
Notat Naturvernforbundet. Skipsbevegelser i området der det først ble observert plastpellets på strendene fra 16.mars 2020. 

Metode: Vi mistenker ut fra landpåslag og typisk strømretning at punktutslippet kan ha skjedd øst i Ytre Oslofjord den 15.mars. Følgende aktuelle lasteskip 

er blant dem som gikk gjennom dette sjøområdet denne dagen. Vi har lagt til informasjon om hvor de kom fra og skulle til, og det vi vet om deres last og 

kaianløp. I tillegg har vi sjekket hvilke skip som var innom havnene i området også dagene før, mellom den 12. og 16.mars. Listen er ikke fullstendig. 

Vi har merket med RØDT fartøy vi gjerne vil vite mer om, mens grønt tenker vi utfra det vi vet kan være mindre aktuelle. 

 

 

Andre interessante fartøy som har vært innom havnene i Østfold disse dagene: 

Elisabeth J, Sarpsborg, losset noe fra Førde Bitumen den 14. gikk tom ut. 

CSL Rhine var i Fredrikstad, Øra, den 14. etter å ha kommet fra Jøssingfjord og før det Rafnes/INOVYN og før det Akzo Nobel. 

Rana Express leverte noe fra Sjursøya Oslo på Øra, gikk tom ut den 13. for å bunkre i Hirthals 

Superior lastet hvete i Kambo (Felleskjøpet Agri kai) til den 12. gikk så til Holmestrand. NB frakter mye ulikt, også stein. 

Halden havn hadde besøk av Feed Halden, Falkland og Transporter den 16.3. Førstnevnte kom fra Voll Skien, en plass med plastproduksjon. 

 

MMSI NAME*bilde IMO Type 
 

 
209487000 FRI 

LANGESUND 

9135743 Gen cargo, 
lasterom 

Gikk leia inn gjennom Hvaler nasjonalpark og helt opp Glomma til Sarpsborg. Kom fra 
Seaham i Storbritannia. Losser på Hafslund kai.  

 

229668000 BESIKTAS 
ICELAND 

9395367 Tanker Blir borte fra AISen et øyeblikk i det interessante området? Kom fra Brofjorden/Lysekil 
går til Sjursøya oljehavn for å losse bensin. 

 

244090800 MALTA 
CEMENT 

8911841 Cement 
carrier 

Til Kongshavn Cemex silo for å losse noe den har med fra Rostock. Er et fartøy som 
egner seg for frakt av løs tørr last, f.eks pellets, lastes og losses pneumatisk. 

 

244784000 BITLAND 9503914 Asphalt  
tanker 

Hadde lossa tjære fra Gøteborg på Holmen i Drammen, gikk ut fjorden for å laste i 

ukjent havn. 

 

257084390 FAMITA 9250438 Dry cargo 
(sand etc) 

Kom med noe fra Marstal CPH som ble losset på Langøya, hvoretter den dagene etterpå 
dro helt til Storesund for å bunkre.  NB. vært hos INOVYN PVC fabrikk i februar. 

 

266209000 BIT OKLAND 9309227 Tanker Gikk ut fra Slagentangen med gas oil etter å ha ligget ankra noen dager.  

266468000 NIMBUS 9410507 Tanker Gikk inn Oslofjorden til Sjursøya for å losse biodiesel. Kom da fra Øra Fredrikstad hvor 
den har vært innom to ulike kaier den 14. (Fredrikstad Innovasjonspark og Øra 
Havneanlegg) Deretter Brofjorden 

 

304010366 MISTRAL 6617855 Gen cargo Losset noe fra Lubeck i Kambo. Ser fra Google Earth at dette fartøyet ofte ligger ved en 
møllekai i Lubeck . OBS RPC/Promens PP plastforbrukende fabrikk ligger i Kambo. 
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