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1 Forord 

Denne rapport udgør et katalog over mulige og målrettede virkemidler til fore-

byggelse og reduktion af marint affald i Danmark. Virkemidlerne er udvalgt på 

baggrund af en grundig interessentanalyse på området, og en efterfølgende ud-

vælgelsesproces baseret på fastlagte kriterier. Bl.a. har der i udvælgelsen været 

fokus på konkrete og implementerbare virkemidler, der har potentiale for væ-

sentlig reduktion af marint affald på strande og havbunden. De enkelte virke-

midler er beskrevet i forhold til problemstilling og løsning, tekniske og lovgiv-

ningsmæssige tiltag, mulige effekter (reduktion), økonomiske konsekvenser 

samt barrierer og usikkerheder.  

Projektet er udarbejdet af COWI A/S i tæt samarbejde med Miljø- og Fødevare-

ministeriet, herunder projektets styregruppe og følgegruppe.  

Projektet er udarbejdet i perioden oktober 2019-marts 2020.  
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2 Sammenfatning 

Denne rapport udgør et katalog over mulige og målrettede virkemidler til fore-

byggelse og reduktion af marint affald i Danmark. Projektet er udarbejdet af 

COWI A/S i tæt samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet, herunder projek-

tets styregruppe og følgegruppe. Projektet blev gennemført i perioden oktober 

2019 til marts 2020.  

2.1 Proces og metode 

Formålet med projektet er at identificere, beskrive og kvantificere en række vir-

kemidler til reduktion af marint affald. De udvalgte virkemidler fokuserer pri-

mært på indsatser, som kan foretages fra dansk side, men der medtages også 

relevante virkemidler, som kræver regionalt/internationalt samarbejde.  

Projektets baseline (situationen inden implementering af virkemidler) udgøres af 

de nyeste opgørelser fra det nationale overvågningsprogram for hhv. danske 

strande (DCE, 2019) og havbunden (DTU-Aqua, 2019). Disse rapporter opgør 

affaldsmængder, sammensætning og (så vidt muligt) kilder til det marine affald. 

Ved beregningen af effekten af det enkelte virkemiddel, vurderes reduktionen i 

forhold til baseline situationen.  

Afdækningen af relevante virkemidler er primært baseret på en interessentana-

lyse med en lang række aktører indenfor området. Baseret på denne interes-

sentanalyse, og gennemgang af nationale og regionale planer og strategier for 

marint affald, er der opstillet en bruttoliste af virkemidler. Ud fra denne bruttoli-

ste er der udvalgt 10 virkemidler til videre analyse. Udvælgelsen skete ud fra en 

række fastlagte kriterier, og blev foretaget af projektets styregruppe og følge-

gruppe.  

2.2 Status og baggrund 

Havstrategidirektivet (Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008) sætter de overord-

nede rammer for EU's miljøpolitiske foranstaltninger for beskyttelse af fællesska-

bets havområder. Havstrategidirektivet er implementeret i dansk lov ved Hav-

strategiloven.  

Danmark udarbejdede sin første havstrategi i perioden 2012-2017 og har i 2019 

udgivet første del af Danmarks Havstrategi II (MFVM, 2019), der skaber overblik 

over tilstanden i de danske havområder, og definerer de miljømål, der sikrer en 

god miljøtilstand.  

Marint affald er i sagens natur grænseoverskridende forurening, og der er derfor 

behov for samarbejde på tværs af landegrænser. De danske havområder er om-

fattet af to regionale havkonventioner HELCOM (Østersøen, Bælthavet og Katte-

gat) og OSPAR (Nordsøen, Skagerrak og Kattegat), hvor Danmark bidrager til 

det regionale samarbejde. 
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2.3 Kortlægning – baseline 

Det danske nationale overvågningsprogram for marint affald blev igangsat i 

2015. Overvågningsprogrammet inkluderer overvågning af marint affald på 

strande, marint affald på havbunden, plast i mallemukker, mikroplast i fisk samt 

mikroplast i sediment. I dette virkemiddelkatalog fokuseres på affald på strande 

og på havbunden. Mikroplast er ikke en del af projektet.  

Affald på danske referencestrande er kortlagt af DCE – Nationalt Center for Miljø 

og Energi i samarbejde med KIMO Danmark (Kommunernes Internationale Miljø-

organisation) (DCE, 2019). Overvågningsprogrammet dækker 6 reference-

strande, der tilsammen dækker Danmarks forskellige havområder. Reference-

strandene er udvalgt, så de repræsenterer strande med meget få besøgende og 

det indsamlede affald afspejler dermed primært affald, som skyller i land (DCE, 

2019).  

Nedenstående tabel viser Top 15 listen for de hyppigst forekomne affaldstyper 

for referencestrandene i Danmark som helhed (DCE, 2019).  

Tabel 1 Top 15 listen over de hyppigste affaldstyper for referencestrandene i Dan-

mark som helhed. Kilde: DCE (2019).  

 

DCE (2019) har ligeledes gennemført en fordeling af de fundne affaldsemner 

imellem relevante kilder. Denne karakterisering viste, at det for 45-87% af de 

fundne affaldsemner ikke var muligt at identificere kilden til affaldet.  

En del af det affald, som findes på de danske strande, er omfattet af EU's direk-

tiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, også kaldet SUP 

(Single-Use Plastic) - direktivet (EU, 2019). SUP-direktivet medfører, at en 

række engangsplastprodukter forbydes, imens andre reguleres på anden måde. 
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Herudover er fiskeredskaber omfattet af krav om udvidet producentansvar og 

særskilt indsamling i alle danske havne. Dermed forventes implementeringen af 

SUP-direktivet at medføre en væsentlig reduktion i forekomsten af marint affald 

relateret til de produkter, som er omfattet af denne regulering (særligt forbud).  

Affald på havbunden opgøres også som en del af det danske overvågningspro-

gram, og der er foretaget systematisk indsamling af affald fra havbunden i for-

bindelse med trawlundersøgelserne IBTS og BITS siden 2011 (DTU-Aqua, 2019). 

Tabel 2 viser affaldsfangsten ved bundtrawl per km² opgjort som gennemsnit for 

måleperioden (2011-2019).  

Tabel 2 Affaldsfangst per km² i dansk EEZ i hhv. Nordsøen og Østersøen opgjort 

som gennemsnit for måleperioden (2011-2019). Opgjort som materialety-

per.  

 Styk/km²  Kg/km²  

 Nordsøen Østersøen Nordsøen Østersøen 

Plast 19,9 6,9 11,4 2,1 

Naturligt affald 4,4 9,4 8,6 21,4 

Gummi 0,7 0,5 0,1 0,0 

Metal 0,7 1,3 0,5 0,8 

Glas 0,6 3,1 0,2 1,0 

Sanitært affald 0,1 0,0 0,0 0,0 

Andet 1,0 1,6 2,8 1,1 

Samlet 27,4 22,8 23,6 26,4 

 

2.4 Identifikation og analyse af virkemidler 

Interessentanalysen udgør, sammen med eksisterende handlingsplaner på om-

rådet, grundlaget for sammensætning af en bruttoliste af virkemidler. Projektets 

styregruppe og følgegruppe har herefter udvalgt de virkemidler, som analyseres 

nærmere i projektet.  

I forløbet er 15 interessenter blevet interviewet. Derudover er en række hand-

lingsplaner og andre forslag til tiltag gennemgået. 

Bruttolisten består af 25 virkemidler og fremgår af bilag A. På basis af en række 

kriterier blev der udvalgt 10 virkemidler til videre analyse. De 10 udvalgte virke-

midler er beskrevet enkeltvis og i forhold til følgende parametre:  

› Hvilken problemstilling virkemidlet afhjælper. 

› Hvilke kilder til affald virkemidlet er målrettet. 

› Hvilke tekniske tiltag der kræves for at implementere virkemidlet. 

› Hvilke reguleringsmæssige tiltag der kræves for at implementere virkemid-

let. 

› Hvor stor en mængde affald/antal affaldsemner det forventes at reducere. 

› Hvilke miljøeffekter der opnås ved gennemførelse af virkemidlet, herunder 

reduktion i mængder og skadelighed af affaldsemner. 

› Hvilke økonomiske konsekvenser, herunder erhvervsøkonomiske og hvis 

muligt statsfinansielle, som virkemidlet vil medføre. 

› Hvor vidt det er muligt at skalere virkemidlet. 
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› Barrierer og usikkerheder for implementering af virkemidlet. 

For hvert virkemiddel er det så vidt muligt tilstræbt at både kvalificere og kvan-

tificere effekterne. Resultaterne af dette gennemgås i nedenstående afsnit.  

2.5 Resultater 

2.5.1 Påvirkning af affald på strande 

De estimerede reduktionspotentialer for de analyserede virkemidler er opsum-

meret for hhv. Nordsø/Skagerrak/Kattegat og Østersøen (se evt. Tabel 3 og Af-

snit 8.1).  

For mange af virkemidlerne varierer effekten væsentligt imellem de forskellige 

havområder. Årsagen er bl.a., at der er stor forskel på kilderne til affaldet af-

hængig af på hvilke strande, det er registeret. Eksempelvis har de virkemidler, 

der er rettet imod fiskerirelateret affald, således størst effekt på de strande, 

hvor der findes mest af denne type affald (Nordsøen).  

For Nordsø/Skagerrak/Kattegat er intervallet for antal affaldsemner per 100 me-

ter strand meget stort for både baseline og estimerede reduktionspotentialer. 

Det er derfor vanskeligt at sige, om man ved implementering af de foreslåede 

virkemidler kan nå den forventede tærskelværdi på 20 affaldsemner per 100 

meter strand. Særligt for strande med meget affald (mange affaldsemner per 

100 meter), er det tvivlsomt, om de foreslåede virkemidler er tilstrækkeligt til at 

medføre den ønskede reduktion.  

For Østersøen er spændet mindre, både i forhold til baseline og potentielle effek-

ter af virkemidlerne. Også her er det dog vanskeligt at sige, om implementering 

af de foreslåede virkemidler vil medføre en opfyldelse af tærskelværdien.  

Ovenstående understreger væsentligheden af ikke kun at fokusere på national 

implementering af de beskrevne virkemidler, men at arbejde for at udbrede så 

mange virkemidler som muligt på regionalt plan for også at øge effekten på de 

danske strande.  

2.5.2 Påvirkning af affald på havbunden 

For affald på havbunden er det ikke muligt, på samme måde som for affald på 

strandene, at opgøre effekterne kvantitativt. I Tabel 3 er det derfor kun kvalita-

tivt angivet, hvorvidt de enkelte virkemidler bidrager til at reducere tilførslen af 

affald til havbunden ift. baseline situationen.  

2.5.3 Sammenstilling af udvalgte parametre 

Resultaterne for analyse af de 10 udvalgte virkemidler er opsummeret i Tabel 3. 

I tabellen er anvendt en farvekode, grøn, orange, rød, med følgende forklaring:  
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› Grøn indikerer det mest positive, dvs.: 

› at virkemidlet kan implementeres med kendte tekniske løsninger og in-

denfor gældende regulering.  

› at virkemidlet kan implementeres fra dansk side (nationalt) og eventu-

elt er skalerbart, således at det kan iværksættes i mindre skala, f.eks. 

lokalt eller som pilotprojekt.  

› at virkemidlet medfører en væsentlig reduktion ift. den kommende 

tærskelværdi for affald på referencestrande (>5 stk. pr. 100 m strand) 

og eventuelt også for affald på havbunden.  

› At virkemidlet er relativt omkostningseffektivt at implementere.  

› Orange indikerer en medium score, dvs.: 

› at virkemidlet kræver udvikling af tekniske løsninger (ikke komplice-

rede) og enten kan gennemføres frivilligt eller ved ændret regulering.  

› at virkemidlet kan startes op nationalt, men gerne skal udbredes på re-

gional skala for at opnå en væsentlig effekt. Eller at virkemidlet kun gi-

ver mening i regional skala.  

› at virkemidlet medfører en mindre reduktion ift. den kommende tær-

skelværdi for affald på referencestrande (1-5 stk. pr. 100 m strand) og 

eventuelt også for affald på havbunden. 

› At virkemidlet er medium omkostningseffektivt at implementere. Virke-

midler, hvor der afsættes en pulje til ansøgninger, er alle fastsat til at 

være i denne kategori. 

› Rød indikerer det vanskeligste, dvs.: 

› at virkemidlet kræver udvikling af tekniske løsninger (komplicerede), 

og kræver ændret regulering. 

› at virkemidlet stort set ikke giver reduktion ift. den kommende tær-

skelværdi for affald på referencestrande (<1 stk. pr. 100 m strand) el-

ler for affald på havbunden. Virkemidlet kan have andre fordele, der 

gør, at det alligevel er interessant.  

› at virkemidlet er mindre omkostningseffektivt at implementere. 

Som det fremgår af tabellen, har de forskellige virkemidler forskellige fordele og 

ulemper. Mange grønne markeringer indikerer som udgangspunkt, at et virke-

middel kan være relevant at gå videre med, imens røde markeringer bør give 

anledning til overvejelse ift. den videre implementering.  
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 Tabel 3 Opsamling på de analyserede virkemidler ift. udvalgte parametre. 

 

 

 

Nr. Virkemiddel Tekniske tiltag Regulering Geografisk spor/ ska-

lerbarhed 

Reduktion, 

strande/havbund 

Økonomi 

1 

Indsats omkring af-

faldsindsamling ved 
strandkiosker og havne 

Kendte tekniske 

løsninger. 
Frivilligt tiltag. 

Lokalt (pilotprojekter), 

nationalt. Best Practice 
kan udbredes regionalt. 

2-22 affaldsemner pr. 

100 meter strand. 

Omkostning på 10-27 millioner kr. pr. 
år. 

Omkostningen tilfalder primært kom-

munerne. 

2 
Forbud mod masseop-

sendelse af balloner 
Ingen. 

Kan rummes inden-

for gældende regu-
lering.  

Nationalt, regionalt.  
0-17 affaldsemner pr. 

