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Sammendrag
Bakgrunn: Så mye som 8-12 millioner tonn plast er anslått å havne i verdenshavene hvert år,
og plast i havene har fått status som en av de store miljøtruslene i vår tid. Norge setter av stadig
større ressurser og engasjement i kampen mot marin forsøpling, både gjennom rydding av plast
på avveie og preventive tiltak som skal føre til reduksjonen av utslipp i fremtiden. Men er denne
veksten forankret i et reelt behov, og er det enighet blant aktørene i strandryddemiljøet om
hvorfor det er viktig å bruke så store ressurser og tiltak i kampen mot marin forsøpling?
Tilnærming: Hensikten med dette prosjektet var å undersøke hvorfor virksomheter i Norge
mener det er viktig å rydde marin forsøpling. Prosjektet ble veiledet av de sosiale, miljømessige
og økonomiske aspektene ved strandrydding for å imøtekomme konseptet bærekraft. Prosjektet
ble delt i tre seksjoner; en kartlegging av det norske tiltaksapparatet (politiske- og finansielle
premissgivere, og aktører) mot marin forsøpling, en spørreundersøkelse som ble distribuert i
fagmiljøet og tematisert om verdien av strandrydding, og en diskusjon om hvilken verdi
strandrydding har basert på bærekraftige tilnærminger i strandryddemiljøet.
Funn: Majoriteten av respondentene i analysen belyser sosial og miljømessig påvirkning som
av størst verdi fordi strandrydding produserer kunnskap om plast og holdningsendringer, og
reduserer miljøkonsekvenser og plast i næringskjeden. Undersøkelsen illustrerer at de
økonomiske faktorene med strandrydding er av lavere verdi, men indikerer også ønsket om et
endret økonomisk fokus med grunnlag i ansvarsfordeling og gjennomslagskraft i samfunnet.
Diskusjon: Kartleggingen og analysen illustrerer at strandryddemiljøets hovedfokus er rettet
mot sosial og miljømessig påvirkning. Regelverk, strategier og aktører retter seg hovedsakelig
mot produksjonen av kunnskap, holdningsendringer, og reduksjon av plast på avveie for å verne
marine økosystemer. Samtidig ser vi at Norge har en visjon om en mer bærekraftig verdikjede
for plast med fokus i å utnytte ressursene i avfallet, som gir en fremtidig verdiskapning.
Avsluttende kommentarer: Marin forsøpling påvirker de sosiale, miljømessige og
økonomiske systemene grunnet ikke-bærekraftige holdningsmønstre. Strandrydding bidrar i
kampen mot marin forsøpling ved å produsere en bærekraftig holdningsendring i samfunnet.
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Innledning
Klima- og Miljødepartementet (2021) belyser plastforurensning som et økende og
alvorlig miljøproblem knyttet til ikke-bærekraftige holdningsmønstre, som utsetter
dyreliv, økosystemer, havets ressurser, økonomi, og menneskers livskvalitet for fare.
Det er anslått at så mye som 8 til 12 millioner tonn plast fra engangsartikler til fiskegarn og
isopor havner i verdenshavene hvert år. En dybdeundersøkelse av avfall på norske strender gjort
i 2020 antyder at om lag 10% av avfallet var identifiserbart, med størst kilde fra fiskeri og
akvakultur (46%) og forbrukerprodukter (15%). Rundt 5% av avfallet kunne spores til
opprinnelsesland, hvorav 77% av dette kom fra Norge (Klima- og miljødepartementet, 2021).
Det er også tydelige regionale forskjeller langs norskekysten, delvis produsert av havstrømmer,
med størst mengder engangsartikler i sørlige deler og artikler fra sjøbasert næring i nord.
Da «plasthvalen» ble funnet på Sotra utenfor Bergen med 40 plastposer og flak i magen i 2017,
fulgte en symbolsk vending i politikk og engasjement (Lislevand, 2021). I kjølvannet av NRK
serien «Plasthavet» som kom ut i slutten av november 2021, ser vi samtidig at marin forsøpling
og strandrydding har blitt sentrale temaer for det norske samfunnet. Stadig større ressurser har
blitt delegert til kampen mot marin forsøpling, både i Norge og internasjonalt, og plast i havet
har fått status som en av de store miljøtruslene ved siden av global oppvarming og tap av
artsmangfold i både plante- og dyreriket. Tiltakene mot marin forsøpling består av et vidt
spekter aktiviteter, politikk, innovasjon og utvikling. Samtidig som mange aktører setter
søkelys på å rydde den plasten som allerede har kommet på avveie, er det andre som fokuserer
på preventive tiltak og nye verdikjeder for plast som skal føre til redusert forsøpling i fremtiden.
I Norge settes det av store finansielle midler og tiltak mot marin forsøpling, og vi ser
fremveksten av en ny industri eller ny bransje, med aktører som har tiltak mot eller forskning
på plastforurensning som hele eller en viktig del av sitt virksomhetsområde. Men - er denne

veksten og disse ressursene forankret i et reelt behov, og er det enighet blant aktørene
om hvorfor det er viktig å bruke så store ressurser på å rydde marin forsøpling?
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Bidrag og tilnærming
Selv med kunnskapen om hvor store tiltak som blir lagt inn i kampen mot marin forsøpling,
finnes det relativt lite forskning som spesifikt tar for seg hvorfor norske virksomheter velger å
arbeide med strandrydding. Hensikten med dette prosjektet er derfor å undersøke hvorfor vi
rydder marin forsøpling i Norge. Prosjektet vil bli ledet av konseptet bærekraft; som med årene
har blitt et av de mest sentrale milepælene i politikkutvikling, og viser til samhandlingen
mellom sosiale, miljømessige og økonomiske systemer for å imøtekomme dagens behov uten
å ødelegge for kommende generasjoner. Den andre hensikten er derfor å finne ut om
tilnærmingen til strandryddemiljøet kan karakteriseres som bærekraftig. For å oppfylle
formålet, vil prosjektet først identifisere og kartlegge det norske tiltaksapparatet (politiske- og
finansielle premissgivere, og aktører) koblet til marin forsøpling ved å gjennomgå pålitelige
kilder, rapporter og virksomheters hjemmesider. Etterfulgt av dette vil jeg utforske og definere
årsakene til at disse sentrale virksomhetene rydder marin forsøpling ved å gjennomføre og
tematisk analysere en spørreundersøkelse basert på personer med bakgrunn i fagmiljøet
(premissgivere, avfallshåndtering, strandryddere, aktører med delmål, forskning og nettverk)
innen marin forsøpling. Derfra vil jeg i siste del drøfte og måle verdien av å rydde marin
forsøpling ved å ta i bruk funnene fra kartleggingen og analysen.

Det norske tiltaksapparatet
“Strandryddemiljøet” er et bredt system av rammeverk, strategier, finansiering og aktører som
arbeider mot det samme målet - å forebygge mot og forhindre marin forsøpling. Prosjektet vil
ta for seg og kartlegge de mest sentrale politiske og finansielle premissgiverne og aktørene
tilknyttet det norske tiltaksapparatet mot marin forsøpling. Den innsamlende informasjonen fra
denne seksjonen vil danne grunnlaget for rekruttering av respondenter til spørreundersøkelsen.

