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Varför?

• Över 30% av all mat som produceras slängs
• Vi använder över 150% av jordens resurser varje år
• 1.3 miljarder ton avfall varje år, 2025 2.2 miljarder ton
• 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år
• 500 000 ton plast i haven i Europa
• Europa importerar 62% av allt material som krävs i 

produktionsprocesser



Reduce Reuse Recycle

Designa produkter som kräver 
färre råvaror, minimera avfall, 
utsläpp och energiåtgång

Använda produkter och
material så länge som möjligt

Återställande av de naturliga 
systemen



Applicera på de blå näringarna, hur?

Hållbara råvaror och ecodesign

Hållbar användning av fiskeresurserna
• Lokalt fångad fisk (lägre koldioxidavtryck)
• Bättre val av miljövänliga råvaror
• Användande av förnybara energikällor

Sträva mot:
• Energieffektivisera
• Varaktiga produkter
• Möjlighet att reparera
• Möjlighet att återvinna



Ta fram mer ekovänlig:
• Fiskeutrustning och redskap
• Utrustning till aquakultur
• Utrustning och maskiner till försörjningskedjan
• Packningsmaterial
Som bidrar till användning av mindre:
• Drivmedel
• Is 
• Plast 



Nya användningsområden för biprodukter och avfall

Från produktionen idag får vi:
• Energi
• Näringsämnen
• Skal
• Bifångst
• Organiskt fiskavfall

Kan användas till:
• Användning av värme från produktion 
• Näringsämnen för odling av grönsaker (aquaponics) 
• Gödsel från tång och organiskt fiskavfall 
• Nya produktlinjer från bifångst
• Hushållsobjekt och byggmaterial från krossade skal



Dela, reparera och återanvända 
– Att maximera produkters livslängt och kapacitet

Öka möjligheten att:
• Dela
• Leasa
• Rekonditionera
• Underhålla och reparera
• Använda begagnad utrustning
• Pooler
Kan göras genom:
• Dela utrustning och utrymmen
• Rengöring av fisklådor för återanvändning
• Reparera fiskenät och annan utrustning



Återvinna eller kompostera, slutskedet av en produkts liv
Plast

Vi får kvar:
• Polystyren
• Rep
• Metaller
• Trä
• Motorolja
• Organiskt material

Som kan bli:
• Fiske nät för dekoration,

3D-utskrifter, kläder
• Polystyrenfiskboxar till

plastpellets
• Annat plastavfall för:

konstgjorda rev och
krukor                       

• Rep till korgar och
souvenirer







Glimtar från konferensen



Läs mer om cirkulär ekonomi inom 
fiske och vattenbruk på 

landsbygdsnätverkets webbsida

http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/tidigareaktiviteter/cirkularekonomiinomfiskeochvattenbruk.4.69ab9012167b598f5486757e.html



