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Hermed præsenteres resultaterne fra Projekt Plastik-Smart - et citizen science projekt,
der har til hensigt at kortlægge henkastet affald på 10 af Danmarks mest kendte
strandstrækninger.

PÅ ALLE STRANDE FANDTES
ET STORT ANTAL AFFALDSEMNER,
OG HOVEDPARTEN HERAF VAR

PLASTIK

Resultaterne viser, at der på alle strande
fandtes et stort antal affaldsemner, og at
hovedparten heraf var plastik.
Der er en klar lokal signatur for hver
strand, hvor Vesterhavskysten bar præg af
effekter fra maritime erhverv i Nordsøen,
mens strande i indre danske farvande havde
signatur fra gæsters strandbrug både til
jagt og fritidsfiskeri samt andre rekreative
aktiviteter som picnic og hundeluftning.

Fund af vatpinde og vådservietter peger på, at nogle emner kan forebygges ved øget
bevidsthed om materialer samt oplysning om rette bortskaffelsesmetode.
De mange haglpatroner, konfettiglimmer og balloner med snor er eksempler på produkter,
der desværre ender i naturen. Her foreslår vi, at de fremadrettet designes på en måde,
så de ikke ender i og belaster naturen.
Forekomsten af cigaretskodder, sugerør, rebender og -knuder samt små poser til slik
og fødevareemballage i øvrigt peger på en uheldig tendens til at tænke “det er kun en
lille ting - det gør ikke noget”. Men i det store samlede billede ophobes alle de små dele
til betydelige mængder. Projektet noterede over 6000 stykker individuelt affald.
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Med Projekt Plastik-Smart er der blevet indsamlet og kortlagt affald på 10 strande
fordelt over hele Danmark i Maj 2019. Indsatsen blev udført af 35 frivillige
familiegrupper sammen med WWF Verdensnaturfonden i samarbejde med Netto.
Affaldet er inddelt i kategorier, og analysen af resultaterne vil tilvejebringe viden
om kilder til affald. Herudfra afkoder vi, hvilke mekanismer der forårsager affald i
naturen; er det produktdesign, adfærd eller manglende oplysning?
Eller er det industrielle procedurer, som er årsag til affaldet.
Når vi kender mekanismerne til affald på strandene, kan vi pege på løsninger,
der gør en reel forskel for dyr og natur.
Hver dag ender store mængder affald i naturen via veje, grøfter, kloakker og strande,
hvor det påvirker natur og dyreliv. Rapportens viden er afgørende for at bekæmpe
problemet med fokus på forebyggelse af affaldsproduktion og tab til naturen såvel
som på standrydningsaktioner.

10 STRANDE

FORDELT OVER HELE

DANMARK
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MØD NOGLE AF FAMILIERNE

STIG LARSEN OG HANS 3 BØRN.

CHRISTINA DEHLI.

RONJA HANSEN MED FAMILIEN.

“Vi synes, det er et godt projekt. Vi bor selv
tæt ved vandet og kan se, hvad der skyller op,
og vi bruger meget tid i naturen og ser, hvad
der ligger af affald rundt om.”

Christina tog, sammen med hendes mand og
datter, til Sydhavnstippen for at samle skrald
med projekt Plastik-Smart:

Ronja Hansen med familien på Dragør
Strand:

D. 9. MAJ 2019 - FYENS STIFTSIDENDE

Stig Larsen, der var med til at gennemtrawle
stranden sammen med børnene Ea på 12 og
tvillingerne Sylvester og Johann på otte år.

“VI SYNES, DET ER ET
GODT PROJEKT”

D. 9. MAJ 2019 - TV2 LIVSSTIL, ONLINE

“Det er bare så fedt at kunne gøre en forskel
ved noget så banalt som at fjerne skrald fra
en strand, og vores datter elsker det (…)
Vi er blevet meget mere bevidste om,
hvad det egentlig er for en jord og
planet, vi efterlader til hende (…) Det er
tankevækkende, hvor lidt det egentlig kræver
at gøre en forskel.”

“DET ER BARE SÅ FEDT
AT KUNNE GØRE EN

FORSKEL”

D. 9. MAJ 2019 - DR NYHEDERNE

“Ja, der har alligevel været en del. Altså,
det meste er sådan noget småtteri, plastik,
som man ikke lige ligger mærke til i første
omgang (…)
Det er vigtigt, at børnene får en forståelse
for, hvor meget der ligger og flyder!”