•Internasjonale avtaler
(EU, EØS, FN)
•Regjeringen
(statsforvaltningen)

Politiske
premissgivere

Finansielle
premissgivere
•Statlige tilskuddsmidler
•Handelens miljøfond
•Andre stiftelser og
private fond

•Avfallsbransjen
•Strandryddere
•Andre aktører med
delmål
•Forskning og nettverk

Aktører

5

Politiske premissgivere
De sentrale politiske premissgiverne for det norske strandryddemiljøet er samarbeidet mellom
internasjonale avtaler (EU, EØS og FN) og den norske regjeringen (med spesiell vekt på
statsforvaltningsorganer

slik

som

klima-

og

miljødepartementet,

miljødirektoratet,

fiskeridirektoratet, kystverket og senter for oljevern og marint miljø). Premissgiverne har
hovedansvaret for å innføre ramme- og regelverk til å forebygge og begrense marin forsøpling.
Internasjonale avtaler
Norge tar del i flere internasjonale avtaler, direktiver og konvensjoner om marin forsøpling.
Gjennom EØS-avtalen følger Norge EU-direktivene Rammedirektivet for avfall og
Engangsplastdirektivet. Førstnevnte angår et felles samfunnsansvar for avfallsreduksjon og
gjenvinning, forsøplingsforbud og nasjonale strategier, identifisering og tiltak mot hovedkilder
til forsøpling, og produsentkampanjer. Engangsplastdirektivet har som mål å redusere marin
forsøpling med utgangspunkt i de ti vanligste artiklene funnet på europeiske strender, inkludert
fiskeutstyr

(Hold

Norge

Rent,

u.å-a).

Norge

følger

også

Baselkonvensjonen,

Londonkonvensjonen og Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR). Baselkonvensjonen regulerer
grensekryssende bevegelse av farlig avfall, og forbyr eksport fra Europeiske land til sårbare
regioner. Plast ble del av denne konvensjonen i 2018. Londonkonvensjonen bekjemper
havforurensning av dumpet avfall og annet materiale. OSPAR er en juridisk bindende avtale
for vern av det marine miljøet i nordøst-Atlanteren.
Norge er oppfordret til å overvåke marin forsøpling, og
registrerer forsøpling på syv utvalgte strender langs
norskekysten og Svalbard (Hold Norge Rent, u.å-a). FN
har også en sentral rolle i rammeverket mot marin
forsøpling. Ressurser fra hav og fiskeri er viktig for
Norsk næring, og «bærekraftige hav» er et av de
prioriterte områdene. Norge følger derfor opp FNs
nullvisjon for marin forsøpling som er samarbeidet om
null plastutslipp i havet, og bærekraftsmål 14.1: «Innen
2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former
for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet,
inkludert marin forsøpling [...]» (FN, 2021).
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Norske regelverk og strategier
Norge har fire regelverk for avfall og vern som er egnet for
marin forsøpling. Forurensningsloven fastsetter en plikt til å
unngå avfall på avveie for å sikre en forsvarlig miljøkvalitet,
og brudd på loven i en sak om plast idømmer fengselsstraff.
Det kan imidlertid være utfordrende å ilegge ansvar.
Kommunen fungerer derfor som forsøplingsmyndig og kan gi
pålegg til ansvarlige, og fylkesmannen er kontrollmyndig med
ansvar for koordinering av marin forsøpling i fylket. Følgende
har vi Naturmangfoldloven med formål å verne naturen med
bærekraftig bruk, hvor enhver skal opptre aktsomt og unngå skade på naturmangfoldet.
Forurensningsforskriften fastsetter en begrensning av ulike typer forurensning, inkludert
mottaksordninger for skipsavfall (Skipsavfalldirektivet). Avfallsforskriften omhandler
gjenvinning og behandling av avfall, inkludert kasserte fritidsbåter. Forskriften ilegger
produsentansvar der produsenten av 1000 kilo emballasjetype årlig skal finansiere
håndteringen. Et utvidet ansvar for fiskeriutstyr er under utredning (Hold Norge Rent, u.å-b).
Klima- og Miljødepartementet publiserte, i samarbeid med departementene, Norges nasjonale
tiltak mot marin forsøpling - Noregs plaststrategi. Dokumentet viser til regjeringens visjon om
en mer bærekraftig verdikjede for plast både på globalt, nasjonalt og regionalt nivå. Strategien
tar sikte mot nullvisjonen for marin forsøpling, og beskriver en rekke tiltaksområder som er
iverksatt eller under gjennomføring for å redusere plastforurensning (Departementene, 2021):
Forsterke globale forpliktelser; arbeide for en rettslig bindende global avtale mot
plastforurensning og GACERE-alliansen som fremmer omlegging til sirkulær
økonomi og ressurseffektivitet. Videreføre initiativet «Norden som motor i arbeidet
mot marin forsøpling» i perioden 2021-2024, og drive bistandsprogrammet om marin
forsøpling og mikroplast (se Bistand) i perioden 2019-2024 (Departementene, 2021, s, 17-22).
En sirkulær plastøkonomi i Europa; innføre tiltak i hele plastens verdikjede, følge
engangsplastdirektivet, sette krav til sekundære plastråvarer, initiere utviklingen av
bærekraftig økodesign, og følge EUs avgift på 800 euro per tonn plastemballasje som ikke er
gjenvunnet (Departementene, 2021, s, 24).
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Styrke produktrammeverket for plast; støtte EUs økodesigndirektiv med bærekraftig
produksjon av produkter, øke materialgjenvinning, sette forbud mot og utvide
produsentansvar på enkelte plastprodukter, og å synliggjøre svanemerket. Miljødirektoratet har
fått oppdraget å forbedre produsentansvaret i Norge (Departementene, 2021, s, 35).
Utnytte ressursene i plastavfallet; følge baselkonvensjonen for forsvarlig behandling
og strengere grensekryssing av avfall, og målsette gjenvinning på 50% av
plastemballasjeavfallet nå og til og med 2025. Miljødirektoratet setter inn tiltak for å øke
materialgjenvinningen (Departementene, 2021, s. 49-55).
Håndtere plast i landbruk- og transportsektoren, og i sjøbaserte kilder; fremme
reguleringen i utvikling av bio-plast og sikre innsamling og gjenvinning av
landbruksplast og merkeordninger for dekkslitasje. Følge EUs skipsavfallsdirektiv, sette krav
for merking og melding av tapte fiskeredskaper, bekjempe spøkelsesfiske og øke
produsentansvar for fiskeri- og akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratet holder årlige
opprydningstoker på fiskefelt utenfor Norskekysten (Departementene, 2021, s, 57-74).
Redusere utslipp av mikroplast; strengere krav til utslippskilder slik som
kunstgressbaner, landbasert og sjøbasert maling, produkter med mikroplast,
avløpsanlegg og pellets (Departementene, 2021, s, 77-83).
Akutt forurensning, beredskap og klimatilpasning; initiere beredskap og tiltak i
virksomheter med fare for akutt forurensning. Kystverket har ansvar for statlig
beredskap og skal forhindre miljøskader (Departementene, 2021, s, 85-87).
Forsøpling og opprydding; bistå med midler til ryddeaksjoner. Det er aktuelt å utvide
produsentansvaret til opprydding, og bør prioriteres av omsyn til sårbar natur og
effektivitet (Departementene, 2021, p, 89-93).
Øke kunnskapen om marin forurensning og forsøpling; øke bevisstheten rundt
plastforurensning, kartlegge plastavfall og mikroplast, og drive forskning, utvikling
og innovasjon. Senter for oljevern og marint miljø skal i 2022 bli et nasjonalt kunnskaps- og
kompetansesenter mot marin forsøpling, men også en tilrettelegger for god koordinering av
oppryddingsarbeidet (Departementene, 2021, s, 99-106).
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Finansielle premissgivere
De største finansieringskildene for strandrydding er statlige tilskuddsmidler mot marin
forsøpling og Handelens miljøfond (Departementene, 2021, s, 96), inkludert andre stiftelser og
private fond. Denne delen vil ta for seg den overordnende pengestrømmen i strandryddemiljøet.
Bistand
Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast ble lansert i 2018 for å
bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14.1 og nullvisjonen for marin forsøpling. Regjeringen vil til
sammen bruke 1,6 milliarder på bistandsprogrammet i perioden 2019-2024 med hovedinnsats
i hardt rammede områder slik som Asia, Afrika og små øygrupper. Visjonen er rettet mot å
forbedre avfallshåndteringen, rydde utvalgte soner, styrke bærekraftig produksjon, og å styrke
globale, nasjonale og regionale virkemidler (Utenriksdepartementet, 2019). Samtidig gikk
NRKs TV-aksjon 2020 til Verdens Naturfonds arbeid for å stanse forsøplingen i verdens hav,
og samlet inn 239 millioner kroner. Midlene skal gå til å etablere og forbedre eksisterende
avfallssystemer i Thailand, Vietnam, Indoneisa og Filipinene (Verdens naturfond, u.å-a).
Finansiering
Som oppfølging til EU-direktivet om plastbæreposer, ble Handelens Miljøfond opprettet i 2017.
For hver plastbærepose som blir kjøpt går 50 øre til arbeidet mot marin forsøpling (Klima- og
miljødepartementet, 2021). Handelens miljøfond opprettet i 2020 programmet «Rydd Norge»
med mål om å rydde 40% av ytre del av norskekysten, inkludert vassdrag og områder på
Svalbard, minst én gang innen 2023. Det er satt av midler til 390 millioner for dette prosjektet
(Departementene, 2021, s, 93). Miljødirektoratet forvalter også en tilskuddsordning for tiltak
mot marin forsøpling, og det ble delt ut rundt 70 millioner til ulike opprydnings- og
forebyggende tiltak 2021 (Departementene, 2021, s, 92). Klima- og miljødepartementet
innførte i 2017 en panteordning (1000kr/vrak) for kasserte fritidsbåter for å forhindre gamle
fartøy å bli liggende i naturen, og over 107 millioner ble delt ut i støtte til mottak og behandling
(Departementene, 2021, s, 94). I tillegg til statlige tilskuddsmidler og ordninger, er det mange
bankstiftelser, andre stiftelser, filantroper og private fond som bidrar med finansieringen av det
norske arbeidet mot marin forsøpling. Jeg vil poengtere at disse andre finansieringskildene er
viktige i arbeidet mot marin forsøpling, men vil ikke gå dypere inn i miljøets pengestrømmer.
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Aktører
De sentrale aktørene er avfallshåndteringsbransjen, strandryddere, organisasjoner og andre
aktører med marin forsøpling som delmål, forskningsinstitusjoner og andre nettverk. Jeg vil
poengtere at dette ikke er en fullstendig kartlegging av aktører i strandryddemiljøet, men mer
en representasjon av hvordan noen av de mest sentrale aktørene målsetter og arbeider mot marin
forsøpling. Nedenunder finner du en oversikt over aktørene som er inkludert i kartleggingen.

