
En analyse av artikler i norske nyhetsmedia de siste fem årene viser at følgende tema er dominerende*:

Forbrukere: Forbrukere og husholdningene spiller også en 
viktig rolle i framveksten av �ere sirkulærøkonomiske 
løsninger og markeder. Selv om vektlegging av kildesorter-
ing og gjenbruk er økende, har forbrukernes muligheter, og 
etiske sider ved vårt forbruk, til nå vært lite omtalt sammenli-
knet med for eksempel produksjon av bioenergi.

HVA ER BILDET AV SIRKULÆRØKONOMIEN
I NORSKE NYHETSMEDIA?

Sirkulærøkonomi involverer gjenbruk, resirkulering og reparasjon av produkter og material-
er for å øke levetiden, redusere avfallsmengden og bremse veksten i uttak og bruk av biol-
ogiske og andre ressurser. Sirkulærøkonomiske løsninger skal bidra til å redusere vårt 
miljømessige og klimarelaterte avtrykk og forbedre kvaliteten på og varigheten av det 
som produseres.

Bioenergi: Potensialet for produksjon av bioenergi (biodrivst-
o� og biogass) basert på innsamlet avfall og restråsto� anses 
som stort. Dette gjelder i særdeleshet avfall fra skogbruksnæ-
ringa.

Store volum med relativt lav verdi: Blant de etablerte 
sirkulærøkonomiske løsningene er det produksjoner med 
høyt volum og relativt lav verdi som dominerer. Bioener-
giproduksjon basert på avfall fra skogbruksnæringa er et 
eksempel på dette.

Barrierer: Mangel på helhetlig og målrettet o�entlig støtte, 
mangelfull utvikling av sirkulærøkonomiske forretningsmod-
eller og umodne markeder for nye produkter og løsninger er 
blant de mest fremtredende barrierene for utvikling av 
sirkulærøkonomien i Norge. Det samme er etablerte pro-
duksjons og forbruksmønstre.

Landbruk: Landbrukssektoren er viktig for framveksten av 
sirkulærøkonomiske løsninger i Norge på to måter. Både som 
leverandør av restråsto�er (biomasse) som kan utnyttes i 
sirkulærøkonomiske løsninger, og som mottaker av produkter 
fra sirkulærøkonomien som for eksempel kompost og biog-
jødsel. Fokuset på landbrukssektoren i den framvoksende 
sirkulærøkonomien er imidlertid fremdeles relativt lav.

* Analysegrunnlaget baserer seg på 20 nyhetssaker publisert i årene 2018 til og med 2020.
For mer informasjon, se: https://circle-eea.eu
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