MORTEN SVENSTRUP-ERIKSEN
OG HANS TO SØNNER.
D. 9. MAJ 2019 - DR NYHEDERNE

Morten Svenstrup-Eriksen og hans to
sønner på Hanstholm Vildtreservat:
“Prøv at se her drenge, den her er helt ovre
fra USA - er det ikke sygt?”
Søn: “Jo, hvordan er den havnet her?”
Morten (til journalist): “Det er imponerende,
at man kan samle to sække på så kort tid!”

“VIGTIGT, AT BØRNENE “DEN ER HELT OVRE FRA USA FÅR EN FORSTÅELSE ”
ER DET IKKE VILDT?”
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METODE
Ti danske strande blev udvalgt til
undersøgelsen. Strandene er fordelt
over hele landet og repræsenterer
alle typer strande fra åbent hav mod
Nordsøen til indre danske farvande
samt bynære strækninger. På den måde
bliver undersøgelsen et repræsentativt
øjebliksbillede af affaldsforholdene på
danske strande.

FIRE FRIVILLIGE

FAMILIER BLEV ENGAGERET
TIL AT FORESTÅ STRANDRENSNINGEN PÅ HVER

Fire frivillige familier blev engageret
til at forestå strandrensning på hver
strand sammen med personale fra
WWF Verdensnaturfonden. Affald blev
indsamlet, optalt, vejet og kategoriseret
efter databasen Marine LitterWatch.
Der kan ikke tages højde for årstid,
vejr eller andre oprydningsindsatser
- kommunale såvel som frivillige.
Resultaterne er udelukkende et
øjebliksbillede.

STRAND
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RESULTATER

6082

INVIDUELLE STYKKER
AFFALD TIL EN
SAMMENLAGT
VÆGT PÅ

CA.150 KG.

Undersøgelsen dækkede i alt 4,5 km
strandstrækning af varierende bredde
og underlag. Der blev indsamlet og
kategoriseret 6082 individuelle stykker
affald til en sammenlagt vægt på ca. 150
kg. Plastik udgjorde den altovervejende
andel, men der blev også fundet glas,
metal, forarbejdet træ og tekstiler på
alle strandene.
Plastikstykker, hvor man ikke kender
kilden, og emballage til slik, is og chips
er top 10 på alle strandene, men derudover er der tydelige regionale forskelle
på affaldskategorierne. Strande ud mod
større havområder - både mod Nordsøen
og Kattegat - havde en høj repræsentation
af reb, snore og liner fra de maritime
erhverv, mens bynære strande som
Sydhavnstippen og Moesgård Strand
afspejlede forbrugeraffald fra strandaktiviteter såsom hundeluftning
og picnic.
Strandene i de indre danske farvande
havde desuden islæt af polsk affald,
mens Sjællands nordkyst havde svenske
slikposer og snusdåser iblandt.
Der kunne identificeres affald med
oprindelse i både Spanien, England
og USA ved Vesterhavslokaliteterne.

De mest fundne kategorier i hele
undersøgelsen er uidentificerbare
plastikstykker, stumper af snor og line,
blød plast fra emballage og poser samt
indpakning til slik, is og chips. Cigaretfiltre
var også i top 10 sammen med låg til
drikkevarer og stykker af flamingoskum.
På Sydvestpynten kom plastikpinden fra
vatpinde i top 10. Det gjorde den også
på Blåvand Strand, der samtidig havde
en højdespringer i form af balloner i
snor (gavebånd). På Glænø Stenfed og
Flyvesandet var der især aftryk fra kystnær
jagt i form af haglpatroner og haglskåle.
På Moesgård Strand samt i Tisvildeleje
var det sugerør, der var den særlige gæst
i toppen – og for Tisvildeleje specifikt var
det udtalt sorte sugerør, som blev fundet.
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Figur 1:
Sammenligning mellem strande og
antal pr. 100 meter og vægt i kilo.
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Figur 2: Geografisk sammenligning,
lagkagediagram over hyppigst fundne
objekter, en lagkage for hver lokalitet
fordelt på Danmarkskortet.
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bæk Plantage

18,4%

TOPSCORER FOR HELE UNDERSØGELSEN - SAMMENLIGNET MED EUROPA
Begge steder er de mest almindeligt
forekomne kategorier plastikstykker af
ukendt oprindelse, cigaretskodder og
skruelåg fra plastikflasker, stykker af snor
samt indpakning til slik, is og chips.1

Sammenlignes resultaterne af Projekt
Plastik-Smart med tilsvarende strandrensninger i Europa fra Marine LitterWatch databasen, er mønstret ens
i Danmark og Europa.