Avfallshåndtering

Strandryddere

Aktører med delmål

•Avfall Norge

•(Hold Norge Rent)

•Lofoten
Avfallsselskap

•In the same boat
•Miljøstiftelsen Elv og
Hav
•Plastpiratene
•Nordic ocean watch
•Marinreparatørene
•Mausund feltstasjon
•Våre Strender
•Clean shores global
•LoVeMar
•Novumare

•Salt Lofoten AS
•Oppdretternes
miljøservice
•Fjordia
•Sjøløve Plastfangst
•Natural Seabed
•Friluftsområdenes
Landsforbund
•Fjordane Friluftsråd
•Verdens Naturfond
•Norges
Miljøvernforbund
•Greenpeace

•Grønt Punkt
•Infinitum

Nettverk og forskning
•NORCE
•CICERO
•SINTEF
•Marine recycling
cluster
•The ocean
opportunity lab
•Skift
•Arctic Council
•LOOP
•Action for Ocean

Avfallshåndteringsbransjen
For at plast ikke skal ende på avveie, er det viktig med en tilrettelagt infrastruktur for håndtering
og gjenvinning. Avfall Norge representerer over 200 ulike virksomheter innen håndtering og
gjenvinning av avfall, og har hovedfokus på områdene «Rethinking waste» og «Bransjeløftet»1
(Avfall Norge, u.å-a), samt prosjektene «Havplast» og «PlastiSirk»2 (Avfall Norge, u.å-c, u.åd). Lofoten Avfallsselskap IKS, har som formål å organisere løsninger og effektivt håndtere
avfall (Lofoten Avfallsselskap IKS, u.å-a), og driver prosjektet «Clean up Lofoten»3 (Clean up
Lofoten, u.å). I tillegg har Norge emballasje og panteordninger. Materialselskapene for
emballasje opprettet returordningen Grønt Punkt med formål å øke bedriftenes ansvar (Grønt
Punkt, u.å), mens drikkevareprodusenter og dagligvarekjeder etablerte panteordningen
Infinitum for drikkevareemballasje (Infinitum, u.å).

1

Rethinking waste 2020-2021 satser på bedre utnyttelse av plastavfallsressurser, og Bransjeløftet arbeider med
«clean oceans through clean community» og kommunen som forsøplingsmyndighet (Avfall Norge, u.å-b).
2
Prosjektet «Havplast» 2018-2019 siktet å redusere mengden marin plast på avveie fra marin industri (Avfall
Norge, u.å-c), og «PlastiSirk» 2020-2021 satser på reduksjonen av plastavfall i deponi (Avfall Norge, u.å-d).
3
Clean up Lofoten sikter å øke bevisstheten rundt problemene av herreløst avfall gjennom både forebyggende
tiltak og strandrydding (Clean up Lofoten, u.å).
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Strandryddere
Selv med regelverk og tiltak, havner mye av
plastavfallet på avveie. Hold Norge Rent ble i 2014
etablert som en ideell forening mot forsøpling, og
inviterer det norske samfunnet til strandrydding.
fokuset er forebygging og levering av kunnskap
om forsøplingssituasjonen (Hold Norge Rent, u.åc). Ved å registrere ryddeaksjoner i kartverktøyet
«Rydde» (figur 1), forvalter foreningen en
refusjonsordning av utgifter til eks. ryddeutstyr og
transport av deponi (Departementene, 2021, s, 93).