100 meter strand. 

Omkostning på ca. 0,2 mio. kr. pr. år. 

Omkostningen tilfalder erhvervslivet. 

3 
Mærkning og tilbageta-

gning af fiskekasser 

Kendte tekniske 

løsninger. 

Kan både gennem-
føres frivilligt og 

ved ændret regule-
ring. 

Kan starte nationalt, men 
skal gerne udbredes regi-

onalt. 

0-1 affaldsemne pr. 
100 meter strand. 

Påvirker affald på 
havbunden. 

Omkostning på ca. 1,8 millioner kr. pr. 
år. for erhvervet. 

Økonomisk fordel for større fiskere og 
fiskerihavne. 

4 
Udvikle "best practice" 
på fiskefartøjer 

Kræver nye tekni-

ske løsninger/æn-
dret organisering.  

Frivilligt tiltag. 

Lokalt (pilotprojekter), 

nationalt. Best practice 
kan udbredes regionalt. 

1-96 affaldsemner pr. 

100 meter strand. 
Påvirker affald på 

havbunden. 

Pulje på 10 millioner kr. som et en-
gangsbeløb. 

Omkostningen tilfalder staten. 
Der vil være omkostninger til imple-

mentering (ikke estimeret). 

5 
Udfasning af brug af 
Dolly Ropes 

Kræver nye tekni-
ske løsninger. Kom-

pliceret. 

Kræver ændret re-
gulering (regionalt). 

Regionalt.  
0-85 affaldsemner pr. 
100 meter strand. 

Kan ikke kvantificeres. Dog meget be-

grænsede konsekvenser for danske fi-
skere, da de stort set ikke benytter 

Dolly Ropes.  

6 

Begrænsning af spild 

fra byggepladser (fokus 
på EPS) 

Kendte tekniske 
løsninger. 

Frivilligt tiltag. 

Lokalt (pilotprojekter), 

nationalt. Best practice 
kan udbredes regionalt. 

1-20 affaldsemner pr. 
100 meter strand.  

12 mio. kr. pr. år (meget usikkert). 
Omkostningen tilfalder erhvervslivet. 

Omkostningerne afhænger af de kon-
krete tiltag.  

Der kan være statslige omkostninger 
til implementering (ikke estimeret) 

7 

Oprydningstogter af 

danske forsyningsskibe 

og registrering af affald 

Kræver nye tekni-

ske løsninger. Kom-

pliceret. 

Frivilligt tiltag. 

Lokalt (pilotprojekter), 

nationalt. Best practice 

kan udbredes regionalt. 

Kan ikke kvantifice-

res. 

Afsættes en pulje på 2 millioner kr. 

Omkostning tilfalder staten. 

8 

Informationskam-

pagne: Intet affald i to-
ilettet 

Kendte tekniske 
løsninger. 

Frivilligt tiltag. 

Kan starte nationalt, men 

skal gerne udbredes regi-
onalt 

Kan ikke kvantifice-
res. 

Afsættes en pulje på 3 millioner kr. 
Omkostningen tilfalder staten. 

9 

Undervisning om affald 

og miljø i fiskeriuddan-
nelserne 

Kendte tekniske 

løsninger. 

Kræver ændret re-

gulering. 

Lokalt (udvalgte uddan-
nelser), nationalt. Best 

practice kan udbredes re-
gionalt. 

Kan ikke kvantifice-

res. 

Engangsomkostning på ca. 0,3 million 

kr. 
Omkostningen tilfalder staten. 

10 
Begrænsning af marint 
affald fra spildevand 

Kendte tekniske 
løsninger. 

Kan både gennem-

føres frivilligt og 
ved ændret regule-

ring. 

Kan starte nationalt, men 

skal gerne udbredes regi-
onalt. 

0-5 affaldsemne pr. 
100 meter strand. 

20 millioner kr. pr. år. 

Påvirkede aktører vil afhænge af den 
konkrete implementering. 
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3 Proces og metode 

Formålet med dette projekt er at identificere, beskrive og kvantificere en række 

virkemidler til reduktion af marint affald. De udvalgte virkemidler skal primært 

fokusere på indsatser, som kan foretages fra dansk side. Dog kan relevante vir-

kemidler medtages, som kræver internationalt samarbejde.  

3.1 Metode 

Projektets baseline (situationen inden implementering af virkemidler) udgøres af 

de nyeste opgørelser fra det nationale overvågningsprogram for hhv. danske 

strande (DCE, 2019) og havbunden (DTU-Aqua, 2019). Disse rapporter opgør 

affaldsmængder, sammensætning og (så vidt muligt) kilder til det marine affald. 

Ved beregningen af effekten af det enkelte virkemiddel, vurderes reduktionen i 

forhold til baseline situationen.  

Afdækningen af relevante virkemidler er primært baseret på en interessentana-

lyse, hvor en lang række relevante aktører indenfor området er interviewet, her-

under aktører relateret til havne, fiskeri, rederier, turisme, NGO’er, kommuner, 

forskningsinstitutioner og regionale havkonventioner (liste fremgår af afsnit 

6.1). De foretagne interviews fokuserede bl.a. på aktørernes bud på de virke-

midler for Danmark i forhold til reduktion af marint affald.  

Baseret på denne interessentanalyse, og gennemgang af planer og strategier på 

området, er der opstillet en bruttoliste af virkemidler opdelt i fem grupper (re-

duktion af landbaserede kilder, reduktion af havbaserede kilder, oprydningsind-

sats, information og uddannelse samt forbedring af datagrundlag).  

Efterfølgende er der udvalgt 10 virkemidler til videre analyse. Udvælgelsen skete 

ud fra fastlagte kriterier, og blev foretaget af projektets styregruppe og følge-

gruppe.  

De udvalgte virkemidler blev efterfølgende beskrevet og analyseret i forhold til 

følgende parametre:  

› Problemstilling og løsning 

› Tekniske tiltag 
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› Reguleringsmæssige tiltag 

› Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser (reduktionspotentiale) 

› Økonomiske (primært erhvervsøkonomiske og statsfinansielle) konsekven-

ser 

› Barrierer og usikkerheder 

3.2 Procesforløb og barrierer 

Udarbejdelsen af bruttolisten er baseret på interviews af en række interessenter. 

Det er i denne rapport valgt ikke at referere disse interviews og interessenter di-

rekte, men anvende de indsamlede informationer i anonymiseret form. Referater 

af de enkelte interviews er tilgængelige for Miljø- og Fødevareministeriet, men 

er ikke en del af denne rapport.  

Ligeledes anvendes også enkelte kilder, som ikke har ønsket at blive offentlig-

gjort. Disse er anvendt uden kildeangivelse.  

For en del af virkemidlerne har det vist sig vanskeligt at kvantificere effekterne i 

det omfang, der oprindeligt var lagt op til. For nogle virkemidler skyldes dette, 

at der er tale om udviklingsprojekter, hvor det endelige produkt endnu ikke ken-

des. For andre virkemidler skyldes det, at det ikke har været muligt at finde til-

strækkeligt detaljerede data til beregningerne. I alle tilfælde er det forsøgt at 

beskrive virkemidlerne så konkret som muligt, og så vidt muligt estimere effek-

terne i forhold til reduktionspotentiale og økonomiske effekter.  

Endelig vil enkelte virkemidler have en begrænset effekt, såfremt at de imple-

menteres i en dansk ramme alene, da det vil kræve internationalt samarbejde at 

opnå en væsentlig effekt. Disse er medtaget alligevel, da det skønnes hensigts-

mæssigt at Danmark går i front på visse områder for på sigt at kunne under-

støtte et internationalt samarbejde. 
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4 Status og baggrund 

Dette afsnit opsummerer ganske kort de væsentligste rammer for området (ma-

rint affald).  

4.1 Havstrategidirektivet og Havstrategiloven 

Havstrategidirektivet (Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008) sætter de overord-

nede rammer for EU's miljøpolitiske foranstaltninger for beskyttelse af fællesska-

bets havområder. Havstrategidirektivet er implementeret i dansk lov ved Hav-

strategiloven.  

Havstrategidirektivet, og dermed Havstrategiloven, har til formål at fastlægge 

rammerne for at opnå/opretholde en god miljøtilstand i havområderne, og mu-

liggøre bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Ift. marint affald er en god 

miljøtilstand defineret som at "egenskaberne og mængderne af affald i havet 

ikke skader kyst- og havmiljøet".  

4.2 Danmarks Havstrategi II 

Alle medlemsstater skal jf. Havstrategidirektivet udarbejde en havstrategi hvert 

sjette år. En dansk havstrategi skal indeholde følgende tre dele:  

› Første del: Definition af god miljøtilstand, basisanalyse/nuværende miljøtil-

stand og miljømål.  

› Anden del: Overvågningsprogram.  

› Tredje del: Indsatsprogram, der skal sikre, at Danmark kan opnå og opret-

holde en god miljøtilstand for alle relevante parametre i Havdirektivet.  

Danmark udarbejdede sin første havstrategi i 2012-2017 (første del i 2012, an-

den del i 2014 og tredje del i 2017). Danmark har netop udgivet første del af 

Danmarks Havstrategi II (MFVM, 2019), der skaber overblik over tilstanden i de 

danske havområder, og definerer de miljømål, der sikrer en god miljøtilstand.  

Havstrategidirektivet, og dermed Danmarks Havstrategi II (første del), arbejder 

med 11 såkaldte deskriptorer, der er parametre for vurdering af miljøtilstanden. 

Marint affald indgår som Deskriptor 10 (D10) Marint affald. Den nuværende til-

stand for denne deskriptor er i Danmarks Havstrategi (II) første del beskrevet 

således:  

"Affald hører grundlæggende ikke hjemme i naturen, og det vurderes derfor, at 

der i dag er for meget affald i det marine miljø. Marint affald udgør pga. strøm-

mæssige forhold især et problem på de vestjyske strande, og plastik er den do-

minerende affaldstype. De højeste niveauer i 2015 sås ved Skagen Strand. Fra 

2012-2016 havde 95% af havfuglen mallemuk plastik i maven, mens der i 20-

30% af undersøgte fiskemaver blev fundet mikroplastpartikler." 



 

 

     
 18  VIRKEMIDDELKATALOG FOR MARINT AFFALD 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A130278/Documents/03 Project documents/Virkemiddelkataloget/Fremsendt til MFVM/2020 06 02 Virkemiddelkatalog for marint affald MFVM.docx 

Danmarks Havstrategi (II) første del opsætter 68 miljømål, hvoraf 7 mål angår 

marint affald:  

› 10.1: Mængden af marint affald reduceres væsentligt med henblik på at nå 

FN-målet om, at inden 2025 skal marint affald forebygges og væsentligt re-

duceres.  

› 10.2: Miljø- og Fødevareministeriet bidrager til arbejdet regionalt og i EU 

vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder 

for, at mængderne af marint affald er i overensstemmelse hermed.  

› 10.3: Tab af fiskeredskaber i de danske farvande skal forebygges med hen-

blik på at nå FN-målet om, at inden 2025 skal marint affald forebygges og 

væsentligt reduceres.  

› 10.4: Miljø- og Fødevareministeriet implementerer den nationale plastik-

handlingsplan, og den dertil hørende politiske enighed om et samarbejde af 

30. januar 2019 med henblik på at forbedre genanvendelse af plast, samt 

reducere plastaffald og forurening med plastaffald.  

› 10.5: Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for udvikling af indikatorer og 

målemetoder for mikroplast i havbundssediment og vandsøjle.  

› 10.6: Fiskeristyrelsen udarbejder et estimat for omfanget af tabte fiskered-

skaber i de danske havområder frem mod 2020.  

› 10.7: Miljø- og Fødevarestyrelsen udarbejder et katalog over mulige og 

målrettede virkemidler med henblik på at forebygge marint affald.  

Delmål 10.7 er den direkte baggrund for udarbejdelsen af nærværende virke-

middelkatalog.  

4.3 Regionalt samarbejde (OSPAR og HELCOM) 

Marint affald er i sagens natur grænseoverskridende forurening, og der er derfor 

behov for samarbejde på tværs af landegrænser. Havstrategidirektivet under-

streger behovet for regionalt samarbejde omkring fælles havområder, og pålæg-

ger medlemslandene i videst muligt omfang at anvende de vurderinger og mål-

sætninger, der allerede indgår i de regionale havkonventioner.  

Danmarks placering imellem Nordsøen og Østersøen medfører, at de danske 

havområder er omfattet af to regionale havkonventioner. Østersøen er dækket 

af Helsinkikonventionen, HELCOM, og omfatter farvandet omkring Bornholm, 

Bælthavet og Kattegat (se Figur 1). Det nordøstlige Atlanterhav er dækket af 

Oslo-Pariskonventionen, OSPAR, og omfatter den danske del af Nordsøen, Ska-

gerrak og Kattegat (se Figur 2). De regionale havkonventioner overlapper såle-

des i Kattegat, men i henhold til Havstrategidirektivet hører Kattegat til Nordøst 

Atlanten.  
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Både HELCOM og OSPAR består af et besluttende organ med underliggende ar-

bejdsgrupper. Danmark bidrager til det regionale samarbejde i både HELCOM og 

OSPAR, hvilket udgør Danmarks regionale koordinering som påkrævet i Havstra-

tegidirektivet. En væsentlig del af arbejdet indebærer koordinering af metoder 

og retningslinjer ift. overvågning og forbedring af miljøtilstanden i havområ-

derne.  

 

Figur 1 HELCOM området (mørkeblå skravering). Kilde: www.HELCOM.fi.  

http://www.helcom.fi/
http://www.helcom.fi/
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Figur 2 OSPAR område II (lyseblå skravering). kilde: www.OSPAR.org. 

4.4 Overvågning af miljøtilstand 

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/848 (EU-Kommissionen, 2017) fastlægger 

overordnede kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområ-

der for de enkelte deskriptorer. For Deskriptor 10 (D10 Marint affald) fremgår, 

at de primære kriterier udgøres af affald (D10C1) og mikroaffald (C10C2) langs 

kysten, i vandsøjlens overfladelag og på havbunden. Sekundære kriterier udgø-

res af marint affald og mikroaffald indtaget af havdyr (D10C3) og marint affalds 

påvirkning af dyrelivet (D10C4). 