Men hvor der på europæisk plan findes
bærerposer i stor stil, er det små poser
som fx fryseposer og hundeposer, der
præger de danske strande ifølge Projekt
Plastik-Smart.

En af grundene til, at bæreposer findes
i stor stil på europæiske strande, kan
skyldes gratis udlevering i supermarkeder
og butikker. En afgift og en pris på materialerne kan altså være en måde at reducere
forbruget og dermed også tabet til miljøet.
1
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-andcoasts/assessments/marine-litterwatch/data-and-results/marine-litterwatch-data-viewe
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REGIONALE FORSKELLE, DER ER TIL AT SE OG FØLE PÅ

Det er værd at bemærke, at den indsamlede vægt af materialer ikke følges
med antallet af registrerede affaldsstykker.
Med denne registreringsmetode vil et tabt
fiskenet tælle som et enkelt objekt men
som mange kg, som det var tilfældet for
Hornbæk Plantage.
Projekt Plastik-Smart dækker over strande
med lavt besøgstal samt populære bynære
strande, hvorfor kilderne til affaldet fundet
på strandene også er forskellige.
Vesterhavsstrandene er præget af affald,
der skyller ind fra aktiviteter i de tilstødende farvande, og som er ført dertil
af havstrømmene. Ombord på et skib kan
der herske en forståelse af, at når affald
“er ude af øje, er det ude af sind”.

Projekt Plastik-Smart. Et citizen science projekt | side 11

Ryger det overbord, kan man ikke
indfange det eller feje det op efter endt
arbejdsindsats.
Så selvom det måske hører fortiden til, at
affald “arkiveres på den blå hylde” til søs,
er der en uheldig sammenhæng mellem
de vejrbestandige og slidstærke materialer,
der bruges i de maritime erhverv (såsom
nylon og andre plastiktyper), og det faktum at netop disse materialer bruges så
tæt på sårbar natur uden mulighed for at
få dem indfanget og ryddet op efter sig.
Her skal affaldshåndtering indtænkes
som en del af arbejdsgangen, og fartøjer
bør indrettes, så affald ikke så let kan
ryge overbord.
Strandene i befolkede områder som Tisvildeleje, Sydhavnstippen og Moesgård,
afspejler i højere grad belastning fra
strandbrug, turister og andre rekreative
aktiviteter på eller nær de undersøgte
lokaliteter.
I disse tilfælde kan en fornemmelse af,
at et enkelt sugerør, en enkelt slikpose
eller isske nok ikke gør så meget, hurtigt
få problemet til at vokse, fordi plastik
aldrig bliver væk i naturen.

Det bliver ikke nedbrudt, og derfor hober
det sig op i naturen, år efter år. Der blev
registreret over 400 enkelte stykker emballage fra is, slik eller chips. Heller ikke
ihærdige oprydningsindsatser kan fange
det hele, når der findes håndfulde af sorte
sugerør på Tisvildeleje Strand knap et år
efter højsæson.
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Resultaterne for antallet af indsamlede
effekter pr. 100 meter strand viser også en
stor regional forskel fra 1400 stk/100 m
ved Sydhavnstippen ned til 46-47 stk/100
m på Moesgård Strand og ved Glænø
Stenfed. Disse tal er sammenlignelige
med de nationale indberetninger fra
referencestrande, hvor Østersø og Roskilde
Fjord ligger på 31-204 stk/100 m, mens
Skagerakkysten kan nå op på 2149-9137
stk/10 m.2

På næste side er en oversigt over de mekanismer for henkastet affald, som Projekt
Plastik-Smart har kortlagt, samt en række
løsningsmodeller, der kan nedbringe netop
disse typer affald.
2
Strand, J., Tairova, Z. & Metcalfe, R. d’A. 2016. Status on beach
litter monitoring in Denmark 2015. Amounts and composition of
marine litter on Danish reference beaches. Aarhus University, DCE
– Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific
Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No.
177 http://dce2.au.dk/pub/SR177.pdf

400 ENKELTE

STYKKER EMBALLAGE FRA
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CHIPS

OVERSIGT OVER HENKASTET AFFALD SAMT LØSNINGSMODELLER
DESIGN

ADFÆRD

INDUSTRI

Vatpinde · Balloner · Cigaretfiltre ·
Haglpatroner · Låg til plastikflasker

Vatpinde · Hundeposer
· Hygiejneprodukter
(fx bind, tamponhylstre,
vådservietter)

Fiskenet · Bøjer
· Kasser mm.