Figur 1: Kartverktøyet Rydde, hentet 01/12/21

Blant strandrydderne, finner vi aktører som hovedsakelig arbeider med rydding og
kunnskapsdeling, og noen spesialiserer seg i levering av utstyr og kompetanse samt andre nisjer
og frivillighet. In the same boat har som mål å rydde 20 000 norske strender i perioden 20202025, og deling av erfaring og kunnskap for å øke bevisstheten rundt problemene (In the same
boat, u.å). Miljøstiftelsen Elv og Hav driver med strandrydding, samt kunnskapsdeling og
nyskapning gjennom «kystlotteriet» og «Marin omsorg»4 (Miljøstiftelsen Elv og Hav, u.å).
Plastpiratene har som formål å rydde marint avfall og båtvrak, og å engasjere mennesker i
vanskelige livssituasjoner (Plastpiratene, u.å). Nordic ocean watch jobber med strandrydding,
foredrag og events gjennom prosjektet «Tavaha – ta vare på havet» (Nordic Ocean Watch, u.å).
Marinreparatørene arbeider med formidling og ryddeaksjoner både over og under vann, og
fredning av hummer (Marinreparatørene, u.å). Mausund feltstasjon (Eider AS) arbeider med og
utvikler effektiv strandrydding gjennom prosjektet «Marint søppel» (Mausund Feltstasjon, u.å).
Våre Strender organiserer og tilrettelegger for strandrydding over og under vann. I tillegg
adopterer de bort sørlandsstrender, holder foredrag, og bistår med utstyr og transport (Våre
Strender, u.å). Clean Shores Global arbeider med å organisere og levere utstyr til rydding, og
holder foredrag og treff for bevisstgjøring (Clean Shores Global, u.å). LoVeMar leverer utstyr
for effektivisering av opprydding av marin forsøpling fra strand- og havoverflate, og elver
(LoVeMar, u.å). Novumare arbeider med beredskap mot akutt forurensning, og leverer i regi
av forurensning verktøy og kompetanse (Novumare, u.å).

4

Kystlotteriet satser på økningen av bevissthet og motivasjon til rydding gjennom premieringer (Miljøstiftelsen
Elv og Hav, u.å.), og Marin omsorg tilbyr rydding som et alternativ til bøtesoning, og en vei ut av problematiske
forhold i livet med et meningsfullt arbeid for miljøet (Rune Berntsen, Daglig Leder i Miljøstiftelsen elv og hav).
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Andre sentrale aktører med delmål
Det er et utvalg aktører som arbeider med marin forsøpling og strandrydding som et sentralt
delmål. Salt Lofoten AS sikter mot et fremtidsrettet kystsamfunn ved utvikling og formidling
av kunnskap, og organisering av profesjonell strandrydding (Salt Lofoten AS, u.å).
Oppdretternes miljøservice har de siste fem årene ansatt opptil 40 ungdommer i
sommersesongen for å rydde kysten (InnovArena, 2021). Fjordia driver hovedsakelig reiseliv
gjennom Gulen Dive Resort, men også prosjektet «Sognefjorden Ren» som skal bekjempe
plastforurensning i perioden 2018-2023 (Fjordia, u.å.). Sjøløve Plastfangst samler, bearbeider
og skaper havplast om til samleobjekter gjennom sirkulært materialbruk (Sjøløve Plastfangst,
u.å.). Natural Seabed spesialiserer seg i å hente marin forsøpling fra havbunnen for å verne
livet under vann (Natural Seabed, u.å). Friluftsområdenes Landsforbund arbeider gjennom
prinsipprogrammet 2020-2024 for at natur og friluftsområder er fri for avfall og forurensning,
med vekt på marin forsøpling (Friluftsområdenes Landsforbund, u.å.a). Fjordane friluftsråd
arbeider hovedsakelig med frilufts saker, men også med strandrydding og forebyggende tiltak
(Fjordane Friluftsråd, 2021).
Det er også noen miljøorganisasjoner med sentrale delmål. Inkludert arbeidet mot forsøplingen
i verdens hav (se bistand) arbeider Verdens Naturfond med relaterte prosjekter som «null plast
på avveie i 2030», «plastsmarte byer»5 og produsentansvar (Verdens Naturfond, u.å-a, u.å-b).
Norges Miljøvernforbund arbeider med marin forsøpling gjennom strandrydding, undervisning
og bevisstgjøring (Norges Miljøvernforbund, u.å-a), samt initiativet «Levende hav» i samarbeid
med In the same boat hvor man kan bestille henting av deponi (Norges Miljøvernforbund, u.åb). Greenpeace arbeider med lobbyvirksomhet og bevisstgjøring rundt marin forsøpling, men
også med kampanjen «stans plastforurensningen av havet» og strandrydding (Greenpeace, u.å).
Forskningsinstitusjoner og nettverk
Strandryddemiljøet har en rekke institusjoner og nettverk som arbeider med forskning,
produksjon av kunnskap, innovasjon og kampanjer innen plast og kampen mot marin
forsøpling. Eksempler på de mest sentrale forskningsinstitusjonene er NORCE, CICERO og
SINTEF, og av nettverkene finner vi Marine Recycling Cluster, The ocean opportunity lab,
Arctic Council, Skift, LOOP og Action for Ocean.

5

Prosjektet plastsmarte byer er en internasjonal dugnad for å stoppe plastforsøplingen gjennom avtaler,
utvikling av løsninger, grunder-programmer, læringsplattformer og kampanjer (Verdens Naturfond, u.å-c).
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Resultater og funn
Spørreundersøkelsen var oppdelt i sosiale, miljømessige og økonomiske deler (Se vedlegg B)
relatert til marin forsøpling og strandrydding for å tilnærme de sentrale indikasjonene på
bærekraft. Undersøkelsen ble designet i google docs og inneholdt både kvantitative flervalg, og
et kvalitativt kortsvar (med spørsmålet «hvorfor mener du det er viktig/ikke viktig å rydde
marin forsøpling fra strandsonen?») samt muligenheten for å kommentere til å komplementære
den kvantitative dataen. Undersøkelsen ble sendt ut via e-post til 41 ulike premissgivere og
aktører basert på kartleggingen og delt i et nettverk relatert til strandrydding, hvorav 22
respondenter svarte på undersøkelsen. Av disse var 27% (6) premissgivere og 73% (16) aktører.

