PRESSEMELDING
Fredag, 23. mars 2018
SAK: La oss rydde strendene – det nytter!
Norner skal rydde en strand – Vi utfordrer flere bedrifter i Grenland og Telemark å gjøre det samme!
I år skal vi skal rydde strandsonen langs Eidangerfjorden fra Mule til Heistad torsdag 3. mai. Da vil en gjeng
kollegaer og venner av Norner rykke ut med søppelsekker og pågangsmot for å gjøre en innsats mot
forsøplingen.
Forsøpling av havet er et stort og økende problem og det er mye som må gjøres for å forbedre denne
situasjonen. Vi må alle bidra. Strandryddedagen er en av mulighetene, der alle kan gjøre litt og med felles
innsats fjerner vi søppel og spesielt plast før den blir til mikroplast!
Inntil myndigheter, næringsliv og privatpersoner har sørget for at avfall ikke havner i naturen eller havet, så
må vi rydde opp etter hverandre. Strandryddedagen organiseres av Hold Norge Rent som en nasjonal dugnad
for å rydde strender for søppel og skrot. Dette gir et direkte bidrag til å redusere avfallet i havet, gjør
strandsonen ren og innbydende samtidig som den bevisstgjør alle som deltar. For Norner så handler det om å
bry seg og ta mer-ansvar. I tillegg så er det veldig trivelig å gjøre en samfunnsnyttig innsats sammen som vi vet
nytter.
Plast er en stor del av det synlige problemet fordi mye av plasten flyter og ender opp på strendene eller spises
av fugler, fisk og dyr som både kan vikle seg inn, eller fylle magene med dette og dø. Vi mener plastmaterialer
har en sentral rolle i samfunnet og bidrar unikt til bærekraft på mange måter. Mest plast bruker vi til
emballasje som har lav vekt og svært god beskyttelse av våre matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Lav
vekt gir store energibesparelser under transport og bedre beskyttelse fører til betydelig mindre matsvinn.
Men, selv om Norge er Europamester på avfallsinnsamling og gjenvinning, havner allikevel for mye av plasten i
naturen og havet. Dette må vi gjøre noe med. Da må vi skape bevissthet og gode holdninger – noe
Strandryddedagen bidrar til på en god måte.
Norner skal delta på Strandryddedagen for tredje gang. For oss er dette et sosialt arrangement hvor vi bruker
en ettermiddag til å rydde en strandsone samtidig som vi griller og hygger oss sammen. Det er flott å
kombinere noe som er nyttig og miljøvennlig med en sosial sammenkomst med fine kolleger. Vi inviterer også
med oss kunder som er på besøk og studenter som gjør oppgaver hos oss.
Norner er det største kompetansemiljøet på plast i Norge og har i lengre tid jobbet med undersøkelser som
kan øke kunnskapen om hva slags plast som er i havet og skylles opp på strender og hva som hender med
dette dersom det blir liggende. På våre tidligere strandryddeaksjoner har vi funnet ca 70% plast. Heldigvis så
fant vi i fjor under 20% av mengde søppel på den stranden vi ryddet året før. Det viser at det nytter!
Hold Norge Rent rapporterer resultatene fra hele Norge som viser at 91 prosent av funnene er plast og
fordeling på kilder viser blant annet at 38 prosent stammer fra personlig forbruk, 37 prosent fra fiskeri og 18
prosent fra industri og næringsvirksomhet.
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FN har utgitt en viktig rapport som er tydelig på at endring av menneskelig adferd er trolig det eneste som
hjelper. Les mer om dette her: https://www.unenvironment.org/resources/report/biodegradable-plasticsand-marine-litter-misconceptions-concerns-and-impacts
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•
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Ole Jan Myhre, Norner:
Thor Kamfjord, Norner:

90 75 67 25, e-post: olejan.myhre@norner.no
97 05 05 34, e-post: thor.kamfjord@norner.no

Med vennlig hilsen
Ole Jan Myhre
Markedssjef

Om Norner
Norner er en globalt ledende leverandør av industrielle polymertekniske F&U tjenester basert i Norge hvor vi
har et avansert teknologisenter for gjennomføring av utvikling og testing. Vi jobber hardt for å oppfylle vår
visjon om å være Plastutforskerne for våre klienter gjennom en bred portefølje av F&U, laboratorietjenester
og strategisk rådgiving basert på 40 års industriell erfaring. Våre viktigste kundesegmenter er petrokjemi, olje
og gass, infrastruktur, emballasje og grønn teknologi. Vi bidrar til økt lønnsomhet og forbedret bærekraft for
våre klienter.

Bilder og illustrasjoner: 3 glade Norner-damer fra Strandryddedagen 2017
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