LØSNING
Regulering:
Krav til materialevalg
eller forbud
Design:
Erstat med genbrugelige
produkter eller undlad
brug og udfas salg

LØSNING
Information:
Oplysning om ret brug
og bortskaffelse

FORBRUG

ARBEJDSPROCEDURE

Sugerør · Balloner · Engangsservice
(take away og drikkeflasker)

Rebstumper · Fiskeliner ·
Arbejdshandsker · Fiskekasser

LØSNING

LØSNING

Oplysning:
Ændret adfærd
fra engangsbrug
til genbrug

Regulering:
Krav til affaldshåndtering til søs og
gratis aflevering af affald på havnene

En ‘nej-tak’ tilgang til
ting, der bruges mindre
end en enkelt gang eller
under 15 min.

Incitament:
For ‘fishing for litter’
Oplysning:
Indsats om adfærd og materialevalg

LØSNING
Lovkrav:
Mærkning af fiskenet
og trawl
Pantordning:
Genanvendelseskrav
for fiskenet, så gamle
redskaber indsamles
og ressourceudnyttes
Dokumentation:
Hvad, der bringes med
ud, skal bringes med hjem

Projekt Plastik-Smart kan fastslå, at der
ligger dansk affald i den danske natur,
og langt det meste er plastik. Resultaterne
viser også, at der er en vifte af mekanismer,
som er årsag til, at plastik ligger i naturen.

For at få virksomhederne til at prioritere
alternative og mere bæredygtige produkter, ville det være på sin plads med
materialekrav på udvalgte produkter fra
politisk hånd.

Det er de mekanismer, vi skal forstå og
addressere for at forebygge et fortsat tab
af plastik, både som ressource og som
forurening i naturen.

En anden stor plastiksynder er industrien.
Her er der tale om tabte fiskenet, fiskekasser og andet affald fra krydstogtskibe,
containerskibe eller boreplatforme. En af
de mulige løsninger til at få styr på fiskerierhvervets redskaber er politisk krav om
mærkning og pantordning på materialerne.
Det vil have en præventiv effekt og ændre
håndteringen af plastaffald til søs. F.eks.
tabte fiskenet eller ødelagte fiskekasser.
En fastholdelse af ordning om gratis
aflevering af affald på havnene er essentiel
for at få plastikaffaldet i skraldespande på
havnen fremfor at bruge havet som en stor
container.

Den plastik, der ligger på de danske kyster,
kan i store træk inddeles i plastik, der
kommer fra vores forbrug i Danmark,
industriaffald og plastik, som kommer med
havstrømme fra andre lande. Det betyder,
at der er forskellige kilder til plastikaffaldet
– og dermed selvfølgelig også forskellige
håndtag, der skal skrues på for at kvæle
kilden.
Det affald, vi selv er afsender på via vores
forbrug, er forholdsvis let at spore og få
stoppet. Det handler om, at forbrugerne
både passer bedre på, at deres affald ikke
lander i naturen, at vi reducerer vores
forbrug, og at virksomhederne producerer
flere bæredygtige alternativer. Vi skal gå
fra engangsbrug til genbrug. Det kan være
en god overvejelse at sige ‘nej-tak’ til ting,
der ikke bliver brugt i mere end
15 minutter.
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Endelig er der al den plastik, der kommer
drivende til de danske kyster fra andre
lande. Her er det især international lovgivning, der skal være med til at løse
problemet. Både i EU- og FN-regi er der
fokus på at komme de store plastikproblemer til livs. Her bør den danske
regering lægge et højt pres på de beslutningsprocesser, der skaber juridisk
bindende aftaler om at inddæmme og
stoppe udledning af plastik til naturen.
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KONKLUSION OG LØSNINGER

DEN PLASTIK,

DER LIGGER PÅ DE
DANSKE KYSTER, KAN I
STORE TRÆK INDDELES I
PLASTIK, DER KOMMER
FRA VORES FORBRUG
I DANMARK,
INDUSTRIAFFALD OG
PLASTIK, SOM KOMMER
MED HAVSTRØMME
FRA ANDRE LANDE

Om WWF Verdensnaturfonden & Netto plastsamarbejdet
Projekt Plastik-Smart er endnu et initiativ i WWF Verdensnaturfondens
og Nettos fælles kamp for at blive klogere på plast. Vores mål er at
mindske plastikken i danskernes dagligdag og i naturen.