Funn relatert til sosial påvirkning
Respondentene ble spurt om å rangere kunnskap og holdninger som produseres i
strandryddemiljøet – kunnskap om kilder til forsøpling og sammensetning av forsøpling,
holdninger til strandryddere som følge av oppstått kunnskap, samfunnsholdninger som følge av
kommunikasjon og kunnskap om strandrydding, og politisk påvirkning og innovasjon i næring
som følge av oppstått kunnskap og holdninger. Sosial påvirkning virker for majoriteten av
respondentene å være av stor verdi, hvorav 82% (18) eller mer rangerte alle faktorene som av
høy eller betydelig verdi. Av de høyest rangerte faktorene er kunnskap om kilder til forsøpling,
holdninger i samfunnet, og politisk påvirkning, mens innovasjon i næring er rangert som lavest.
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Fra de kvalitative kortsvarene viste det seg å være 32% (7), samt flere kommentarer, som
hovedsakelig er relatert til sosial påvirkning. Gjentakende temaer i kortsvarene var både
kartlegging av kunnskap og bevisstgjøring om plast, og holdningsendringer som blir produsert
av aktivitetene rundt marin forsøpling. Dette kan illustreres fra disse to kortsvarene:
«Den viktigste grunnen for meg er å bygge opp og spre kunnskap om kildene til
forsøpling, slik at man får et best mulig grunnlag for å redusere fremtidig
forsøpling. [...] Symbolverdien av rydding av plast er altså større enn den direkte
miljømessige effekten» (Rolf-Ørjan Høgset, In the same boat).
«Strandrydding er et viktig virkemiddel i å få opp øynene til hvor stort problemet
faktisk er. Ved å ta med seg frivillige, skoler, bedrifter og politikere ut for å se de
store konsekvensene av marin forsøpling i praksis, vil man gjerne skape
holdningsendring som videre kan være med på å inspirere til endring for havets
beste».6
I motsetning til kortsvarene, så er noen av kommentarene rettet mot politisk påvirkning og
innovasjon i næring. Det er ingen tydelige og ellers gjentakende funn, men to av respondentene
har derimot gitt vidt forskjellige perspektiver på hvilken effekt strandrydding har på samfunnet:
«Jeg opplever at politisk påvirkning, innovasjon og overføring til samfunnet ellers
er liten. Det er kanskje lett å [overbevise de overbeviste] men opplever også at vi
[ikke blir tatt seriøst]» (Randi Hagerup, Strandrydder).
«Kunnskapsdeling er [et] viktig bidrag til å stoppe forsøpling og ikke minst finne
kildene til avfallet. Det samme gjelder holdninger til hver enkelt person. Dette er
igjen viktig politisk påvirkning, og ikke minst [påvirkning av] dagens
støtteordninger. Som igjen vil bidra til innovasjon i næringslivet og utvikling til nye
løsninger for rydding [...]».
Tatt i betraktning at det er små forskjeller i rangeringer og tematisk fokus i kortsvarene,
indikerer funnene at sosial påvirkning er av stor verdi for strandryddemiljøet. Den kvantitative
rangeringen og de kvalitative kortsvarene er også kompatible med hverandre, med spesiell vekt
på strandryddingens produksjon av kunnskap om plast og holdningsendringer i samfunnet.