Ved opgørelse af affaldsemner langs kysten, i overfladelaget og på havbunden 

skal kilder og spredningsveje så vidt muligt belyses. Affaldsemner på kysten skal 

opgøres per 100 meter strand, imens affaldsemner i overfladelag og på havbun-

den skal opgøres per km² hav (EU-Kommissionen, 2017).  

Affald indtaget af havdyr måles i OSPAR-samarbejdet som indholdet af plast i 

maveindholdet på strandede mallemukker (gram plast og antal plaststykker per 

fugl). Der er endnu ikke udviklet indikatorer for marint affalds påvirkning af dy-

relivet. 

I Danmarks Havstrategi II (første del) er overvågningsprogrammet baseret på 

følgende indikatorer:  

› Antal affaldsstykker på referencestrande i Danmark (per 100 m). 

http://www.ospar.org/
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› Plast i maveindholdet i strandede mallemukker (gram plast og antal plast-

stykker per fugl).  

› Affald på havbunden (antal affaldsstykker per km²). 

› Antallet af indrapporteringer af tabte fiskeredskaber. 

› Kommende indikatorer for mikroaffald/mikroplast. 

4.5 God miljøtilstand (tærskelværdier og 

konkrete målsætninger) 

Det påhviler medlemsstaterne at fastlægge tærskelværdier for marint affald på 

EU-niveau under hensyntagen til særlige regionale eller subregionale forhold 

(EU-Kommissionen, 2017). Der foreligger på nuværende tidspunkt et udkast til 

fastlæggelsen af tærskelværdi for affald langs kysten på 13 affaldsemner per 

100 meter strand. Tærskelværdien er derefter kombineret med statistiske be-

regninger af spredningen på data, hvorved der opnås en tolerance på op til ca. 

20 stykker affald per 100 meter strand, hvilket vil udgøre den reelle tærskel-

værdi. Dette forslag skal godkendes af MSCG (Marine Strategy Coordination 

Group). Der arbejdes ligeledes på EU-plan på udvikling af indikatorer for de øv-

rige kriterier.  

I OSPAR-samarbejdet arbejder man med et mål om en signifikant nedadgående 

trend i mængden af de mest hyppige affaldstyper på strandene (afløses sand-

synligvis af konkrete tærskelværdier, som beskrevet ovenfor). Ligeledes arbej-

der man i OSPAR-samarbejdet med et langsigtet mål om, at maksimalt 10% af 

havfuglen mallemuk må indeholde mere end 0,1 g plast i maven (MFVM, 2019).  
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5 Kortlægning – baseline 

Det danske nationale overvågningsprogram for marint affald blev igangsat i 

2015. Overvågningsprogrammet inkluderer overvågning af marint affald på 

strande, marint affald på havbunden, plast i mallemukker, mikroplast i fisk samt 

mikroplast i sediment. I dette virkemiddelkatalog fokuseres på affald på strande 

og på havbunden (mikroplast medtages ikke).  

Nedenfor gennemgås kort status for affald på danske strande og på havbunden 

ift. affaldsmængder (antal affaldsemner), sammensætning og kilder. Der etable-

res hhv. en Top 15 og Top 10 for de mest almindelige affaldsemner på strande 

og havbund, ligesom det defineres, hvilke affaldsemner der anses for særligt 

skadelige for naturen. Desuden fastlægges så vidt muligt de væsentligste af-

faldskilder.  

Denne status tager hovedsageligt udgangspunkt i de seneste officielle resultater 

fra det danske overvågningsprogram for hhv. strande (2015-2019) og havbund 

(2012-2019) suppleret med andre relevante undersøgelser.  

Status for miljøtilstanden ift. marint affald vil udgøre baseline for de virkemidler, 

der senere foreslås. 

5.1 Kortlægning af marint affald langs danske 

kyster 

DCE er ansvarlig for den officielle del af det danske overvågningsprogram ift. af-

fald på strande. Resultaterne af DCE's kortlægning samt en række supplerende 

kortlægninger, gennemgås i dette afsnit. 

5.1.1 Metode - DCE 

Affald på danske referencestrande er kortlagt af DCE – Nationalt Center for Miljø 

og Energi i samarbejde med KIMO Danmark (DCE, 2019). Overvågningspro-

grammet dækker 6 referencestrande, der er udvalgt således, at de dækker de to 

havområder Nordsøen/Skagerrak/Kattegat og Østersøen/Bælthavet (se place-

ring i Figur 3):  

› Nordsø/Skagerrak (OSPAR) 

› Skagen 

› Nymindegab 

› Østersøen (HELCOM) 

› Pomlenakke 

› Kofoeds Enge 

› Kattegat (HELCOM/OSPAR) 

› Roskilde Bredning 

› Langerak 

Som det fremgår, overlapper de regionale havkonventioner således i Kattegat, 

men i henhold til Havstrategidirektivet hører Kattegat til Nordøst Atlanten.  
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Referencestrandene er udvalgt således, at de repræsenterer strande med meget 

få besøgende og det indsamlede affald dermed primært afspejler affald, som 

skyller i land.  

 

Figur 3  Beliggenhed af referencestrande i det nationale overvågningsprogram for 

marint affald. De to blå nuancer indikerer zonerne for de to forskellige eu-

ropæiske havregioner, som Danmark tilhører, nemlig Østersøen (mørke-

blå) og det Nordøstlige Atlanterhav (lyseblå). Danmarks havområder, som 

tilhører OSPARs område inkluderer Nordsøen/Skagerrak og Kattegat, men 

eksklusive Øresund. HELCOMs område inkluderer Bælthavet/Østersøen 

samt Kattegat. Frit efter MFVM (2019).  

Den nationale overvågning af disse strande startede i 2015 med undtagelse af 

Langerak, der først blev inkluderet i programmet i 2018. Overvågningen foregår 

efter en dansk standardiseret teknisk anvisning, der er baseret på OSPAR og 

EU's protokoller. Det overvågede område dækker 100 meter strand, og der ind-

samles affald fra vandkanten til den naturlige overgang/markering af strandenes 

bagkant (bevoksning eller lignende). Der gennemføres årligt 3 målinger (forår, 

sommer, efterår) på hver strand. På stranden i Roskilde Bredning er der dog i de 

senere år foretaget en ekstra måling om vinteren, dvs. i alt 4 årlige målinger 

(DCE, 2019).  

De indsamlede affaldsemner opdeles i følgende materialekategorier:  

› Syntetiske polymer-materialer/plast 

› Gummi 

› Tøj/tekstiler 
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› Papir og pap 

› Forarbejdet træ 

› Metal 

› Glas/keramik 

› Kemikalier 

Derudover kategoriseres affaldet ud fra affaldstype (f.eks. poser, snor, kapsler 

og låg, slikpapir mv., se evt. Tabel 4).  

5.1.2 Resultater – DCE 

Antal affaldsstykker per 100 meter strand 

Nedenstående figur viser resultaterne af overvågningsprogrammet for danske 

referencestrande i perioden 2015-2019 som medianværdier af det totale antal 

affaldsstykker per strand per måling. 

 

Figur 4 Mængder og sammensætning af affald fra danske referencestrande for pe-

rioden 2015-2019. Kilde: DCE (2019) 

Som det fremgår, findes der væsentligt flere affaldsstykker på strandene i Ska-

gen og Langerak, end på de øvrige strande. Dernæst følger Nymindegab, imens 

standene ved Østersøen ligger væsentligt lavere og stranden i Roskilde Bredning 

har det laveste niveau for antal affaldsstykker per 100 meter strand.  

Sammensætning (materialer og affaldstyper) 

I forhold til materialesammensætningen er syntetiske polymerer/plast meget 

dominerende, og udgør på landsplan 85% af de fundne affaldsstykker. På de en-

kelte referencestrande udgør syntetiske polymerer/plast 79-90% af de fundne 

affaldsemner med undtagelse af Pomlenakke, hvor denne materialetype udgør 

56%. Derudover består affaldet af glas/keramik og træ. De øvrige materialer 

(metal, papir og pap, tøj/tekstiler og gummi) udgør kun en lille andel af de ind-

samlede affaldsstykker.  
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En opgørelse af polymerfordelingen af det fundne plast viser, at polyethylen (PE) 

og polypropylen (PP) er de mest udbredte polymertyper i marint affald, men at 

der også områdevist ses mange plaststykker af f.eks. polystyren (PS), polyure-

tan (PU), polyetylen terephthalat (PET), polyamid (PA) og polyvinylklorid (PVC) 

(DCE, 2019).  

DCE (2019) har udarbejdet lister over de hyppigste affaldstyper for reference-

strandene i hhv. Østersøen, Kattegat og Nordsø/Skagerrak. I disse opgørelser er 

markeret de affaldstyper, som anses for at være mest skadelige for dyrelivet. Li-

sterne for de tre havområder er aggregeret til hhv. OSPAR og HELCOM strande 

og Danmark som helhed. Nedenstående tabel viser Top 15 listen for de hyppig-

ste affaldstyper for referencestrandene i Danmark som helhed (DCE, 2019).  

Tabel 4 Top 15 listen over de hyppigste affaldstyper for referencestrandene i Dan-

mark som helhed. Kilde: DCE (2019).  

 

 

Særligt skadelige affaldstyper 

DCE (2019) har defineret de 10 hyppigst forekommende særligt skadelige af-

faldstyper fundet i de danske farvande. Definitionen af særligt skadelige affalds-

typer er baseret på arbejdet i Det Fælles Forskningscenter under EU (Joint Re-

search Centrer, JRC) (Werner, et al., 2016), og lægger i særlig grad vægt på af-

faldstypernes potentielle skade på dyr via infiltrering, men også ved indtagelse 

(f.eks. plastposer og mindre plaststykker) og andre mulige skader (f.eks. rifter 

fra glasskår).  
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De hyppigst fundne skadelige affaldstyper er listet nedenfor (Tabel 5) med angi-

velse af topplacering over de hyppigste affaldstyper for referencestrande for 

Danmark som helhed.  

Tabel 5 De ti hyppigst forekommende særligt skadelige affaldstyper for de under-

søgte referencestrande (Danmark som helhed) (DCE, 2019). Tallet angiver 

affaldstypernes relative placering over de hyppigst observerede affaldsty-

per.  

Affaldstype Top placering 

Snor (<1 cm diameter) 2 

Kapsler og låg 3 

Små poser, f.eks. fryseposer 7 

Drikkebægre og låg 11 

Store poser, f.eks. bæreposer 13 

Tov (>1 cm diameter) 17 

Strap bånd og strips 19 

Andre glasgenstande 24 

Legetøj 26 

Flasker (glas) 28 

 

Som det fremgår af Tabel 5, består de særligt skadelige affaldstyper hovedsage-

ligt af snor og mindre plastemner, herunder kapsler og låg, små poser (f.eks. 

fryseposer) og drikkebægre. Derudover forekommer plast- og glasemner.  

Ovenstående er en aggregering af alle de undersøgte referencestrande. For de 

enkelte referencestrande og havområder varierer listen af skadelige affaldstyper 

en del.  

Kilder til marint affald på strande 

Det indsamlede affald kategoriseres ift. følgende kilder:  

› Turisme/rekreative aktiviteter 

› Fiskeri 

› Skibstrafik 

› Kabysaffald 

› Sanitært affald 

Kategoriseringen foretages i henhold til en opgørelsesmetode udviklet af OSPAR 

(2007), der "fordeler" en lang række affaldstyper imellem de forskellige kilder.  

Tabel 6 viser fordelingen af det indsamlede affald for de 6 referencestrande. 

Som det fremgår, er fiskeri den dominerende identificerede kilde for Skagen og 

Nymindegab, imens det indgår som en væsentligt mindre andel for de øvrige 

strande. Turisme udgør 9-14% for Roskilde Bredning, Kofoeds Enge og Lange-

rak. Derudover har det ikke været muligt at kildekarakterisere hovedparten af 

det indsamlede affald.  
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Tabel 6 Kilder til marint affald fra de 6 undersøgte referencestrande angivet som 

procentvis andel af de indsamlede affaldsstykker. Kilde: DCE (2019).  

Affaldsemne Pomle-

nakke 

Kofoeds 

Enge 

Roskilde 

Bredning 

Langerak Skagen Nyminde-

gab 

Turisme/rekreative ak-

tiviteter 
6 13 14 9 5 7 

Fiskeri 6 11 3 2 36 41 

Skibstrafik 2 1 3 0,3 2 4 

Kabysaffald <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sanitært affald <0,1 1 3 <0,1 7 3 

Ikke kildekarakterise-

ret 
87 74 78 86 49 45 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Det skønnes at hovedparten af det affald, der ses ved Skagen og Nymindegab er 

fra udenlandske kilder båret med havstrømmene (fra den sydlige Nordsø og 

Storbritannien), mens affald ved Langerak og Roskilde Bredning må forventes 

primært at være fra dansk by aktivitet. Affaldet på de to referencestrande i 

Østersøen, Kofoeds Enge og Pomlenakke, antages at stamme fra både Danmark 

og vores nabolande i Østersøen, herunder Sverige, Tyskland og Polen. Figur 5 

viser de overordnede havstrømme omkring Danmark.  

 

Figur 5 Overordnet skitse af havstrømme omkring Danmark. Frit efter Strand 

(2015). 

Affald omfattet af SUP-direktivet (engangsplast og fiskeredskaber) 

En del af det affald, som findes på de danske strande, er omfattet af EU's direk-

tiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, også kaldet SUP 
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(Single-Use Plastic) -direktivet (EU, 2019). En del produkter forbydes, imens an-

dre reguleres på anden måde, herunder krav om fastgørelse af låg, forbrugsre-

duktionsmål, mærkning af produkter, krav om udvidet producentansvar og op-

rydningsansvar mv. Herudover er fiskeredskaber omfattet af krav om udvidet 

producentansvar og særskilt indsamling i alle danske havne. Dermed forventes 

en væsentlig reduktion i antallet af de produkter, som er omfattet af denne re-

gulering (særligt forbud) i det marine affald.  

