
REINT HAV 
 
Millioner av sjøfugler og andre skapninger knyttet til havet mister hvert år livet på grunn av 
plast og forurensning. Det viser også de skremmende bildene av mageinnholdet til hvalen 
som ble avlivet utenfor Bergen. Møre og Romsdal Venstre vil ha et krafttak for å sikre et 
reint hav. Det gjelder både internasjonalt og nasjonalt. 
 
Mye av søppelet i havet er plast som ikke er nedbrytbart og som inneholder miljøfarlige 
stoffer. I løpet av de siste årene har vi sett grelle eksempler på fisk og sjøpattedyr som har 
spist og er fulle av plast. Dette er et globalt problem som i høy grad også rammer livet i 
norske kyst- og havområder. Vi vil ha handling. Vi vil ha opprydding. 
 
I tillegg ser det ut til å være fritt fram for bruk av kjemikalier i rensing av oppdrettsfisk for lus 
og det gis tillatelse til deponi av avfall i fjorder. Venstre har understreket det uakseptable i 
disse sakene. Nå må Norge ta dette på alvor hvis landet skal ha troverdighet i miljøarbeidet 
til sjøs. 
 
Sårbare gyte- og oppvekstområder for fisk må beskyttes mot fossil virksomhet. Utnyttelse og 
forvaltning av fornybare ressurser må gå foran fossile ressurser. For Møre og Romsdal 
Venstre er det særdeles viktig at Mørefelta beskyttes mot petroleumsvirksomhet, i tillegg til 
Lofoten, Vesterålen og Senja. 
 
Det haster å komme i gang. Derfor vil Møre og Romsdal Venstre krever at det blir iverksatt 
tiltak for å 
 
- styrke overvåkingen av kystmiljøet 
- styrke hav- og kystforskningen, herunder både bestandsforskning og forskning på det 
marine miljø nært land 
- iverksette tiltak for å redusere forbruket av plast og stimulere til økt bruk av bioplast og 
resirkulert plast, slik som øking av flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for 
varer og emballasje 
- rydde havet for plast  
- ha tiltak som bidrar til at miljøgifter ikke slippes ut i sjø 
- at det ryddes opp i miljøgifter på sjøbunnen i havne- og fjordområder 
- totalforby nye sjødeponi av gruveavfall 
- styrke oljevernberedskapen 