6

Noen respondenter er anonyme, og vil derfor ikke ha en kilde (referanse).
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Miljømessige funn
Et annet tema som ble utforsket var strandryddingens påvirkning av de miljømessige aspektene
- dyrevelferd og reduksjon av trussel mot enkeltindivider, naturmangfold og reduksjon av
trussel mot biotop eller bestand, estetiske opplevelser av ren natur, og reduksjonen av plast i
næringskjeden. Tabellen nedenfor viser at reduksjonen av plast i næringskjeden er rangert med
høyeste andel betydelig verdi (63,5%). Legger man derimot sammen rangeringen av høy og
betydelig verdi (med betraktning av et høyere nummer betydelig ovenfor høy verdi) ender vi
opp på naturmangfold med 82% (18) som høyeste rangering, etterfulgt av reduksjonen av plast
i næringskjeden. Samtidig som dyrevelferd ikke har lav rangering, og estetikk har færrest
rangering under høy verdi, oppfordres det til å videre utforske den miljømessige verdien.
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54,5% (12) som majoriteten av respondentene fokuserte i sine kortsvar på strandryddingens
påvirkning av de miljømessige faktorene. Flere respondenter poengterte også at det eksisterer
et kunnskapshull om plastens effekt på miljøet. En av de gjentakende faktorene var reduksjonen
av plast i næringskjeden, som illustrert gjennom disse to eksemplene:
«[...] Vi vet at plast som skylles opp på land også blir ført ut på havet igjen ved dårlig
vær. Da føres mikroplast [...] inn i vår næringskjede som feks er fisk. Derfor er det
viktig å rydde alle områder på land før plasten vandrer og blir et større problem» (Ørjan
Sandnes, Fjordia).
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«Fordi plast påvirker alle levende organismer i jordens kretsløp, inkludert mennesker,
på utallige måter og de fleste av dem aner vi ikke konsekvensene av» (Inge Kvivik,
Sjøløve Plastfangst).
En annen kontinuerlig faktor i kortsvarene var påvirkningen av de marine økosystemene, som
gjentakende viste seg gjennom både effekten på dyreliv og estetikk. Det er verd å nevne at
respondentene som belyste estetikk, nevnte det som produkt av de andre faktorene. Eksemplene
nedenunder illustrerer typiske svar respondentene utrykket angående de marine økosystemene:
«Det er viktig å rydde marint avfall fra strandsonen for å redusere mengden avfall på
avveie. Avfall i havet er en trussel for marint liv og for det marine økosystemet i sin
helhet. I tillegg er produkter av plast også en kilde som man enda ikke har full kjennskap
til effekten av».
«Det er viktig for flora og fauna at strandsonen er fri for forsøpling og forurensning.
Dette gir et sunnere miljø (natur)» (Eirik Oland, Handelens Miljøfond).
«Redde havet, hjelpe fisk og fugl og marine pattedyr til å leve i et godt miljø, visuell
forbedring» (Hogne Kile, Clean Shores).
Samtidig ble det i kommentarene, produsert to andre perspektiver relatert til strandryddingens
effekt på de marine økosystemene. Den første representerer et unntak fra de andre kategoriene,
og den andre en kontrast til kommentarene ovenfor. Kortsvarene er som følger:
«Med tanke på de mengdene som flyter og skylles i land, kan en bare forestille seg de
antall tonn som kveler faunaen på havbunnen og ødelegger biota. Ute av syne – ute av
sinn må bort [...]».
«Vi finner svært lite dyr som [er] rammet av marin forsøpling. Kun enkeltdyr og for det
meste mus som krabber inn i kanner o.l. og drukner [...]».
Hva vi får ut av de miljømessige funnene, er at både verdien av å redusere plast i næringskjeden,
og vern av det marine økosystemet (dvs. gjennom naturmangfold, dyrevelferd og estetikk) er
stor i strandryddemiljøet. Rangeringen av temaets faktorer er noe lavere i forhold til sosial
påvirkning, men svarprosenten på kortsvarene relatert til miljømessige faktorer er høyere.
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Økonomiske Funn
Det siste temaet i undersøkelsen er økonomiske aspekter av strandrydding og marin forsøpling
- med faktorene som arbeidsplasser og sysselsetting, økonomisk vekst for aktører, utvikling av
næring i distriktene, og fremtidig verdiskapning som følge av et renere hav. Sammenliknet med
de andre temaene, har rangeringen en bredere svardiversitet (dvs. alt mellom ingen til betydelig
verdi). Av faktorene som er rangert med størst verdi, ble fremtidig verdiskapning rangert av
50% som betydelig, og 73% (16) høy eller betydelig. På den andre siden, har 59% (13) rangert
økonomisk profitt som ingen eller lav verdi. Av rangeringen er fremtidig verdiskapning først,
etterfulgt av næringsutvikling, arbeidsplasser og sysselsetting, og til slutt økonomisk profitt.
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Som rangeringen allerede har illustrert, så er de økonomiske systemene av betydelig lavere
verdi enn de sosiale og miljømessige temaene. Av kortsvarene, var det også kun 1 respondent
som belyste økonomiske aspekter av strandryddingen, og som nærmere spesifiserte fremtidig
verdiskaping i form av sirkulær økonomi:
«[strandrydding er] selvfølgelig et bidrag for å fjerne plast fra naturen, men det er ikke
det viktigste. Den økte bevisstheten må brukes til å fikse problemet på et strukturelt plan,
da vi ikke kan strandrydde oss ut av plastforurensning. Forurensningen stanser vi ved
å se på plasten som en viktig ressurs vi tilbakefører i en sirkulær økonomi».
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36% (8) av respondentene ga derimot kommentarer relatert til sysselsetting, økonomisk profitt,
utvikling, og verdiskapning, men det er ingen tydelig kontinuitet i svarene. Her vises det til et
utvalg av kommentarene, gjerne med en negativ vinkling til de økonomiske systemene:
«Lønnsomhet er nok det som skal til for at næringsliv skal ta problemet på alvor»
«Det er galskap å bygge arbeidsplasser og næring på at vi skal fortsette å forsøple.
Ingen aktører bør ha forretningsmodeller som profiterer på fortsatt plastforsøpling»
(Lene Gjelsvik, Kystverket).
«Kanskje trenger vi en ny måte å tenke om både sysselsetting og økonomi.
Menneskehetens mål bør være materiell, politisk og økonomisk frigjøring, hvilket våre
menneskeskapte økonomiske strukturer på mange nivå motarbeider i dagens form»
(Knut Straume, FN).
Rangeringen tyder klart på at økonomiske systemer ikke har et stort grunnlag i
strandryddemiljøet. Respondentenes kortsvar kan derimot antyde et ønske om at den
økonomiske situasjonen var annerledes for strandryddemiljøet (dvs. med grunnlag i
gjennomslagskraft i samfunnet foruten egen vinning). Et viktig poeng, er at fremtidige
konsekvenser av plastforurensning vil påvirke de økonomiske systemene hvis ikke problemet
blir tatt hånd om. Problemstillingen er kompatibel med fremtidig verdiskapning, hvorav to av
kommentarene tar for seg den fremtidige verdiskapningen med grunnlag i både økonomiske
systemer, og klimautfordringene:
«Dersom man lykkes med å redusere forsøplingen vil den økonomiske verdien av å
rydde plast forsvinne. Den kortsiktige gevinsten økonomisk er altså av ubetydelig verdi
i forhold til den langsiktige verdiskapningen man oppnår, dersom man bevarer havets
fruktbarhet» (Rolf-Ørjan Høgset, In the same boat).
«Man skal ikke undervurdere betydningen av den estetiske opplevelsen av natur, men i
lys av klima og miljøutfordringer vil det i noen sammenhenger kunne være nødvendig å
sette klima og miljø fremfor naturhensyn, da naturen også vil forvitre dersom
klimautfordringene ikke løses [...]» (Knut Straume, FN).
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Ytterligere funn
Samtidig med de andre og overordnede temaene, ble det synliggjort nye kategorier i kortsvar
og kommentarer. De gjentakende temaene som dukket opp, var ansvar og yngre generasjoner.
4 respondenter belyste hvor ansvaret skal ilegges, hvorav to sitater kan illustrere dette:
«[...] Vi, det internasjonale samfunn, har som ansvarlig forurenser et soleklart moralsk
og økonomisk ansvar for å rydde opp vårt eget avfall og redusere konsekvenser og
avtrykk i miljøet» (Odd Gunnar Jørgensen, Novumare).
«[...] Det er viktig å avklare hvor ansvaret skal ligge. Da får man forutsigbarhet og vet
hvordan man kan disponere ressurser over tid. Så plasser mandater, og la pengene
følge med [...] og tror en del av suksessen er å ha lokal forankring [...]».
3 respondenter betegnet yngre generasjoners engasjement i strandrydding. Som illustrert her,
viser kommentarene vidt forskjellige perspektiver for denne kategorien:
«Hvordan dette gjør noe med menneskers og kanskje [spesielt] unge menneskers
forhold til naturen. Den som har vært med på strandrydding vil også ganske så sikkert
være en støtte og en ressurs for å utvikle samfunnet i en mer naturvennlig retning»
(Asgeir Knudsen, Friluftsrådenes Landsforbund).
«[...] Jeg blir småirritert når folk skal sende små barn ned i fjøra for å rydde, det er vel
heller gubber (av alle kjønn) som har rota, ikke avdeling Mauren på barnehagen [...]»
(Randi Kjærstad Hagerup, Strandrydder).
Det var ingen fremtredende funn gjennom besvarelsene som belyste forskjeller i sektorene, og
både premissgivere og ulike aktører belyser og rangerer temaer og aspekter uten noen spesifikk
korrelasjon. Dataen tilegnet fra de ulike temaene, viser et større verdigrunnlag på sosial og
miljømessig påvirkning, med lavere rangering av verdi på de økonomiske systemene. For å
avslutte denne seksjonen vil jeg sitere en respondents kommentar om verdi:
«Det er forskjell på hvilket potensial [aktiviteter relatert til marin forsøpling] har som
verdi og hva slags verdi det historisk har hatt. Den potensielle verdien er enorm, men
den utnyttede verdien er langt lavere».
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Diskusjon
