
Strandryddedagen 2014  

10. mai 2014 går Strandryddedagen av stabelen over hele Norge. Strandryddedagen er én dag i året 

hvor flere tusen frivillige rydder sin lokale strand fri for søppel og plast. Vårt overordnede mål er et 

søppelfritt Norge, med Strandryddedagen tar vi for oss den norske kysten, strandlinjen og havbunnen 

og rydder opp det vi kan av plast og søppel. Strandryddedagen skal være et enkelt, positivt og gratis 

miljøtiltak som alle kan være med på. Ved å rydde din lokale strand, bidrar du til å fjerne søppel og 

plast lokalt, men du bidrar samtidig til å redusere et hurtigvoksende globalt miljøproblem.  

Marin forsøpling  

Overblikk 

Forsøpling og opphopning av plast på strender, langs kysten og på havbunnen er et og alvorlig og 

hurtigvoksende miljøproblem i Norge og resten av verden. Innen 2020 overstiger den totale mengden 

søppel i havet 250 millioner tonn, 90% av dette er plast. Vi antar at omtrent 15% av den marine 

forsøplingen befinner seg på strendene og langs kysten, 15% flyter i de frie vannmassene og danner 

digre søppelhav der «The Great Pacific Garbage patch» er det mest kjente (OSPAR 2009), men den 

resterende 70% befinner seg på havbunnen. Tilsiget av søppel og plast i Norsk farvann er anslått til å 

være rundt 36000 tonn i året. Verdenshavene og alt som lever i dem er noe av det mer spektakulære 

som finnes på kloden, en skam å fylle det opp med søppel! 
 

Om Hold Norge rent 

Hold Norge rent arbeider for et søppelfritt Norge gjennom å engasjere frivillige til ryddeaksjoner 

gjennom holdningsskapende arbeid og kampanjer. Prosjektets overordnede mål er å engasjere 

frivillige til opprydding av marint søppel og farlig avfall langs norske strender, kystlinje og havbunn, og 

å forebygge forsøpling av de marine miljøene. Prosjektet har vokst veldig de siste årene og det 

folkelige engasjementet for å være med er betydelig. Det ligger an til rydderekord i 2014. Hold Norge 

rent har et årsverk, en ansatt kampanjeleder, all rydding foregår frivillig og er selvsagt gratis. Avfall 

Norge har det juridiske ansvaret for prosjektet og Hold Norge rent er finansiert med støtte fra Avfall 

Norge, Klima- og miljødepartementet, returselskaper og private sponsorer. 

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2265/Marint.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2265/Marint.pdf
http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00386_Marine_Litter_in_the_North-East_Atlantic_with_addendum.pdf


Rydderne som deltar på Strandryddedagen er barnefamilier, idrettslag, bedrifter, 

friluftslivsentusiaster, speidere, surfere, dykkere, skoleklasser, kunstnere, politiske partier, 

kjærestepar, vel-foreninger, båtklubber, kommuner og mange flere.  

 

Hva finner vi når vi er ute og rydder? 

Selv om forekomsten av marint søppel og plast er påvist i betydelige mengder langs kysten og på 

Svalbard, er kunnskapen om omfanget av problemet og kildene til forsøplingen vi har i Norge 

begrenset. På Strandryddedagen oppfordrer vi alle til å bruke vårt registreringsskjema til å registrere 

det du finner. På denne måten kartlegger vi hva vi finner på norske strender og hvor mye vi finner. 

Dette gjør det mulig for oss å se på kildene til den marine forsøplingen. I år skal vi kartlegge hvor mye 

som kommer fra privatpersoner og hvor mye som kommer fra industrien. Hvor mye av det vi finner 

som er emballasje og hvor mye som kommer fra land og hvor mye som har sitt opphav i dumping fra 

industri eller fritidsaktiviteter til havs.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Nøkkeltall for utviklingen i prosjektet Strandryddedagen fra 2011-2013 

Figur 3: Topp 10 registrerte avfallstyper under Strandryddedagen fra 2011-2013 

Figur 2: Søppel som stammer fra at folk 
kaster dem i toalettet og som skylles ut i 
fjorden. Her wc-block, q-tips, 
tanntrådholder, biofilter fra renseanlegg 



Nytt i år – En Europeisk strandryddedag. 

Marin forsøpling er et miljøproblem som 
skrider over landegrensene. Plast og 
søppel beveger seg over store avstander 
med havstrømmer og vind. Når vi rydder 
strander, finner vi ikke bare søppel fra 
Norske husholdninger og Norsk industri, 
men fra flere av landene som grenser til 
Nordsjøen eller fra Baltikum. Noen 
ganger finner vi også søppel som kommer langveisfra. EU-Kommisjonen med Miljøkommisjonæren 
Janez Potocnik i spissen har derfor tatt initiativ til en Europeisk strandryddedag, også denne 10 mai. 
Hold Norge rent er den Norske koordinatoren for denne dagen og alle som rydder strender 10. mai 
her i Norge deltar også på den Europeisk dagen. Her er mer informasjon om denne. 