Figur 6 viser, hvor stor en andel disse produkter udgør af de affaldsemner, der 

er indsamlet på de 6 referencestrande (DCE, 2020). Figuren viser dels den an-

del, der kan identificeres direkte ud fra de fundne genstande (farvede søjler), 

dels samme andel, men inklusiv en estimeret fordeling af ikke identificerede 

plaststykker (skraverede søjler).  

 

Figur 6 Engangsplast (SUP) og fiskeredskaber angivet som hhv. andelen af identi-

ficerede genstande (farvede søjler) og andelen af identificerede + estime-

rede genstande fra fraktionen af uidentificerede fragmenter (skraverede 

søjler). Engangsplast er opdelt i to grupper, der hhv. er omfattet af forbud 

eller anden regulering af det nye EU-direktiv. Mængderne er angivet som 

andelen i % af total antal affaldsstykker beregnet ud fra medianværdier af 

alle surveys per strand. Afvigelserne indikerer MAD (median absolute devi-

ation) på medianværdierne. Kilde: DCE (2020).  

For referencestrandene udgør de emner af engangsplast, der vil blive omfattet 

af forbud, 6-16% af affaldsemnerne, imens emner af engangsplast, der bliver 

omfattet af anden regulering end forbud, udgør 12-18% af de indsamlede af-

faldsemner. Fiskeredskaber (der vil blive omfattet af anden regulering, dvs. for-

bud eller udvidet producentansvar) udgør 2-31% af det marine affald på de dan-

ske referencestrande. Alle de angivne intervaller inkluderer såvel identificerede 

som estimerede genstande (skraverede søjler aflæst på Figur 6). Effekten af 
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SUP-direktivet forventes derfor umiddelbart at påvirke 20-65% af det marine af-

fald, der findes på de danske referencestrande.  

5.1.3 Resultater – andre undersøgelser 

Supplerende undersøgelser i Roskilde Fjord 

I perioden 2016-2018 er foretaget supplerende strandundersøgelser efter 

samme metode som den nationale overvågning på 13 udvalgte strandstræknin-

ger fordelt på 5 områder i Roskilde Fjord. I alt er foretaget 72 indsamlinger på 

100 meter strand, hvilket resulterede i 8.529 stykker affald, herunder 78% 

plast. Indsamlingerne er finansieret af Velux Fonden under projektet Plastfrit 

Hav (Strand, Feld, Sick, Christensen, & Syberg, 2019).  

Top 10 for disse supplerende undersøgelser viste, at ca. 30% af de indsamlede 

affaldsstykker bestod af uidentificerede plaststykker (se Tabel 7). Derudover er 

slikpapir, biomedier fra private renseanlæg, haglpatroner/haglskåle, snor og 

sejlgarn samt sanitært affald nogle af de mest almindelige affaldsemner (Strand, 

Feld, Sick, Christensen, & Syberg, 2019).  

Tabel 7 Top 10 for de hyppigst fundne affaldsemner i Roskilde Fjord i de 72 fore-

tagne affaldsindsamlinger på tværs af de undersøgte strandstrækninger og 

områder. Antal emner per 100 meter strand er et gennemsnit af alle må-

linger. Kilde: Strand et al (2019) 

Top 10 Affaldstype Antal (total) Per 100 meter 

strand 

1 Plaststykker 2,5-50 cm (uidentificeret) 2.596 36 

2 Slikpapir 639 9 

3 Biomedier fra minirensningsanlæg 387 5 

4 Haglpatroner/skåle 315 4 

5 Snor (diameter <1cm) 250 3 

6 Hygiejnebind/trusseindlæg 248 3 

7 Tobaksemballage af plast 247 3 

8 Plastlåg fra flasker til drikkevarer 223 3 

9 Vatpinde 207 3 

10 Cigaretskod og filtre 207 3 

 

Masseeksperimentet 2019 

I Masseeksperimentet 2019 indsamlede 57.000 skolebørn affald på 3.548 steder 

i Danmark fordelt på 7 naturtyper. Affaldet blev indsamlet i 100 meter transek-

ter af varierende bredde og opdelt i forskellige affaldstyper (Astra, 2020).  

I Masseeksperimentet 2019 er der foretaget indsamlinger på 434 strandstræk-

ninger i Danmark (hver indsamling udgør en 100 meter strandstrækning). Af de 

hyppigst fundne affaldsemner er der indsamlet ca. 10.000 cigaretskod, ca. 8.000 

plaststykker under 50 cm., ca. 2.500 chips- og slikposer, ca. 2.000 småplastpo-

ser og ca. 4.500 andre plastemner (data aflæst fra figur i Astra (2020)). Dette 

svarer til ca. 58 stykker affald per 100 meter gennemsnitlig dansk strand (se Ta-

bel 8).  
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Tabel 8 De hyppigst fundne affaldsemner på 100 meter strand på 434 strande i 

Danmark i Masseeksperimentet 2019 (Astra, 2020).  

Top 5 Affaldstype Antal (total) Per 100 meter 

strand 

1 Cigaretskod 10.000 23 

2 Plaststykker under 50 cm 8.000 18 

3 Chips- og slikposer 2.500 6 

4 Små plastposer 2.000 5 

5 Låg, madbeholdere, flasker mv. 2.500 6 

 I alt 25.000 58 

 

Verdensnaturfonden WWF 

Verdensnaturfonden WWF har gennemført indsamling af marint affald på 10 

danske strande fordelt over hele landet (WWF, 2019). Indsamlingen blev gen-

nemført af frivillige på 10 af Danmarks mest kendte strandstrækninger. Kriteri-

erne for udvælgelse af disse strande er dermed væsentligt forskelligt fra det offi-

cielle danske overvågningsprogram, hvor der lægges vægt på udvælgelse af 

strande med få besøgende. Dette påvirker naturligvis resultaterne.  

De overordnede resultater af denne undersøgelse viser store regionale forskelle. 

Affaldet på strande ud imod store havområder, som Nordsøen og Kattegat, inde-

holdt meget affald fra maritime erhverv, herunder fiskeri, imens mere bynære 

strande var domineret af affald fra rekreative aktiviteter, herunder strandture, 

picnic og hundeluftning. Af det affald, hvor kilden kunne identificeres, sås både 

affald fra Danmark og de lande, som vi deler havområder med (WWF, 2019).  

De hyppigste affaldsmaterialer var plast, efterfulgt af glas, metal, træ og teksti-

ler. Blandt de mest hyppige affaldsemner sås uidentificerede plaststykker, em-

ballage til slik, is og chips, stumper af snor og line, cigaretfiltre, låg til drikkeva-

rer og stumper af flamingo (WWF, 2019).  

Strandet 

Organisationen STRANDET har indsamlet affald på nordjyske strande og regi-

streret deres fund. De har generelt fundet mange plastpellets, vatpinde, små 

stykker hård plast og reb. Derudover har de i mindre omfang fundet folie, fla-

sker og låg, ekspanderet polystyren (EPS), cigaretskod, slikpapir og sugerør 

(STRANDET, 2020).  

5.2 Kortlægning af marint affald på havbunden i 

danske farvande 

I det følgende gennemgås metode og resultater for DTU Aquas kortlægning af 

marint affald på havbunden. DTU Aqua varetager denne opgave i det nationale 

overvågningsprogram i Danmark.  
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5.2.1 Metode - DTU Aqua 

Affald på havbunden opgøres som en del af det danske overvågningsprogram, 

og der er foretaget systematisk indsamling af affald fra havbunden i forbindelse 

med trawlundersøgelserne IBTS og BITS siden 2011 (DTU-Aqua, 2019). De øv-

rige medlemslande i OSPAR og HELCOM foretager tilsvarende kortlægninger. 

Kortlægningen foregår ved, at havbunden omkring Danmark opdeles i felter på 

30 gange 30 sømil, hvor der inden for hvert felt trawles to gange årligt. DTU 

Aqua (2019) afrapporterer primært inden for dansk EEZ (Exclusive Economic 

Zone). Det indsamlede affald registreres både i styk og vægt.  

Det indsamlede affald opdeles i følgende materialekategorier:  

› Plast 

› Naturligt affald (træ, reb, papir/pap, paller mm.) 

› Diverse, eksklusive tøj og klude 

› Gummi 

› Metal 

› Glas 

› Sanitært 

Derudover kategoriseres affaldet ud fra affaldstype (se Tabel 10). De øvrige 

medlemslande i OSPAR og HELCOM foretager tilsvarende kortlægninger. 

5.2.2 Resultater – DTU Aqua 

Affaldsmængder (styk og kg) 

Tabel 9 viser affaldsfangsten ved bundtrawl per km² opgjort som gennemsnit for 

måleperioden (2011-2019). Tabellen viser, at der i Nordsøen fanges mest plast 

efterfulgt af naturligt affald, både opgjort som styk og vægt, imens det om-

vendte er tilfældet for Østersøen. Naturligt affald består primært af processeret 

(bearbejdet) træ, reb, papir/pap, paller og andet, dvs. behandlet materiale af 

naturlig oprindelse.  

Tabel 9 Affaldsfangst per km² i dansk EEZ i hhv. Nordsøen og Østersøen opgjort 

som gennemsnit for måleperioden (2011-2019). Opgjort som materialety-

per.  

 Styk/km² Kg/km² 

 Nordsøen Østersøen Nordsøen Østersøen 

Plast 19,9 6,9 11,4 2,1 

Naturligt affald 4,4 9,4 8,6 21,4 

Gummi 0,7 0,5 0,1 0,0 

Metal 0,7 1,3 0,5 0,8 

Glas 0,6 3,1 0,2 1,0 

Sanitært affald 0,1 0,0 0,0 0,0 

Andet 1,0 1,6 2,8 1,1 

Samlet 27,4 22,8 23,6 26,4 
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Fordelingen af affaldet på affaldstyper viser en væsentlig forskel imellem Nord-

søen og Østersøen, hvilket fremgår af Tabel 10. Affaldet fra Nordsøen domineres 

af forskellige former for fiskeudstyr og reb (opgørelse i både styk og vægt). Af-

faldet fra Østersøen domineres af naturligt affald og forskellige former for plast 

(opgørelse i både styk og vægt) suppleret med glas/keramik og metal.  

Tabel 10 Top 10 for affaldstyper på havbunden opgjort per km² i dansk EEZ i hhv. 

Nordsøen og Østersøen som gennemsnit for måleperioden (2011-2019). 

Kilde: DTU-Aqua (2019).  

 Nordsøen (stk.) Nordsøen (kg) Østersøen (stk.) Østersøen (kg) 

1 
Syntetisk reb  

4,2 stk. 

Fiskenet 

9,1 kg. 

Andre naturpro-

dukter 

7,6 stk.  

Andre naturpro-

dukter 

21,2 kg. 

2 

Plast fiskeline 

(mono) 

3,8 stk. 

Reb 

6,9 kg. 

Plastposer 

2,7 stk. 

Plast 

1,4 kg. 

3 

Plaststykker 

(sheet) 

3,7 stk. 

Tøj og klude 

2,4 kg. 

Glas eller kera-

mikflasker 

2,5 stk. 

Andet 

0,8 kg. 

4 

Plast fiskeline 

(sammenfiltret) 

2,8 stk. 

Plast fiskeline 

(sammenfiltret) 

0,8 kg. 

Træ (forarbejdet) 

1,6 stk. 

Glas eller kera-

mikflasker 

0,6 kg. 

5 
Plastposer 

2,6 stk. 

Andre naturpro-

dukter 

0,6 kg. 

Andet plast 

1,5 stk. 

Metal 

0,4 kg. 

6 

Andre naturpro-

dukter 

2,5 stk. 

Træ (forarbejdet) 

0,6 kg. 

Tøj og klude 

1,1 stk. 

Glas eller keramik 

0,3 kg. 

7 
Træ (forarbejdet) 

1,3 stk. 

Paller 

0,5 kg. 

Plast 

0,8 stk. 

Tøj og klude 

0,3 kg. 

8 
Andet plast 

1,0 stk. 

Plastkasser og be-

holdere 

0,4 kg. 

Dåser (drikkeva-

rer) 

0,4 stk. 

Apparater 

0,2 kg. 

9 
Fiskenet 

0,7 stk. 

Plast fiskeline 

(mono) 

0,3 kg. 

Andet metal 

0,4 stk. 

Plastposer 

0,2 kg. 

10 
Reb 

0,6 stk. 

Andet plast 

0,3 kg. 

Plaststykker 

(sheet) 

0,4 stk. 

Plastkasser og be-

holdere 

0,2 kg. 

Farvekoder: Rød=plast, gul=naturligt affald, grøn=glas og keramik, grå=metal, hvid=an-

det.  
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6 Identifikation af virkemidler 

Afdækning af relevante virkemidler til reduktion af marint affald er hovedsage-

ligt baseret på en interessentanalyse, hvor en række relevante interessenter er 

interviewet omkring emnet. Interessentanalysen udgør sammen med eksiste-

rende handlingsplaner på området grundlaget for sammensætning af en bruttoli-

ste af virkemidler. Projektets styregruppe og følgegruppe har herefter udvalgt 

de virkemidler, som skulle analyseres nærmere i projektet.  

6.1 Interessentanalyse 

Følgende interessenter er interviewet i projektet i perioden november 2019-fe-

bruar 2020:  

› By & Havn (Københavns Havn)  

› Danmarks Fiskeriforening 

› Danmarks Naturfredningsforening 

› Dansk Amatørfiskeriforening 

› Danske Havne 

› Danske Rederier 

› DCE 

› KIMO 

› Malmø Port A/B 

› Marine Plastic 

› OSPAR 

› Plastic Change 

› Visit Denmark 

› WWF 

› STRANDET 

Derudover er i detaljer gennemgået følgende planer ift. virkemidler (forslag så-

vel som vedtagne):  

 

› Marine Litter Regional Action Plan, OSPAR Commission, 2014 

› Marine Litter Action Plan, HELCOM, Baltic Environment Protection Commis-

sion, 2015 

› Plastic Change, Danmarks Naturfredningsforening og Det økologiske råds 

input til en plasthandlingsplan, 2017. 

