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Prosjekt Søker Tildeling Om prosjektet Hvor

Radiomerking av maritime flytende objekter Jotron AS 5 000 000
Prosjektet fokuserer på å utvikle et nytt og effektivt sporingssystem for enheter som 
ikke brukes til navigasjonsformål. Løsningen vil sikre både sporing av utstyr, samt 
gjenfinning ved tap.

Vestfold og Telemark

Utvikling av rømmningsluke for snøkrabbeteiner i Barentshavet Resqunit AS  750 000 Videreutvikling av en elektronisk styrt rømningsluke for snøkrabbeteiner samt 
tilpassing av flyteelement. Rogaland

PortBin Trash Trawl SpillTech AS 1 500 000 Videreutvikling av løsning for oppsamling av plast (Trash Trawl) i elver og enkel 
håndtering av oppsamlet avfall. Vestfold og Telemark

Slepe ROV NTNU 1 000 000 Gjenfinning av tapt redskap ved bruk av en slepbar ROV for å bekjempe 
spøkelsesfiske. Møre og Romsdal

Effektiv rydding av søppel på havbunn eSEA Marine AS 3 000 000 Utvikle og kommersialisere en ny tjeneste for effektiv, sikker og skånsom rydding av 
avfall på havbunnen i havnebasseng, langs kystsonen, elver og elvemunninger. Møre og Romsdal

PlastfaNGeren: forebygger havplast Norsk Gjenvinning  750 000
Løsning designet for å festes på eller ved overvannsrør. Avfallet samles opp 
gjennom slitesterke oppsamlingsnett, bestående av resirkulert plast, og sikrer at 
avfall fanges opp før det når havet.

Oslo

Heving av båter fra havbunnen Antisink AS  500 000 Videreutvikling av sikkerhetsløsning for å kunne berge og heve båter opp mot 
overflaten. Agder

Kommersielt og miljømessig bærekraftig teknologiske løsninger i et 
voksende marked for å rense opp marint plastavfall Clean Sea Solutions AS 1 500 000 Ferdigstille utviklingen og plan for kommersialisering av to stasjonære og autonome 

løsninger for å samle opp flytende plast. Oslo

Ghost Killer Active Fishing Bouys AS 2 000 000
Videreutvikle en blåse som ikke går under vannoverflaten, men som i stedet gir ut 
mer tau fra en spole. Løsningen er en miljøbøye som sikrer at fiskeredskap ikke går 
tapt.

Rogaland

Fjerning av mikroplast fra avløpsvann PARTNER VANNRENS AS  500 000

Prosjektet skal redusere mengden mikroplast som havner i resipient gjennom 
avløpsanleggene. Dette vil gjøres ved å utvikle et system for separering og fjerning, 
gjennom utvikling av ulike metoder for luftflotasjon, utvikle prototype og teste 
systemet under reelle driftsbetingelser.

Rogaland

Å redusere plastforsøpling fra fritidsbåter til havet ved å gjennomføre 
et nasjonalt testprosjekt for miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter MARINE PRO AS  500 000

Testprosjekt for å installere og drifte et bærekraftig og miljøvennlig 
skrogvaskeanlegg for fritidsbåter på 25-60 tot. Vil dokumentere holdninger til løsning 
hos bruker, endringer i forurensning av bunnstoff og miljøeffekter.

Viken

Bærekraftige teiner i en levende kystkultur GREEN-BAY AS  500 000 Prosjektet skal utvikle nedbrytbare teiner som kan erstatte plastbaserte redskaper 
som er tilgjengelige i dag, som ikke gjør en trussel for miljø og dyreliv ved tap. Agder

The Sweeper DL MASKINTEKNIKK AS  500 000

Prosjektet vil utvikle en ryddeløsning for å samle opp plast som flyter i elver. 
Løsningen er ankret opp, og lenser leder plastavfall til maskinen der avfallet løftes 
opp til en kontainer. Maskinen skal drives av vannstrømmen i elva og vil være enkel 
å frakte, montere og drifte.

Vestfold og Telemark

Sum 18 000 000