Dataen fra kartleggingen og undersøkelsen i de tidligere seksjonene gir et viktig innblikk
i hvilken verdi strandryddemiljøet både formidler og bistår med i arbeidet mot marin
forsøpling. I denne delen vil tidligere seksjoner bli lagt sammen og relatert til bærekraft.
Strandrydding produserer kunnskap, bevisstgjøring og holdningsendringer
Et av de klareste funnene, er at strandryddemiljøet hyppigere arbeider med, og rangerer sosial
påvirkning med størst verdi. Majoriteten av respondentene rapporterer om verdien av kunnskap
og bevisstgjøring om plast, og holdningsendringer som følge av strandryddingen, spesielt med
tanken på at det enda eksisterer et kunnskapshull om plastens negative konsekvenser. Samtidig
ser vi at Norges plaststrategi målsetter å øke kunnskapen om marin forsøpling, mens en av
konvensjonene initierer til overvåkning av forsøplingssituasjonen. Den største andelen av
aktørene tilnærmer arbeidet mot marin forsøpling ved å påvirke samfunnet gjennom
bevisstgjøring og deling av kunnskap, samt å forebygge ved å levere utstyr og kompetanse. Av
miljøvernorganisasjonene, forskningsinstitusjoner og nettverk arbeider flest med utvikling av
løsninger, bevisstgjøring og kampanjer, og som etter sitt potensial vil innovere både politikk og
næring. Frivillig strandrydding er også et viktig ledd som bidrar til påvirkning av både arbeidet
mot marin forsøpling, og en indikasjon på overgangen til et mer bærekraftig samfunn.
Respondentene belyser at den sosiale påvirkningen av strandrydding er viktig for løsninger til
å redusere fremtidig forsøpling (miljømessig påvirkning) og for å inspirere til endringer for
havets beste, hvor verdien av strandrydding da er knyttet til verdiskapningen for fremtidige
generasjoner. Det er derimot uvisst om overføringen av sosial påvirkning til samfunnet er stor
nok, og som poengtert av en respondent, om strandrydding blir tatt seriøst. Dette poenget
beviser at produksjonen av kunnskap som følge av strandrydding er et viktig bidrag for å
bevisstgjøre samfunnet. Funnene foreslår at produksjonen av holdningsendringer og kunnskap
er av de viktigste bidragene til bedre velvære for dagens samfunn og fremtidige generasjoner.
Verdien av marine økosystemer og reduksjonen av plast på avveie
Funnene illustrerer hvor stor verdi miljømessige aspekter av strandrydding har. Majoriteten av
respondentene belyste hvor viktig økosystemer (dvs. natur, dyreliv og estetiske opplevelser) er
for den fremtidige verdiskapningen som følge av et renere hav (reduksjon av plast i
næringskjeden). Strandrydding er i all hovedsak en miljømessig påvirkning for å redusere plast
på avveie. Det kan diskuteres hvorvidt aktørene arbeider bærekraftig mot marin forsøpling, men
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når det kommer til alt, reduserer strandrydding konsekvensene av plast på avveie, og ellers plast
som hadde blitt ført inn i vår næringskjede. Samtidig virker premissgiverne i størst omfang å
sentralisere lovverk og strategier rundt de miljømessige konsekvensene av marin forsøpling.
Norges plaststrategi målsetter å redusere mikroplast, initierer mot akutt forurensning, og
arbeider for å forebygge opprydding av forsøplingen. Forskriftene omhandler en begrensning
av ulike typer avfall, og en av konvensjonene er spesifikt rettet mot bekjemping av
havforurensning. Lovene fastsetter en plikt til å unngå plast på avveie, og å verne naturen for å
unngå skade på naturmangfoldet. Respondentene poengterte videre hvor viktig det er å redusere
mengden avfall på avveie fordi det truer økosystemer og dyreliv. Strandrydding skaper et
sunnere miljø både under og over havet, redder dyr fra skade og langsom død, og gir en visuell
forbedring. Et annet poeng som er viktig å trekke frem, er at mengden plast vi ser på land
kanskje står for en brøkdel av hva som befinner seg i havet, og illustrerer hvor viktig sosial
påvirkning (kunnskap og bevisstgjøring) er for den miljømessige påvirkningen. Oppsummert,
antyder funnene at vern av marine økosystemer er av stor verdi for strandryddemiljøet, og en
sentral tilnærming i arbeidet for å redusere de miljømessige konsekvensene av plast på avveie.
Fremtidig verdiskapning versus økonomisk vekst
Funnene har belyst at økonomisk påvirkning er av langt lavere verdi enn de overordnede
temaene. Det virker fremdeles å være et stort engasjement for de økonomiske systemene. Dette
har kanskje grunnlag i at disse systemene påvirker gjennomslagskraften til strandryddemiljøet
eller fremtidige konsekvenser på sosiale og miljømessige systemer. Samtidig viser Norges
plaststrategi et hovedfokus og en visjon om en mer bærekraftig verdikjede for plast. Det
arbeides for en mer sirkulær økonomi for plast, samt gjennom avgifter, styrking av
produktrammeverket for plast med bærekraftig produksjon, utnytting av ressursene i avfallet,
og håndtering av plast i landbruk-, transport-, og sjøsektoren. En av de norske forskriftene
spesifiserer riktig behandling av avfall, og avfallshåndteringssektoren samt noen aktører med
delmål, er i størst fokus opptatt av å utnytte ressursene fra avfallet for en fremtidig
verdiskapning. Det var derimot mange respondenter som utrykket meninger; forsøpling skal
ikke være lønnsomt, og som en av respondentene poengterte, bør ingen aktører profitere på
fortsatt forsøpling. En annen respondent belyste også at dagens økonomiske strukturerer
motarbeidet materiell, politisk og økonomisk frigjøring. Dette påvirker gjennomslagskraften
fordi ikke-bærekraftige produksjons- og forbruksformer settes først for økonomisk profitt. Det
er riktig nok store finansielle midler tillagt i det norske strandryddemiljøet, hvorav den største
andelen går til bistand i andre land hvor problemet har større konsekvenser, som også reflekterer
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hvilke tiltak som blir satt inn for å rydde opp. Vi ser derimot at iverksatte tiltak (med unntak av
strandrydding) ikke er så effektive som man hadde håpet på, og som en respondent poengterer,
kan vi spørre oss selv om lønnsomhet er det som trengs for at strandrydding skal bli tatt seriøst.
Funnene viser at økonomiske systemer har liten verdi, men det kan virke som
strandryddemiljøet engasjerer seg for en vending slik at arbeidet får større gjennomslagskraft.
Som sitert, så er den kortsiktige økonomiske gevinsten ubetydelig i forhold til verdiskapningen
som oppstår av et renere hav. Men, de økonomiske systemene vil bli påvirket av forsøplingens
negative konsekvenser av natur og ressurser hvis ikke problemet blir tatt seriøst.
Hvem er ansvarlig, og hva med yngre generasjoner?
Funnene viser ytterligere problemstillinger verd å utforske; hvem er ansvarlig for plast
forsøplingen? Respondentene belyser først og fremst at det internasjonale samfunn er ansvarlig
for å rydde opp avfallet og redusere avtrykket på miljøet. Plast forsøpling er et globalt problem
som krever samarbeid på kryss av grenser og samfunnssektorer. Avfallshåndteringssektoren er
et eksempel som har stort fokus på produsentansvar. Samtidig belyser Norges plaststrategi
tiltaket for å forsterke globale forpliktelser og å forebygge mot forsøpling gjennom
produsentansvar, og både forskrift og EU-direktiv spesifiserer produsentansvar, mens en av
konvensjonene forbyr eksport av avfall til sårbare regioner. En annen respondent belyser også
at det er viktig å avklare hvor ansvaret skal plasseres for å få forutsigbarhet, og for å kunne
disponere ressursene riktig med lokal forankring. Å styrke produsentansvaret er derfor viktig
for å både belyse kildene til forsøplingen, og for å skjerme regioner som er mest sårbare. Et
relatert tema, er yngre generasjoner. Som en respondent poengterer, ligger det en verdi i unge
menneskers engasjement og forhold til strandrydding fordi det kan utvikle samfunnet (sosial
påvirkning) i en naturvennlig retning. Det er derimot ikke nødvendigvis yngre sitt ansvar å
rydde, fordi ansvaret ilegges forurenseren selv, men engasjementet og kunnskapen som blir
produsert blant unge kan potensielt påvirke fremtidige generasjoners forhold til plast.
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Avsluttende kommentarer
Hensikten med prosjektet var å undersøke hvorfor vi rydder marin forsøpling i Norge ved å
finne ut om veksten av tiltak og midler til marin forsøpling er forankret i et reelt behov, og om
det er enighet blant aktørene om hvorfor strandrydding er viktig. Som vist gjennom de mest
fremtredende avtalene mot marin forsøpling, belyser bærekraftsmål 14.1 og nullvisjonen for
marin forsøpling hvor stort problemet faktisk er. Marin forsøpling påvirker klima og miljø,
økonomi, og helse og velvære til både dyr og mennesker, grunnet ikke-bærekraftige
holdningsmønstre. Analysen viser at aktørene arbeider med strandrydding grunnet sosial og
miljømessig påvirkning; hvor produksjon av kunnskap, holdningsendringer, vern av
økosystemer, reduksjon av plast i næringskjeden og fremtidig verdiskapning er gjentakende
temaer. Prosjektet utforsket også om strandryddemiljøets tilnærming er bærekraftig. Både
kartleggingen og analysen gir en milepæl på hvilke verdier som er størst, og retter seg mot en
bærekraftig tilnærming til strandrydding. Arbeidets hensikt er å bevisstgjøre samfunnet
gjennom produksjon av kunnskap, kartlegging og opplevelser av marin forsøpling. Dette
produserer holdningsendringer, som også vil innovere politikk og næring, og til slutt ha en
miljømessig påvirkning ved reduksjon av plast på avveie. Det er derimot som en av
respondentene poengterte, forskjell på strandryddingens potensielle å utnyttede verdi. Jeg vil
avslutte å si at tilnærming til strandryddemiljøets bærekraft er verd å utforske dypere.