› Plastik uden spild – Regeringens Plastikhandlingsplan. Miljø- og Fødevare-

ministeriet. December 2018 

6.2 Bruttoliste for virkemidler 

Nedenstående bruttoliste er generet ud fra de foretagne interviews med alle in-

teressenterne samt en gennemgang af foreliggende relevante action-planer mv. 

(se foregående afsnit).  
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Generelt udgøres en stor del af det marine affald af engangsplastprodukter og 

fiskeredskaber, som bl.a. adresseres i EU's SUP-direktiv (Single-Use Plastics Di-

rective). Dette direktiv lægger op til en række restriktioner og reguleringer af 

disse produkter, herunder forbrugsreduktion, forbud, specifikke produktkrav, 

mærkningskrav, udvidet producentansvar, særskilt indsamling og oplysning. 

Nærværende projekt skal forsøge at identificere virkemidler, der ikke allerede er 

dækket ind under SUP-direktivet. På en del områder (alle undtaget forbud) er 

det dog ikke specificeret i direktivet, præcist hvorledes de enkelte tiltag skal im-

plementeres. Det kan derfor alligevel være relevant at medtage virkemidler, der 

også indgår som en del af direktivet, hvis det kan være med til at konkretisere 

implementeringen af direktivet nationalt.  

Der arbejdes på mange niveauer med ændringer i produktdesign for at undgå 

engangsprodukter, at forlænge produkters levetid og at begrænse affaldsmæng-

den. Dette vil omfatte hele produktkæden, og skønnes dermed umiddelbart at 

ligge udenfor nærværende projekts ramme. Tiltag, der går på ændret design af 

produkter, er således ikke medtaget her.  

Flere interessenter har nævnt forbedret affaldsindsamling og øget affaldssorte-

ring/genanvendelse som relevante tiltag. I forhold til påvirkning af mængden af 

marint affald mener vi ikke umiddelbart, at systemer for affaldsindsamling har 

en væsentlig indflydelse, da Danmark i dag har en omfattende og velfungerende 

affaldsindsamling fra private og virksomheder. Eneste undtagelse kan være af-

faldsindsamling i det offentlige rum (strande mv.). En ændret affaldshåndtering 

(f.eks. mere genanvendelse i stedet for forbrænding) vil have en generel miljø-

mæssig fordel, men vurderes ikke umiddelbart at påvirke mængden af marint 

affald.  

I udvælgelsen af virkemidler er der primært fokuseret på affaldsemner, som ind-

går i det nationale overvågningsprogram for strande og havbunden. Det bety-

der, at tiltag, der er målrettet f.eks. plast-pellets ikke umiddelbart analyseres 

nærmere, da plast-pellets typisk vil være mindre end de 2,5 cm, der er den 

nedre grænse for registrering af plaststykker i overvågningsprogrammerne. Af 

samme årsag er mikroplast ikke en del af projektet.  

Nedenstående bruttoliste af virkemidler (i alt 25) er opdelt i følgende fem grup-

per:  

› Reduktion af landbaserede kilder (10 virkemidler) 

› Reduktion af havbaserede kilder (5 virkemidler) 

› Oprydningsindsats (3 virkemidler) 

› Information/uddannelse (3 virkemidler) 

› Forbedret datagrundlag (4 virkemidler) 

En kort beskrivelse af hvert af virkemidlerne på bruttolisten fremgår af Bilag A. 

Bruttolisten er anvendt som udgangspunkt for udvælgelse af tiltagene i virke-

middelkataloget (se afsnit 6.3).  
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6.2.1 Reduktion af landbaserede kilder 

› Bedre affaldshåndtering i det offentlige rum (parkeringsplad-

ser/strande/havne).  

› Tilbagetagningsordning for kiosker/ishuse ved strande og havne.  

› Forbud mod masseopsendelse af balloner (>50 balloner). 

› Krav om påsætning af magnet på haglgeværer til opsamling af brugte pa-

tronhylstre. 

› Krav til festivaler om diverse engangsplast. 

› Farvning af cigaretskod. 

› Affald fra spildevand (overløb ved kraftig nedbør (DK) eller manglende/util-

strækkelig spildevandsrensning (regionalt)). 

› Indføre "best practice" på virksomheder, der anvender plastpellets.  

› Bedre håndtering af plast på byggepladser. 

› Udvidet producentansvar.  

6.2.2 Reduktion af havbaserede kilder 

› Mærkning/tilbagetagning af fiskeredskaber/fiskekasser 

› Udvikle "best practice på fiskefartøjer.  

› Begrænsning af brug af Dolly Rope. 

› Udskiftning af EPS-flåd. 

› Affaldsfaciliteter i alle havne og incitamenter for aflevering af affald. 

6.2.3 Oprydningsindsats 

› Oprydningstogter af danske forsyningsskibe. 

› "Fishing for litter" (OSPAR-tiltag).  

› Fjernelse af spøgelsesnet. 

6.2.4 Information, uddannelse mm. 

› Informationskampagne/undervisning 

› Aktiviteter målrettet skoleklasser, herunder konkurrencer med affaldsind-

samling.  

› Specifikke informationskampagner. 

› "Adopt a beach". 

› Samlet eventkalender om affaldsindsamling på strande.  

› Undervisning om affald i fiskeriuddannelserne. 

› Øget håndhævning af eksisterende lovgivning.  

6.2.5 Forbedring af datagrundlag omkring marint affald 

› Indsamling af affaldsdata på strande (Citizen Science Project). 

› Øget registrering af marint affald (fiskefartøjer). 

› Undersøgelse af fordeling af affald mellem erhvervsfiskere, fritidsfiskere og 

lystfiskere. 

› Moniteringsudstyr på fragtskibe. 
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6.3 Valg af virkemidler 

På basis af bruttolisten er udvalgt 10 virkemidler til videre analyse. Udvælgelsen 

er foretaget i samarbejde med projektets styregruppe og følgegruppe, og i pro-

cessen er der taget udgangspunkt i følgende kriterier (ikke alle udvælgelseskri-

terier er relevant for alle virkemidler): 

› Virkemidlet er konkret og implementerbart. 

› Virkemidlet er ikke en del af andre initiativer, f.eks. kommende lovgivning, 

således at effekten kan antages at indtræffe uanset implementeringen af 

virkemidlet.  

› Virkemidlet målretter sig affaldsemner, som udgør en stor andel af det af-

fald der findes i havet (herunder havbunden) og langs kysterne (se Tabel 4 

og Tabel 10). 

› Virkemidlet målretter sig affaldsemner, der er markeret som skadelige (se 

Tabel 5). 

› Virkemidlet har en direkte og hurtig effekt på minimering af marint affald. 

› Virkemidlet kan med fordel gennemføres regionalt/internationalt. 

› Virkemidlet har effekt i forhold til at skabe opmærksomhed omkring marint 

affald. 

De 10 udvalgte virkemidler fremgår af nedenstående tabel og beskrives enkelt-

vist i afsnit 7.  

Tabel 11 Udvalgte virkemidler til videre analyse.  

Nr. Navn Begrundelse 

1 

Indsats omkring affaldsind-

samling ved strandkiosker og 

havne. 

Relativt simpelt at gennemføre. Er konkret og 

har forebyggende og oplysende effekt. Flere 

affaldsemner er på Top 15 (strande). Kan 

hurtigt give en reduktion af marint affald. 

2 

Forbud mod masseopsendelse 

af balloner 

Optræder på Top 15 (strande). Er konkret og 

relativt simpelt at gennemføre. Vil have en 

hurtig effekt hvis lovgivning overholdes. 

3 

Mærkning og tilbagetagning af 

fiskekasser 

Affald fra fiskeri optræder på Top 15 

(strande) og bidrager væsentligt til affald på 

havbunden. Bygger på konkrete erfaringer fra 

eksisterende ordning. Kan med fordel gen-

nemføres på europæisk niveau. Imødekom-

mer et mål om genanvendelse/genbrug.  

4 

Udvikle "best practice" på fi-

skefartøjer 

Affald fra fiskeri optræder på Top 15 

(strande) og bidrager væsentligt til affald på 

havbunden. Er konkret og opmærksomheds-

skabende hos fiskere. Påvirker både affald 

langs kysten og på havbunden. Flere af af-

faldsemnerne er defineret som skadelige. 

5 

Udfasning af brug af Dolly Ro-

pes 

Ligger højt på Top 15 (strande), særligt for 

vestkysten. Materialet er defineret som ska-

deligt. Bygger på et internationalt samar-

bejde.  
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Nr. Navn Begrundelse 

6 

Begrænsning af spild fra byg-

gepladser (fokus på ekspan-

deret polystyren, EPS) 

EPS ligger højt på Top 15 listen (strande). Er 

et konkret initiativ med en relativ hurtig ef-

fekt, såfremt reglerne overholdes. 

7 

Oprydningstogter af danske 

forsyningsskibe og registre-

ring af affald 

Er et konkret tiltag, der har en direkte effekt 

på antallet af affaldsemner på havet (opryd-

ning). Opmærksomhedsskabende hos skibs-

branchen. Medvirker til et øget datagrundlag, 

og kan med fordel udvikles internationalt. 

8 

Informationskampagne: Intet 

affald i toilettet 

Er medvirkende til adfærdsændringer og ge-

nerelt opmærksomhedsskabende blandt dan-

skere. Er affaldsforebyggende og kan med 

fordel opskaleres til et europæisk niveau. 

9 

Undervisning om affald og 

miljø i fiskeriuddannelserne 

Affald fra fiskeri optræder på Top 15 

(strande) og bidrager væsentligt til affald på 

havbunden. Understøtter en øget viden om 

marint affald og "best practice" på fiskefartø-

jer. Opmærksomhedsskabende hos fiskerne. 

Er et konkret initiativ med en forebyggende 

virkning på længere sigt.  

10 

Begrænsning af marint affald 

fra spildevand 

Er et konkret initiativ, der med fordel kan op-

skaleres til et internationalt niveau. Har en fo-

rebyggende og langsigtet virkning. 
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7 Beskrivelse af virkemidler 

I det følgende beskrives de 10 udvalgte virkemidler fra bruttolisten for minime-

ring af marint affald i Danmark. Virkemidlerne beskrives enkeltvis og i forhold til 

følgende parametre:  

• Hvilken problemstilling virkemidlet afhjælper. 

• Hvilke kilder til affald virkemidlet er målrettet. 

• Hvilke tekniske tiltag der kræves for at implementere virkemidlet. 

• Hvilke reguleringsmæssige tiltag der kræves for at implementere virke-

midlet. 

• Hvor stor en mængde affald/antal affaldsemner virkemidlet forventes at 

reducere. 

• Hvilke miljøeffekter der opnås ved gennemførelse af virkemidlet, herun-

der reduktion i mængder og skadelighed af affaldsemner. 

• Hvilke økonomiske konsekvenser virkemidlet vil medføre, herunder sær-

ligt erhvervsøkonomiske og om muligt statsfinansielle konsekvenser. 

• Hvorvidt det er muligt at skalere virkemidlet. 

• Barrierer og usikkerheder for implementering af virkemidlet. 

For hvert virkemiddel bestræbes det så vidt muligt på både at kvalificere og 

kvantificere effekterne.  

Disse virkemidler er identificerede som supplerende virkemidler i forhold til de 

øvrige indsatser på området, bl.a. i forbindelse med implementering af SUP-

direktivet, såvel som tiltag og virkemidler i forbindelse med de nationale hav-

konventioner (OSPAR og HELCOM), Regeringens Plastikhandlingsplan mv.  
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7.1 Virkemiddel 1: Indsats omkring 

affaldsindsamling ved strandkiosker og havne  

Virkemiddel 1 bygger på et kombineret initiativ af bedre affaldsløsninger i det of-

fentlige rum (ved strande og mindre havne) og understøttelse af frivillige ord-

ninger for tilbagetagning af affald og emballage hos strandkiosker, ishuse mv. 

Tilbagelevering af affald og emballage kan udløse en mindre bonus i form af 

chokolade, slik eller andet til kunden.  

Dette virkemiddel kan implementeres lokalt (udvalgte steder), nationalt såvel 

som regionalt/internationalt og vil have effekt på alle niveauer.  

7.1.1 Problemstilling og løsning 

Virkemidlet retter sig mod strand- og havneturister (i mindre havne) og de af-

faldsemner, der knytter sig hertil (drikkevarer- og mademballage), hvoraf 

mange fremgår på Top 15 listen over affald langs kysterne. Virkemidlet skønnes 

at kunne give en relativ hurtig effekt ved gennemførelse.  

Såfremt initiativet implementeres ved de danske strande og havne, hvor der er 

mange turister, skønnes det hurtigt at have en forebyggende virkning på mæng-

den af affald langs kysterne og i de indre farvande.  

Bedre affaldsløsninger: I forhold til bedre affaldsløsninger skal virkemidlet un-

derstøtte, at der generelt opstilles lukkede affaldsspande omkring strande, par-

keringsarealer og i mindre havne. Det vil forhindre spredning af affald (så det 

ikke bliver henkastet affald) pga. blæst eller fugle, der piller det op. Samtidig 

skal det sikres, at der er et tilstrækkeligt antal affaldsspande og at de tømmes 

med en tilpas frekvens, så strandturister ikke "fristes" til at smide affaldet i na-

turen, fordi der ikke er affaldsspande til rådighed.  

Ved vestkysten er de fleste af de opstillede affaldsspande til turistaffald allerede 

i dag lukkede affaldsbeholdere i størrelsen 190-240 liter. Beholderne tages som 

regel ind i vintersæsonen, grundet vejrforholdene. 