Clean-up Europe: Initiativet til å iverksette en europeisk strandryddedag, også den er 10. mai. Her er 
kommisjonens pressemelding for et par dager siden http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
437_en.htm 
 

 Det pågår flere prosesser i EU på avfallsfeltet som er aktuelle for Norge og for 
Strandryddedagen 

 Her ligger kommisjonens beskrivelse av problemet 
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-
10/index_en.htm 

 EU-kommisjonen har varslet at de ønsker å vedta et europeisk kvantitativt reduksjonsmål for 
marin forsøpling. Den nylige høring om marin forsøpling finner du her. 

 Behandlingen av Avfallsdirektivet og vedtaket i EU-Kommisjonen fra 4. november 2013 som 
pålegger medlemslandene å redusere bruken av plastposer, dette har vært utredet i Norge 
også, men miljødirektoratets råd (tidligere SFT) var å beholde posene, bl.a. fordi de spiller en 
rolle i avfallshåndteringen vår. 

 

Rydding på havbunnen. 

Hold Norge rent har et samarbeid med Norges dykkerforbund, ProDykk, Project Aaware, Project 
Baseline og Moss undervannsklubb om rydding på havbunnen. Vi opplever at interessen for å bidra til 
dette har eksplodert det siste året og venter langt flere dykkeraksjoner i 2014 enn i 2013.  

GUWAA - Globalt ryddeinitiativ blant dykkere har nettopp flyttet hovedkontoret til Norge 
http://whiteflagint.com/guwaa/    

 

 

 

 

http://www.letscleanupeurope.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-437_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-437_en.htm
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/aktuelt.html?contentid=744141&id=467564
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/marine_litter_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm


Hvorfor bli med å rydde - 10 gode grunner til å rydde en strand. 
1. Ja til rene strender, søppelfri havbunn og et hav fritt for plast! 

Norske strender og havbunnen vår er full av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, 

sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Vi er en nasjon av mennesker 

som elsker å være ute, og vi er heldige som bor i et land med mye spektakulær natur. Forsøpling er 

farlig og utrivelig å se på. Natur er best uten søppel!  

3 korte klipp til inspirasjon  

Midway Island: https://www.youtube.com/watch?v=1I7on22jA48 

Tromsø: https://www.youtube.com/watch?v=xzklQprO59g 

Hold Norge rent: https://www.youtube.com/watch?v=DphO7SUcexE 

2. Omfattende skader på livet i havet 

Forsiktige anslag viser at omtrent 100 000 marine pattedyr og 1 million sjøfugl dør årlig som en 

konsekvens av at de hekter seg fast i tauverk, liner og garn. Dyr som sitter fast drukner som regel eller 

de sulter ihjel. Bare i 2014 er det funnet flere døde pattedyr langs kysten vår som har magen full av 

plast.   http://www.nrk.no/ostfold/hadde-magen-full-av-plast-og-garn-1.11525094 

De marine pattedyrene som sel, hval og delfiner, men også reptiler som havskilpadder og krokodiller 

er fasinerende skapninger. Planeten vår blir litt mindre spennende uten dem  

3. Fisken vi spiser har plast i magen 

Ny forskning viser at 1/3 av fisk undersøkt i den britiske kanalen har magen full av plast. Norsk institutt 

for vannforskning (NIVA) har nylig dokumentert at torsk i Oslofjorden har magen full av plast. Norge er 

en stor fiskerinasjon, vi rydder strender for at spiskammeret vårt i havet skal være fritt for plast i dag 

og i fremtiden. Inspirasjon fra 5gyre Institutes ekspedisjon i Stillehavet. 

https://www.youtube.com/watch?v=dv_p-HGLnxs 

 

4. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt 

Hvis alle rydder sin lokale strand løser vi både lokale og globale miljøproblemer på samme tid. Hver 

kilo du rydder – teller! 