Figur 2: Strandrydding på Vega, Nordland 6. Oktober 2021
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Anerkjennelser

En spesiell takk går til Rolf-Ørjan Høgset og teamet i In the same boat for et verdifullt opphold
og innsyn i strandryddemiljøet, og for utredning og tilbakemelding på prosjektet. Dere gjør et
fantastisk arbeid. En takk går også til Rune Gaasø, Juliette Rouessé, og Koordinerende samling
for aktører som bidrar til frivillig strandrydding (KOSAM), for deres hjelp til distribusjon og
kontakter til undersøkelsen. Til slutt takker jeg alle premissgivere og aktører som har bidratt
med å dele deres opplevelser og meninger. Uten dere hadde ikke prosjektet kunne tatt form.

Vedlegg A: Informasjonsskriv
Informasjonsskriv e-post – Hvorfor rydder vi marin forsøpling?
Mitt navn er Ina Kristine Bergstøl. Jeg studerer master i Global Development ved universitetet i Bergen,
og jeg skal gjennomføre et før-studie om marin forsøpling for å tilegne litt bakgrunnsinformasjon til
min master.
Det brukes stadig større ressurser til opprydding av marin forsøpling, både i Norge og internasjonalt.
Denne undersøkelsen er rettet mot personer og fagmiljø som kan gi en kvalitativ begrunnelse for hvorfor
det er viktig å rydde marin forsøpling.
Det tar ca. 5-10 minutter å svare på undersøkelsen
Her finner du lenken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Pldqt8w68hf1zKE2_9PliZLXhMSJmOKoktD9jSmq8
w-afg/viewform?usp=sf_link
Informasjonsskriv spørreundersøkelse
Undersøkelsen inneholder to deler - et utfyllende fritt svar (der du kan velge om du vil siteres eller
anonymiseres) og en del der du bes om å rangere sosiale, miljømessige og økonomiske indikatorer
koblet til strandrydding, også med mulighet til å kommentere/forklare. Den strukturerte delen av
undersøkelsen tar kun for seg positive effekter av strandrydding og ikke mulige negative miljøeffekter
av selve ryddingen, men rapporten vil presisere at negative effekter finnes (f.eks. co2 fra fartøy som
benyttes eller trusler for fugl).
Jeg ønsker å vise til hvilke personer/aktører som har bidratt med informasjon til undersøkelsen, uten å
eksponere spesifikke svar ut over valgfri korttekst. Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke
deg fra undersøkelsen, eller be om at dine identifiserbare opplysninger blir slettet. Du vil med ønske få
muligheten til å lese gjennom, korrigere og godkjenne egne sitater og referanser før publisering.
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Vedlegg B: Spørreundersøkelse
Del 1: Hvorfor rydder vi marin forsøpling?
•

Kort presentasjon av deg (navn, aktør/selskap, bakgrunn/kompetanse)

•

Utfyllende fritt svar: Hvorfor mener du det er viktig/ikke viktig å rydde marin forsøpling fra strandsonen?:

Anonymisering av ditt utfyllende svar (alternativ)
•
Jeg ønsker IKKE å bli sitert på mitt utfyllende svar
•
Jeg ønsker å bli sitert på mitt utfyllende svar
Del 2: kunnskap, forskning og erfaring
Denne delen spør om verdien av forskjellige typer kunnskap og holdninger som oppstår gjennom strandrydding og hvordan
denne kunnskapen brukes og spres videre
Ingen
lav verdi middels
høy
betydelig
•
Hvor stor er verdien av...
verdi
verdi
verdi
verdi
Kunnskap om kilder til forsøpling
Kunnskap om sammensetning av forsøplingen
Holdninger til deltakere i strandrydding (som følge av
kunnskap som oppstår)
Holdninger i samfunnet (som følge av kommunikasjon og
kunnskap om strandrydding)
Politisk påvirkning (som følge av holdninger og kunnskap
som oppstår)
Innovasjon i næring (som følge av holdninger og kunnskap
som oppstår)
•

Forklaring/kommentar:

Del 3: Miljøeffekt og naturverdi
Denne seksjonen ønsker å kartlegge den naturmessige verdien av strandrydding, eller miljøeffekten av å rydde marin
forsøpling fra strandsonen
ingen
lav verdi middels
høy
betydelig
•
Hvor stor er verdien av...
verdi
verdi
verdi
verdi
Dyrevelferd (reduksjon av trussel mot enkeltindivider)
Naturmangfold (reduksjon av trussel mot en biotop eller
bestand)
Estetikk (opplevelsen av ren natur)
Reduksjon av plast i næringskjeden
•

Forklaring/kommentar:

Del 4: Økonomiske verdier
Denne seksjonen tar for seg den økonomiske verdiskapningen som oppstår gjennom strandrydding
ingen
lav verdi middels
høy
•
Hvor stor er verdien av...
verdi
verdi
verdi
Arbeidsplasser og sysselsetting
Økonomisk vekst/profitt for aktørene
Utvikling av næring i distriktene
Fremtidig verdiskapning (som følge av et renere hav)

betydelig
verdi

•

Forklaring/kommentar:

•

Før vi avslutter, har du noen andre tanker relatert til temaene, eller som ikke som frem i undersøkelsen du gjerne
vil ta opp?:
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