Tilbagetagning af affald: I forhold til strandkiosker, ishuse mv. lægges der op til 

en frivillig ordning, hvor de medvirker til at tage emballage og affald tilbage, og 

belønner kunderne for tilbagelevering ved en bonus i form af slik, drikke eller 

andet. Initiativet er implementeret ved enkelte strandkiosker i Danmark, men 

det har ikke været muligt indenfor projektperioden at opsamle erfaringer fra de 

kiosker, som har indført ordningen. Det anbefales dog, at den udleverede bonus 

ikke er emballeret, så der ikke genereres ny emballage, og dermed potentielt 

henkastet affald, ved ordningen. 

Kombination med eksisterende tiltag: Dette virkemiddel kunne muligvis kombi-

neres med Forsvarets initiativ Havmiljøvogter, hvor der er opsat ”Havfaldsposer” 

300 steder i Danmark, som kan benyttes til indsamling af affald på strande1. Der 

                                                
1 https://havmiljøvogter.dk/  

https://havmiljøvogter.dk/
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er eksempler på strandkiosker, hvor aflevering af en fyldt ”havfaldspose” udløser 

en bonus, f.eks. i form af en billet til minigolfbanen.  

Afgrænsning af virkemiddel: Store havne, som København, Aarhus, Aalborg og 

Odense, indgår som sådan ikke i nærværende initiativ. Dette skyldes, at disse 

havne ofte har kombineret beboelse og erhverv i havneområderne og der derfor 

er andre forhold, der skal inddrages ifm. affaldsopsamlingen. Det vil dog natur-

ligvis være muligt at anvende dele af nærværende virkemiddel i større havne ift. 

implementering af bedre affaldsopsamling og bonus ved kiosker og ishuse på 

samme måde som for mindre havne.  

Derudover vil det være andre og flere tiltag, der skal gennemføres for de store 

havne for at få en synlig effekt på affaldsmængden. Eksempelvis indsamler Kø-

benhavns Havn (den rekreative del) hvert år 70-80 tons affald i vandet i inder-

havnen. En meget stor del af dette er plast. En af årsagerne hertil angives at 

være udformningen af affaldsspande i havneområdet (interview med Køben-

havns Havn, januar 2020). Problemstillingen er formentlig identisk i de andre 

store havne og kræver derfor andre og flere initiativer. 

7.1.2 Tekniske tiltag 

Bedre affaldsløsninger: Gennemførelse af virkemidlet kræver, at der ses på an-

tallet og udformningen af affaldsspande opsat ved strandområder, parkerings-

arealer og havne for at forbedre affaldsindsamlingen. I dette virkemiddel anta-

ges, at der opstilles lukkede 240 liter beholdere ved parkeringsarealer og kiosker 

til opsamling af affald. Beholderne skal placeres i et træstativ så de ikke vælter i 

hårdt vejr. Denne løsning anvendes allerede på strandarealer af flere kommuner 

ved vestkysten. Tætheden er ca. en beholder pr. 50 meter. De fleste kommuner 

fjerner beholderne i vinterperioden. 

Hvis initiativet gennemføres, kan det overvejes om de affaldsbeholdere, der skal 

opstilles, kunne produceres i genanvendt plast. Det er også muligt at arbejde 

med eksempelvis intelligente affaldsspande, som komprimerer affaldet og/eller 

giver besked, når de er fyldt til et vist punkt, hvilket kan være gavnligt i tilfælde, 

hvor affaldsmængden er meget svingende. 

Det kan også overvejes hvorvidt der skal gennemføres affaldssortering af gen-

anvendelige materialer, f.eks. glas og metal. I forbindelse med interview af Kø-

benhavns Havn (den rekreative del), blev der udtrykt skepsis i forhold til sorte-

ring af affald i lystbådehavnen, da turisterne har svært ved at finde ud af dette. 

Det er afprøvet i havnen, og det giver nogle affaldsfraktioner, som ikke kan gen-

anvendes på grund af for dårlig sortering. Affaldssortering er derfor ikke inklude-

ret i selve virkemidlet, men nævnt som mulig udvidelse, også i forhold til øko-

nomi.  

Tilbagetagning af affald: I samarbejde med strandkiosker, ishuse og havnekio-

sker udarbejdes informationsmaterialer og skilte, der kan informere om, at em-

ballage og affald kan returneres mod udlevering af en bonus. Strand- og havne-

kiosker og ishuse skal indgå positivt i projektet, således at de frivilligt betaler en 
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bonus for tilbageleveret emballage/affald. Der skal udarbejdes ensartede ret-

ningslinjer for, hvad der tages tilbage og hvilken bonus der opnås, så alle 

strande og havne har de samme regler. Forslag til affaldsemner, der tilbageta-

ges og den bonus der udleveres, udarbejdes fra centralt hold (Miljø- og Fødeva-

reministeriet). 

 

Det antages, at initiativet rodfæstes kommunalt, dvs. at det er de enkelte kom-

muner, som skal være offensive i forhold til strand- og havnekiosker, eventuelt 

ved at oprette særlige teams. Dog forventes det, at der kommunikeres fra mini-

steriet til kommunerne for at generere idéer og muligheder. Det skal synliggø-

res, at de deltagende ishuse og kiosker indgår i initiativet, eventuelt ved smiley-

ordninger eller andet. 

 

Incitamentet for ishuse, strandkiosker mv. til at indgå frivilligt i ordningen, er 

den positive grønne omtale, samt muligheden for mersalg ved at kunderne kom-

mer tilbage med emballager og andet i bonusordningen. Som udgangspunkt skal 

virkemidlet gennemføres som et samarbejde imellem kommuner, havne og 

strandkiosker/ishuse med henblik på, at alle indgår aktivt i tiltaget.  

7.1.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Virkemidlet anses som et frivilligt tiltag fra strand- og havnekioskernes side, der 

skal initieres ved grundig information, både overfor strand- og havnekiosker/is-

huse og overfor de kommuner, som er involveret. Det kræver derfor ingen regu-

leringsmæssige tiltag. 

 

Kommunernes incitament til at indgå i initiativet er at skabe en bedre affalds-

håndtering, både i forhold til indsamling af affald, og i forhold til en mindre 

mængde henkastet affald i kommunen. Det kan på sigt reducere omkostnin-

gerne til kommunens affaldshåndtering (opsamling af henkastet affald).  

7.1.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

De typer af affald, der vil være omfattet af dette virkemiddel, er affald fra 

strand- og havnegæster samt turister, herunder affald, som genereres ved køb 

af is, slik, mad- og drikkevarer fra strand- og havnekiosker. Dette affald opstår i 

særlig grad i områder med mange besøgende.  

Konsekvenser for strande 

De udarbejdede kortlægningsrapporter fra DCE baseres på referencestrande, ud-

valgt med baggrund i færrest mulige besøgende. Da dette virkemiddel i særlig 

grad vil blive implementeret i områder med mange besøgende, vil det ikke give 

et retvisende billede af effekten af virkemidlet, kun at tage udgangspunkt i data 

fra referencestrande. Der er derfor inddraget andre kilder i effektvurderingen 

nedenfor.  

Information fra Visit Denmarks hjemmeside angiver at der ca. er 1.030 bade-

strande i Danmark. Det antages, at disse stande jævnligt besøges af turister i 

sommerperioden. Der er naturligvis forskel på størrelsen af standene og antallet 

af turister på disse. 
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Ved gennemgang af data fra ikke offentliggjorte datakilder er det skønnet, at for 

samtlige turiststrande i Danmark vil der kunne indsamles ca. 1-2 millioner af-

faldsemner relateret til turisme og rekreative aktiviteter i løbet af en sommerpe-

riode (maj-september). Opgøres denne mængde affald pr. 100 meter strand, 

angiver samme datakilder, at der kan registreres mellem 100 og 150 affaldsem-

ner fra turister på de meget besøgte strande. 

I Masseeksperimentet 2019 er der foretaget indsamlinger på 434 strandstræk-

ninger i Danmark (hver indsamling udgør en 100 meter strandstrækning). De 

hyppigst fundne affaldsemner inkluderer ca. 10.000 cigaretskod, ca. 8.000 

plaststykker under 50 cm, ca. 2.500 chips- og slikposer, ca. 2.000 småplastpo-

ser og ca. 4.500 andre plastemner (data aflæst fra figur i Astra (2020)). Dette 

svarer til ca. 58 stykker affald per 100 meter gennemsnitlig dansk strand. 

Det er vanskeligt at vurdere, hvor meget af dette affald, der vil blive opsamlet i 

affaldsspande eller leveret tilbage til strand- og havnekioskerne som en effekt af 

virkemidlet. Antages virkemidlet at kunne reducere det turist-relaterede affald 

med 50%, giver dette en reduktion pr. 100 meter strand (ikke referencestrande) 

på mellem 30 og 75 affaldsemner (se Tabel 12 og Tabel 13).  

Tabel 12 Antagelser omkring reduktionspotentiale for virkemiddel 1.  

 Antagelser ift. redukti-

onspotentiale  

Kilde 

Reduktionspotentiale, 

Ikke referencestrande 
50% af turistrelateret affald COWI skøn 

Reduktionspotentiale, 

Referencestrande 
50% af turistrelateret affald COWI skøn 

Reduktionspotentiale, 

Havbund 
Begrænset reduktion COWI skøn 

 

Referencestrandene antages i mindre omfang at blive påvirket af dette tiltag, da 

meget af det ekstra indsamlede affald ikke ville bevæge sig langt fra der, hvor 

det er blevet henkastet. Dog vil noget affald blæse ud i havet og spredes derfra, 

hvilket også kan påvirke de svært tilgængelige strande. Turistaffaldet udgør 5-

14% af de registrerede affaldsemner på referencestrandene (DCE, 2019). En re-

duktion af denne affaldstype på 50% vil således betyde en potentiel reduktion i 

antallet af affaldsemner på 2-22 genstande per 100 meter (se Tabel 13). 

Tabel 13 Estimeret reduktionspotentiale for virkemiddel 1 ved antagelse af 50% re-

duktion af affald fra turisme/rekreative aktiviteter.  

 Reduktionspotentiale 

(genstande pr 100 m) 

Område 

Ikke referencestrande 30-75 
Gennemsnitlige danske 

strande 

Referencestrande 2-5 Østersøen 

Referencestrande 3-22 Kattegat 

Referencestrande 7-13 Nordsøen/Skagerrak 

Havbund Begrænset reduktion Hele Danmark 

Særligt skadeligt Ja (delvist)  
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Det vurderes, at virkemidlet vil have begrænset potentiale i forhold til reduktion 

af tilførsel af affald til havbunden. Dette skyldes, at virkemidlet primært påvirker 

henkastet affald på strandene og at størstedelen af dette affald sandsynligvis 

ikke vil bevæge sig langt fra det sted, hvor det er henkastet, og sandsynligvis 

ikke i stort omfang langt til havs.  

Konsekvenser for havne 

Miljøstyrelsen har i 2014 kortlagt, at der er ca. 300 lystbådehavne i Danmark 

(Miljøstyrelsen, 2014). Virkemidlets effekt i forhold til mindre havne vil bl.a. 

kunne måles på mængden af affald, der årligt opsamles i forbindelse med hav-

neområdernes oprydningsaktiviteter. 

Vurdering af reduktionspotentialet i forhold til antal affaldsemner i Tabel 13 er 

primært relateret til affald langs kysterne og ved mindre havne. Større byer med 

havne, såsom København, Aarhus og Odense vil skulle supplere initiativet med 

andre tiltag, for at opnå en synlig effekt på mængden af affald i havneområ-

derne. Supplerende initiativer i store havne kan være anderledes udformning af 

affaldsspande, integration med de øvrige affaldssystemer i havneområderne, 

mere information (også på andre sprog) og en særlig indsats overfor unge men-

nesker, der benytter havneområderne til sociale/rekreative formål. 

7.1.5 Økonomiske konsekvenser 

Bedre affaldsløsninger: Virkemidlet kræver, at der afsættes midler til, at der op-

stilles lukkede affaldsbeholdere ved alle parkeringsarealer ved strandområder 

samt i mindre lystbådehavne. Forudsætningerne for dette fremgår af nedenstå-

ende tabel.  

Tabel 14 Prissætning af bedre affaldsløsninger på alle større turiststrande og mindre 

lystbådehavne i Danmark (indførelse af lukkede 240 liter beholdere).  

 Forudsætninger 

(langs kysten) 

Forudsætninger 

(mindre havne) 

Kilde 

Antal beholdere 7.000 stk. 3.000 stk. COWI skøn 

Type beholdere 
240 liter, 2-hjulet 

beholder i træstativ 

240 liter, 2-hjulet 

beholder i træstativ 
Standardløsning 

Beholder pris 400 kr./stk. 400 kr./stk. 
Baseret på udbuds-

priser 

Beholder, levetid 5 år 5 år COWI skøn 

Træstativ 400 kr./stk. 400 kr./stk. COWI skøn 

Træstativ levetid 5 år 5 år. COWI skøn 

Tømningsfrekvens 100 tømninger/år 100 tømninger/år 

COWI skøn baseret 

på input fra vest-

kystkommuner 

Tømningspris 17 kr./tømning 17 kr./tømning 
Baseret på udbuds-

priser 

Diskonteringsrente 4 % 4 % COWI skøn 

Samlede omkost-

ninger 

13 mio. kr./år  

(6-18 mio. kr.)  

6 mio. kr./år 

(3-8 mio. kr.) 

 

 

Som det fremgår af Tabel 14 er omkostningerne til bedre affaldsløsninger langs 

kysten og i havne estimeret. Beregningerne er baseret på opstilling og tømning 
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af 10.000 yderligere beholdere, med 7.000 beholdere langs kysten og 3000 be-

holdere ved havne.  

De årlige omkostninger i de to områder samlet er estimeret til at være i størrel-

sesordenen 19 mio. kr. til tømning og afskrivning af beholdere og træstativer. 

Disse omkostninger afholdes af de respektive kommuner, da indsamling af affald 

i det offentlige rum er skattefinansieret. Antallet af tømninger har stor betydning 

for de samlede omkostninger. Ved en ændring på antallet af tømninger på +/- 

50 procent fås et usikkerhedsspænd for hhv. kysten og havne, som fremgår af 

Tabel 14. Usikkerhedsspændet for de to områder samlet er 10-27 mio. kr.  