 

5. Kuttskader på mennesker og dyr 

Søppel i strandsonen, som for eksempel hermetikkemballasje, sprøytespisser, og annet medisinsk 

utstyr, kan utgjøre en helsefare for mennesker og husdyr som oppholder seg i nærheten. Hunder og 

barn kutter seg, og strendene og kysten blir mindre tilgjengelig for bading, turer, soling, strandvollyball 

og alt det andre morsomme man kan gjøre ved vannet. Ikke gøy for lokale badegjester og heller 

turister som kommer på besøk. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1I7on22jA48
https://www.youtube.com/watch?v=xzklQprO59g
https://www.youtube.com/watch?v=DphO7SUcexE
http://www.theguardian.com/environment/2013/jan/24/fish-channel-plastic-contamination
https://www.youtube.com/watch?v=dv_p-HGLnxs


 

6. Nedbrytningstid 

 
Visste du at det kan ta svært lang tid før søppel brytes ned i havet? Når en isporkasse eller en 

plastpose først er brutt ned i millionvis av små biter er den nesten umulig å rydde opp igjen. 

Mikroplast akkumuleres for opp i næringsnettene derfor er det viktig å rydde slike ting med en gang 

du finner dem. Neste år er de mye vanskeligere å rydde opp. 

7. Sjøfuglen forsvinner 

 
Sjøfuglen forveksler plastfragmenter med mat. Tall fra WWF viser at så mye som èn million sjøfugl dør 

som følge av opphopning av plast i magen årlig. Søppelet dyret får i seg har ingen næringsverdi og kan 

kvele dyret, gi fordøyelsesproblemer, indre skader og føre til forgiftning. Norge har omtrent 2,9 

millioner hekkende par sjøfugl, noe som tilsvarer 17 prosent av verdens totale sjøfuglbestander. De 

siste årene er det lagt frem omfattende dokumentasjon som viser en alvorlig nedgang i flere viktige 

bestander er lagt frem.  Mest alvorlig er det for de pelagiske sjøfuglbestandene der flere bestander i 

dag kun er 30% av størrelsen de var på i 1980 (Seapop 2010). 

 

8. Spøkelsesfiske 

Spøkelsesfiske er et begrep som brukes om garn og fiskeutstyr som dumpes over bord, sliter seg eller 

mistes og som synker til bunns. Så lenge et garn ikke er fullstendig ødelagt, vil det bare fortsette å 

fange fisk, uansett om noen tømmer garnet eller ikke. Unødvendig, skadelig og farlig for fisk og dyr 

som lever på bunnen. Firskeridirektoratet har en årlig runde der de leter etter garn som dumpes over 

bord og de fisker opp mellom 1000 og 1200 redskaper hvert år. Dette utgjør bare en liten del av alt 

utstyret som havner i havet, noe av det skylles opp på land. De som ligger på land, rydder vi under 

Strandryddedagen. Her kan du lese mer om spøkelsesfiske 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?v=10200089470495874&set=vb.1123245030&type=2&theater
http://www.wwf.no/
http://ryddenstrand.no/2012/03/11/spokelsesfiske/
http://ryddenstrand.no/wp/wp-content/uploads/M%C3%A5ke-med-%C3%B8lboks.jpg


 

9. Lokal forurensning 

Mye av plasten som kastes på havet eller i naturen inneholder miljøgifter som kan gjøre skade på 

naturen lokalt der søppelet befinner seg. Giftstoffer akkumuleres på sikt opp i næringskjeden og er  

10. Registrer det du finner på stranda 

Selv om forekomsten av marint søppel og plast er påvist i betydelige mengder langs kysten og på Svalbard, 

er kunnskapen om omfanget av problemet og kildene til forsøplingen vi har i Norge begrenset. På 

Strandryddedagen oppfordrer vi alle til å bruke vårt registreringsskjema til å registrere det du finner. På 

denne måten kartlegger vi hva vi finner på norske strender og hvor mye vi finner. Dette gjør det mulig for 

oss å se på kildene til den marine forsøplingen. I år skal vi kartlegge hvor mye som kommer fra 

privatpersoner og hvor mye som kommer fra industrien. Hvor mye av det vi finner som er emballasje og 

hvor mye som kommer fra land og hvor mye som har sitt opphav i dumping fra industri eller fritidsaktiviteter 

til havs.  

Denne rapporten fra 2010 er den siste statusrapporten fra myndighetene, den beskriver en situasjon der vi 

vet svært lite om mengder og mangler overvåkning. Rapporten er under oppdatering hos Miljødirektoratet. 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2265/Marint.pdf 

  

Den internasjonale strandryddedagen.  
Den norske strandryddedagen har hittil fulgt malen til Ocean Conservancy, som har vært pådriver for 
internasjonale ryddedager siden 1986. Hver høst samler frivillige ryddere i stadig flere land inn marin 
forsøpling, og registrerer hva som er funnet etter et fast system. På denne måten har en over tid fått 
detaljert oversikt over mengden søppel og hvordan den er sammensatt. Den internasjonale 
Strandryddedagen er på høsten siden den opprinnelig er et Australsk initiativ, der de rydder før sin 
badesesong begynner, men på den nordlige halvkule rydder vi på våren. 
 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2265/Marint.pdf