Hvis man vælger at inkludere affaldssortering, vil det medføre øgede udgifter til 

beholdere (der er behov for flere beholdere). Til gengæld vil det være muligt at 

reducere tømningsfrekvensen, da restaffaldsmængden reduceres, ligesom be-

handlingsomkostningerne muligvis vil være mindre, da de genanvendelige mate-

rialer nu afsættes til genanvendelse i stedet for forbrænding. Hvis der forudsæt-

tes en 25 % nedgang i tømningsfrekvensen og en beholderomkostning på 1.200 

kr. årligt, skønnes tømningsomkostningerne at være 25 mio. kr. (estimeret på 

baggrund af Miljøstyrelsen (2020a)). Dette udgør dog et overordnet skøn for 

omkostningen, som vil afhænge af den konkrete løsning, der evt. vil kunne stan-

dardiseres for at reducere omkostningerne. 

Tilbagetagning af affald: Der skal udarbejdes informationsmateriale til strand- 

og havnekiosker/ishuse, herunder beskrivelse af hvad tilbagetagningsordningen 

indebærer og hvad der forventes i bonus. Dette informationsmateriale udarbej-

des på nationalt plan i samarbejde med kommunerne. Forudsætningerne for en 

estimeret prissætning af dette, fremgår af nedenstående tabel.  

Tabel 15 Prissætning af tiltagetagningsordning fra strandkiosker/ishuse på større 

danske strande.  

 Omkostninger per strand Omkostninger DK 

Informationsmaterialer til 

alle danske kommuner og 

strandkiosker (opstart) 

1.000 kr. 1 mio. kr. 

Arbejdstimer (opstart) 
2 timer (opstart) á 400 

kr./time2 
0,8 mio. kr. 

Vedligehold af ordning 10% af opstartsomkostningerne = 0,2 mio. kr./år 

 

De totale opstartsomkostninger for information bliver herved ca. 2 mio. kr. og 

den årlige omkostning herefter er estimeret til ca. 0,2 mio. kr. årligt. 

Der vil være en udgift knyttet til den enkelte strandkiosk og ishus i form af den 

bonus, der udleveres til de kunder, der returnerer emballage og affald. Udgiften 

skal som udgangspunkt finansieres af den enkelte kiosk. Udgiftens størrelse vil 

afhænge af de nærmere rammer for hvilke affaldstyper, der udløser en bonus og 

                                                
2 Inklusiv 25 %overhead baseret på DST SLON 21 fortjeneste pr. præsteret time 

for 'andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning'. 
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hvilken bonus, der udleveres. Tiltaget må forventes at have en markedsførings-

mæssig værdi, der som minimum opvejer dele af omkostningerne.  

7.1.6 Skalerbarhed 

Det er muligt at skalere virkemidlet ved kun at indføre det for strande eller 

havne, eller kun indføre enten bedre affaldshåndtering eller tilbagetagningsord-

ningen. Det er ligeledes muligt i første omgang at gennemføre tiltaget som pilot-

projekt på udvalgte strande med en målsætning om efterfølgende at opskalere 

til alle større strande.  

7.1.7 Barrierer og usikkerheder 

Som udgangspunkt er der ingen barrierer for implementering af virkemidlet. Det 

vil dog kræve engagement fra de danske kommuner og strandkiosker og ishuse 

ved de danske strande og havne.  

Mængden af turistaffald langs kysterne (herunder meget besøgte strande) er 

estimeret ud fra forskellige undersøgelser på danske strande, hvor mængden 

varierer væsentligt fra område til område og imellem forskellige sommersæso-

ner.  

Effekten ved forbedret affaldshåndtering vurderes umiddelbart at påvirke Øster-

søen og fjordområderne mest, idet vestkysten i stort omfang allerede anvender 

lukkede beholdere til opsamling af affald. Det er usikkert, hvor mange strand- 

og havnekiosker, der vil deltage og hvor meget affald, der returneres til disse el-

ler i de opstillede affaldsbeholdere. Som udgangspunkt er det antaget, at reduk-

tionen i affald fra turister og rekreative aktiviteter er ca. 50%, men dette tal vil 

kunne svinge væsentligt.  

For reduktionspotentialet for referencestrande kan der være en tidsmæssig for-

skydning i forhold til den del af affaldet, der skylles ind fra havet (transporteret 

fra mere besøgte strande), da det kan tage tid, inden effekten slår igennem 

(pga. buffermængde i havet). Den andel af affaldet, der kommer fra direkte tu-

risme/rekreative aktiviteter på den specifikke strand, må dog antages at blive 

påvirket direkte af virkemidlet.  

I forhold til de økonomiske effekter, er der især usikkerhed knyttet til antal tøm-

ninger af affaldsbeholdere. Dette skyldes, at denne post vejer tungt i de sam-

lede omkostninger, og behovet for tømning vil variere med antallet af turister i 

sommerperioden.  
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7.2 Virkemiddel 2: Forbud mod masseopsendelse 

af balloner 

Masseopsendelse af balloner foregår i dag primært til markering af festlige lejlig-

heder, og benyttes af både virksomheder, private og offentlige institutioner. 

Masseopsendelse er defineret som opsendelse af mere end 50 små balloner (le-

getøjsballoner), eller 5 større balloner (tivoliballoner) på én gang.  

 

Dette virkemiddel kan implementeres på nationalt niveau og vil her have effekt 

på de masseopsendelser, der sker fra dansk territorium. Virkemidlet bør dog li-

geledes løftes i regionalt regi, f.eks. via de regionale havkonventioner OSPAR og 

HELCOM, da ballonerne kan bevæge sig langt og en vis andel må antages at op-

sendes fra internationalt farvand.  

7.2.1 Problemstilling og løsning 

Masseopsendelse af balloner medfører grænseoverskridende forurening, dels 

fordi balloner opsendt fra land eller i nationalt farvand efter opsendelse kan be-

væge sig over landegrænser, dels fordi masseopsendelse af balloner kan ske fra 

internationalt farvand, f.eks. fra krydstogtskibe. Flere af de interviewede inte-

ressenter udtaler, at krydstogtsskibe benytter sig af ballonopsendelser. Ved kon-

takt til CLIA (Cruise Lines International Association) er holdningen dog, at kryds-

togtskibene ikke gennemfører ballonopsendelser, da de har meget fokus på plast 

og affald. 

De balloner, der anvendes ved masseopsendelse, er typisk produceret af latex 

og fyldt med helium. Ballonerne stiger til en vis højde, og bevæger sig med vin-

den, inden de på et tidspunkt (i løbet af timer til dage) falder ned, og bliver til 

affald. Ballonerne er som oftest monteret med en snor, som ligeledes bliver til 

affald.  

Ved masseopsendelser af balloner skal der i dag søges om tilladelse fra Trafik, 

Bygge og Boligstyrelsen. Tilladelsen gives p.t. på baggrund af en vurdering af 

sikkerhedsmæssige hensyn, især med fokus på lufttrafikken.  
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En række udenlandske myndigheder har valgt at forbyde masseopsendelse af 

balloner, herunder lokale engelske myndigheder og fire amerikanske stater (Ca-

lifornien, Florida, Tennessee og Virginia). To danske kommuner (Fanø og Varde 

Kommuner) har forbudt masseopsendelser fra kommunale institutioner, og hå-

ber derigennem at inspirere private og virksomheder til at gå samme vej3.  

Det foreslåede virkemiddel har fokus på et forbud imod masseopsendelse af bal-

loner, dvs. mere end 50 små balloner (legetøjsballoner) eller 5 lidt større ballo-

ner (tivoliballoner) på én gang.  

7.2.2 Tekniske tiltag 

Implementering af virkemidlet vil ikke kræve tekniske tiltag.  

7.2.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Masseopsendelse af balloner er reguleret efter EU’s forordning nr. 923/2012 om 

fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfarts-

tjenester og -procedurer (SERA-forordningen)4 og implementeret i Bestemmel-

ser om ubemandede friballoner, BL 7-95. Heri er defineret forskellige typer af 

balloner, bl.a. Legetøjsballoner (<40 cm i diameter), som er de balloner, der of-

test anvendes til opsendelser.  

Balloner indgår flere steder i SUP-direktivet, idet de indgår som produkter, der 

vil blive omfattet af udvidet producentansvar, herunder bl.a. krav om oplys-

ningstiltag og oprydningsomkostninger. Derudover er ballonpinde omfattet af 

krav om markedsføringsforbud, men ikke selve ballonerne.  

Ansøgning om masseopsendelse af balloner skal ske til Trafik, Bygge og Bolig-

styrelsen med angivelse af navn på ansøger, formål med opsendelse, opsendel-

sestidspunkt, opsendelsessted, ballonkategori samt bekræftelse på, at ansøger 

har sat sig ind i, og vil overholde gældende regler.  

Tilladelsen gives på nuværende tidspunkt primært med udgangspunkt i sikker-

hed med fokus på lufttrafik samt personer og ejendom på jorden. Sådanne sik-

kerhedsmæssige argumenter er f.eks. anvendt til generelt at afvise at give tilla-

delser til opsendelse af lyslanterner.  

Det drøftes p.t. i Miljøstyrelsen, om masseopsendelse af balloner kan betragtes 

som henkastning af affald, der er forbudt (jf. Miljøbeskyttelsesloven/Naturbe-

                                                
3 https://ing.dk/artikel/slut-med-masseopsendelser-balloner-eu-skal-diskutere-

forbud-214681 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA  
5 BEK nr. 9768 af 03/10/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=165160 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
https://ing.dk/artikel/slut-med-masseopsendelser-balloner-eu-skal-diskutere-forbud-214681
https://ing.dk/artikel/slut-med-masseopsendelser-balloner-eu-skal-diskutere-forbud-214681
https://ing.dk/artikel/slut-med-masseopsendelser-balloner-eu-skal-diskutere-forbud-214681
https://ing.dk/artikel/slut-med-masseopsendelser-balloner-eu-skal-diskutere-forbud-214681
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=DA
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165160
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165160
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165160
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165160
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skyttelsesloven). I fald masseopsendelse af balloner kan betragtes som henka-

stet affald, vil Miljø- og Fødevareministeriet kunne henstille til Trafik, Bygge og 

Boligstyrelsen, at der ikke gives sådanne tilladelser.  

7.2.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

I 2018 blev der givet tilladelse til masseopsendelse af ca. 32.000 balloner i Dan-

mark (Miljøstyrelsen, 2020b). Hvis man antager, at ballonerne vejer ca. 5 gram 

stykket, svarer det til 160 kg balloner. Som udgangspunkt må det antages, at et 

forbud vil fjerne denne affaldsmængde fra naturen (land og hav).  

Balloner (inklusive snor og pinde) er blandt de mest hyppige affaldstyper på de 

danske referencestrande (nr. 15 på den landsdækkende liste, nr. 8 for Øster-

søen og nr. 5 for Nordsø/Skagerrak), og må derfor betragtes om en væsentlig 

del af affaldsmængden.  

Flere aktører nævner balloner og tilhørende snore som særligt skadelige for dy-

relivet, primært fordi de kan blive filtret ind i snoren, eller æde ballonresterne 

(evt. inklusive snor). Balloner er ikke på DCEs liste over særligt skadelige af-

faldstyper (der primært er baseret på indfiltring), hvorimod snor er identificeret 

som særligt skadeligt (DCE, 2019).  

Et forbud imod opsendelse af balloner i Danmark og tilhørende danske farvande 

må forventes at medføre en væsentlig reduktion af denne affaldstype på de dan-

ske strande. Da ballonerne kan bevæge sig relativt langt, vil en vis andel af bal-

lonresterne på de danske strande stamme fra udenlandske opsendelser, som 

ikke vil påvirkes af et dansk forbud. Derudover vil en vis andel stamme fra min-

dre opsendelser og enkeltballoner, som dermed vil reducere mængden.  

Det antages som udgangspunkt, at 80% af ballonrester på danske strande 

stammer fra danske masseopsendelser, og således vil fjernes ved et forbud (se 

Tabel 16).  

Tabel 16 Antagelser omkring reduktionspotentiale for virkemiddel 2.  

 Antagelser ift. reduktions-

potentiale  

Kilde 

Andel ballonrester fra danske 

masseopsendelser af balloner 
80% af ballonrester COWI skøn 

Reduktionspotentiale,  

Referencestrande 
80% af ballonrester 

Ovenstående anta-

gelse 

Reduktionspotentiale,  

Havbund 
Begrænset reduktion 

COWI skøn 

 

Balloner (inklusive snor og pinde) er skyld i 8 genstande per 100 meter strand 

opgjort for hele Danmark, varierende i intervallet 0-21 genstande for de enkelte 

havområder (Top 15 i DCE (2019)). Som det fremgår af nedenstående tabel, vil 

en reduktion på 80% således betyde en potentiel reduktion i antal genstande 

per 100 meter strand på 6-7 genstande for Danmark som helhed og 0-17 gen-

stande per 100 meter for strandene i de enkelte havområder.  
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Tabel 17 Estimeret reduktionspotentiale for virkemiddel 2 ved antagelse om at 80% 

af ballonrester på danske strande stammer fra danske opsendelser.  

 Reduktionspotentiale 

(genstande pr 100 m) 

Område 

Referencestrande 6 Danmark 

Referencestrande 1 Østersøen 

Referencestrande 0 Kattegat 

Referencestrande 17 Nordsø/Skagerrak 

Havbund Begrænset reduktion Hele Danmark 

Særligt skadeligt Ja  

 

Det vurderes, at virkemidlet vil have begrænset potentiale i forhold til reduktion 

af tilførsel af affald til havbunden. Dette skyldes, at ballonrester antages i høj 

grad at flyde på vandet og dermed primært vil være at finde på strandene. Bal-

lonrester er ikke specificeret i det nationale overvågningsprogram for affald på 

havbunden og det vides derfor ikke, om de indgår i det affald, der findes her.  

7.2.5  Økonomiske konsekvenser 

Umiddelbart vil dette virkemiddel ikke have væsentlige økonomiske konsekven-

ser, da det "blot" kræver en procedureændring ift. tilladelser til masseopsen-

delse af balloner.  

Statens og kommunernes økonomi vil derfor ikke som sådan påvirkes af virke-

midlet. Der kan være en administrativ besparelse i forbindelse med sparede om-

kostninger til godkendelse af masseopsendelser af balloner, men dette vurderes 

at være begrænset. 

Der kan være en økonomisk konsekvens for private aktører. Særligt for virksom-

heder, der tilbyder gennemførelse af ballonopsendelser. Den gennemsnitlige pris 

for masseballonopsendelser vurderes at være ca. 6,2 kr. pr. ballon eksklusive 

moms6. Forudsætninger og den estimerede værdi af ballonopsendelser fremgår 

af Tabel 18. 

Tabel 18 Forudsætninger og værdi af masseopsendelse af balloner 

 Antagelser Kilde 

Antal balloner, der opsendes årligt 32.000 Miljøstyrelsen (2020b) 

Gennemsnitlig pris pr. ballon (eks-

klusive moms) 
6,2 kr. 

Beregnet på baggrund 

af webside fra Ballon-

grossisten og CTI party 

Værdi af masseopsendelse af ballo-

ner pr. år 
Ca. 200.000 kr. Beregnet 

 

Værditilvæksten i forbindelse med ballonopsendelse vil være lavere end værdien 

opgjort i Tabel 18, men må forventes at udgøre en relativ høj andel af det sam-

                                                
6 Baseret på internetsøgning for prisen for opsendelse af mellem 500-1000 bal-

loner 
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lede beløb. Gennem søgning på internettet er der fundet enkelte danske virk-

somheder, der tilbyder masseopsendelse af balloner. De identificerede virksom-

heder tilbyder alle at levere øvrige ydelser end masseopsendelse af balloner. 

Der vurderes ikke at være betydelige konsekvenser for danske producenter af 

balloner som følge af et forbud. Dette skyldes dels, at antallet af balloner, der 

påvirkes af reguleringen, er relativt lille og at der ikke er konstateret danske 

producenter af balloner til masseopsendelse. 

Aktører, der benytter sig af opsendelserne i forbindelse med events og festlige 

lejligheder, kan opleve et værditab pga. forbuddet. Dette vurderes at være på 

niveau med de sparede omkostninger til ballonopsendelser. Øget brug af alter-

nativer som f.eks. sæbebobler, vil kunne reducere de samlede økonomiske kon-

sekvenser. 

7.2.6 Skalerbarhed 

Såfremt masseopsendelse af balloner ikke kan betragtes som henkastet affald, 

kan Miljøstyrelsen ikke henstille til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om ikke at 

give tilladelser til masseopsendelse af balloner af denne årsag. I så fald vil det 

være muligt at gennemføre virkemidlet i mindre skala ved politisk at beslutte, at 

statslige myndigheder ikke opsender balloner og henstille til, at øvrige offentlige 

myndigheder heller ikke gør det.  

7.2.7 Barrierer og usikkerhed 

Da de opsendte balloner kan bevæge sig relativt langt (afhængigt af vinden), vil 

en vis andel af ballonerne på de danske referencestrande stamme fra opsendel-

ser i udlandet, herunder skibe i internationalt farvand. Da det meget sjældent er 

muligt at identificere oprindelseslandet på en ballonrest, er det ikke muligt at 

fastslå denne andel. Jo større andelen fra udenlandske balloner er, jo mindre vil 

effekten af et forbud være ift. reduktion af genstande per 100 meter reference-

strand i Danmark.  

Balloner, der opsendes i mindre omfang (maksimalt 50 stk. på én gang), og en-

keltballoner er ikke omfattet af det foreslåede forbud. Hvor stor en andel af bal-

lonrester på stranden, der stammer fra dette, er heller ikke muligt at fastslå. 

Ovenstående er i beregningerne antaget at være en mindre del af den samlede 

mængde balloner.  

Ift. effekten kan der være en vis tidsmæssig forskydning pga. den buffer-

mængde af affald, der findes i havet. Hvor stor denne tidsmæssige forskydning 

vil være, vides ikke.  
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7.3 Virkemiddel 3: Mærkning og tilbagetagning af 

fiskekasser 

Virkemiddel 3 målretter sig fiskeribranchen og en organiseret ordning for gen-

brug af de fiskekasser, som anvendes på fiskefartøjerne. Disse fiskekasser er ty-

pisk produceret af hård plast (HDPE).  

I Danmark anvendes ligeledes fiskekasser i opskummet plast (EPS). Disse fiske-

kasser anvendes typisk ikke ombord på fiskefartøjerne, men i højere grad til 

transport af fisken fra f.eks. fiskefabrikker til supermarkeder mv. Da dette virke-

middel målretter sig fiskekasser der anvendes ombord på fiskefartøjer, er fiske-

kasser af EPS ikke medtaget i vurderingerne. EPS-fiskekasserne udgør desuden 

en meget lille andel af den samlede mængde fiskekasser i Danmark. EPS-

fiskekasser skønnes således på basis af tidligere sorteringsanalyser vægtmæs-

sigt at udgøre ca. 4% af den samlede mængde fiskekasser i Danmark (KIMO, 

2018a). 

Virkemidlet fokuserer på, at alle fiskekasser på danske fiskefartøjer standardise-

res, mærkes og indgår i en organiseret tilbagetagningsordning. Virkemidlet kræ-

ver etablering af samarbejder mellem fiskere, producenter og havne for at sikre 

ensartede og mærkede fiskekasser.  

Virkemidlet forventes i nogen grad at kunne reducere antallet af fiskekasser 

langs kysterne og på havbunden.  
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Virkemidlet vil dog kun have begrænset effekt, hvis det udelukkende implemen-

teres i Danmark. Det skyldes, at størstedelen af de danske fiskekasser allerede 

er en del af et retursystem og at de kasser, der i dag findes i det danske hav-

miljø, for en stor dels vedkommende stammer fra udlandet. Virkemidlet bør der-

for udbredes regionalt, således at der kommer større incitament til genbrug af 

fiskekasser i hele regionen og gerne i hele EU.  

7.3.1 Problemstilling og løsning 

Fiskekasser udgør vægtmæssigt en meget stor del af det affald, der registreres 

langs kyster og i havet. HDPE-fiskekasser er meget synlige i naturen, da de er 

store, og som sådan ikke nedbrydes.  

Målet med virkemidlet er at reducere antallet af fiskekasser, der findes langs de 

danske kyster ved at indføre en tilbagetagningsordning for kasserne inspireret af 

en eksisterende ordning i Nordjylland.  

Virksomheden Pack and Sea, som er lokaliseret i Hanstholm, har iværksat et sy-

stem for tilbagetagning af fiskekasser i samarbejde med 10 havne primært i 

Vestjylland. Tilbagetagningsordningen omfatter en lejeordning, hvor fiskerne 

henter og afleverer kasser i havnen efter behov. Ved tilbagelevering af kasserne 

sørger havnen for registrering samt rengøring og klargøring af kasserne. Pack 

and Sea har i dag oprettet opsamlingscentraler for fiskekasser i Sverige, Tysk-

land, Holland/Belgien, England, Skotland og Frankrig. Det vil sige, at flere havne 

i Europa allerede i et vist omfang indgår i registreringen af fiskekasser.  

Kasserne er mærket med en Tag (RFID). Taggen indeholder kassens ID-

nummer, som kobles op på et IT-system, med henblik på at spore fiskekassens 

færden fra fiskefartøj til tilbagelevering i en havn. Taggen er udviklet så den kan 

modstå hårde vejrforhold, rengøring, temperaturskift, saltvand mv. Taggen er 

limet på kassen med en særlig lim, der kan opløses, så taggen kan bortmonteres 

i forbindelse med bortskaffelse af kassen, hvor taggen selvstændigt kan behand-

les som elektronikskrot. Limen er særligt udviklet, så den kan modstå limopløs-

ningsmidler anvendt i vaskehallerne. Taggen gør det muligt at spore kassen når 

den scannes i et nyt led af værdikæden. Herved er det klart hvem der skal be-

tale leje og har ansvar for kassen på et givet tidspunkt. Det er desuden muligt 

at dokumentere hvordan kassen er blevet håndteret og aktører der transportere 

kasser tilbage fra udenlandske havne vil kunne opnå betaling for dette, da det 

kan dokumenteres hvor kassen strammer fra.  

Ved gennemgang af de fundne fiskekasser ved kysten i Thisted i 2019, er det 

konstateret, at kun ganske få stammer fra Pack and Sea ordningen (på trods af 

virksomhedens relativt store markedsandel), mens mange af de fundne kasser 

ikke er mærket. Flere af de disse kasser antages at komme fra udenlandske fi-

skefartøjer. 

Virkemidlet vil være at udbrede Pack and Sea tilbagetagningsordning, herunder 

at inddrage de nuværende erfaringer. Målet er at alle havne og fiskefartøjer an-

vender fiskekasser, der kan indgå i en tilbagetagningsordning, således at de kan 
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tagges (og dermed spores), tilbagetages og genbruges, uanset hvor kasserne 

returneres. 

Ud over færre fiskekasser i naturen kunne en udbredelse af virkemidlet medføre 

bedre indkøbspriser (indkøb af større partier) for fiskekasser og mere fleksibilitet 

for fiskerne. Det vil muligvis også blive lettere at afsætte udtjente fiskekasser til 

genanvendelse pga. større tonnager.  

7.3.2 Tekniske tiltag  

Gennemførelse af virkemidlet kræver, at der udarbejdes standarder for HDPE-

fiskekasser således, at de kan indgå i tilbagetagningsordningen. Der skal derfor 

etableres et samarbejde imellem producenter af fiskekasser, fiskere og havne, 

med henblik på at implementere samme tekniske løsning (tags, IT-system 

mm.), modtagefaciliteter i havnene og organisering af systemet.  

Det foreslås, at systemet kendt fra Pack and Sea udvides, så samme tags an-

vendes, og dermed samme sporingssystem for fiskekasserne. Da ordningen i 

Pack and Sea har fungeret i mere end 10 år, er der allerede udviklet tekniske 

løsninger for fiskekasser og vejrbestandige tags og tilhørende IT-system. 

Ordningen skal administreres af de havne, som udlejer fiskekasser. 

7.3.3 Reguleringsmæssige tiltag 

En mulighed er at gennemføre lovgivning i Danmark, der pålægger havne at ind-

købe standardfiskekasser med tags, sikre registrering af disse i fælles IT-

systemer og håndtering af kasserne i havnen (rengøring, modtagelse, udleve-

ring mv.).  

Alternativt skal virkemidlet gennemføres på frivillig basis ved øget information 

overfor fiskerihavne og understøttelse af samarbejde imellem fiskekasseprodu-

center, fiskere og havne. Da det er økonomisk fordelagtigt for fiskerne at indgå i 

ordningen (med undtagelse af de helt små fiskefartøjer), er det muligvis ikke 

nødvendigt med regulering.  

7.3.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

På baggrund af oplysninger på Pack and Seas hjemmeside skønnes det samlede 

antal HDPE-fiskekasser indenfor erhvervsfiskeri i Danmark i dag til ca. 300.000, 

heraf ca. 260.000 fiskekasser under Pack and Sea ordningen. 

Miljøvirksomheden STRANDET i Vorupør i Vestjylland har i samarbejde med Thi-

sted Kommune registreret ca. 500 kg fiskekasser langs kommunens kyst i 2019 

(den samlede mængde indsamlet affald i samme periode var 1,5 ton) 

(STRANDET, 2019). Opskaleres denne mængde fiskekasser til hele den jyske 

vestkyst, fås et samlet antal på 1.110 HDPE-fiskekasser årligt (en faktor 10 i 

forhold til Thisted Kommunes kyststrækning). 
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I en sorteringsanalyse af havplast indsamlet i Thisted Kommune i 2018 udgjorde 

fiskekasser ca. 11% af det samlede affald (vægtmæssigt). Fiskekasser udgør så-

ledes vægtmæssigt en relativt stor del af det affald, der findes langs den jyske 

vestkyst. Målt i antal genstande er andelen dog væsentligt mere begrænset.  

I undersøgelserne langs Thisted Kommunes kyststrækning blev det vurderet, at 

maksimalt 10% af de fundne fiskekasser var fra Pack and Sea ordningen. Det 

antages derfor, at langt hovedparten af de efterladte fiskekasser langs vestky-

sten stammer fra udenlandske fiskere (op til 90%). Dette baseres både på un-

dersøgelserne i Thisted, og på Pack and Seas store markedsandel af fiskekasser 

i Danmark. Udenlandske fiskekasser vil ikke i første omgang blive omfattet af 

virkemidlet, men målet er på sigt at udrulle ordningen på europæisk plan, og 

dermed reducere antallet af efterladte kasser markant.  

I dag er der allerede flere opsamlingscentraler i udlandet for fiskekasser i Pack 

and Sea ordningen, bl.a. centraler i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, 

Holland og Belgien. Herudover er der norske fiskere, der anvender Pack and Sea 

kasser, når de lander fisk i danske havne. Den nuværende Pack and Sea ordning 

omfatter udelukkende fiskekasser, der er del af ordningen. Udenlandske fiske-

kasser, der ikke er en del af Pack and Sea, kan derfor ikke håndteres i ordnin-

gen, selv om fiskene landes i en havn, der er omfattet af Pack and Sea ordnin-

gen. 

Hvis det antages, at ca. 10% af de efterladte HDPE-fiskekasser langs kysten er 

danske, og ikke er en del af Pack and Sea ordningen, vil virkemidlet kunne redu-

cere mængden af efterladte fiskekasser med samme andel, svarende til 111 fi-

skekasser langs vestkysten på et år. Opgøres reduktionen pr. 100 meter kyst fås 

en reduktion på 0,019 genstand (fiskekasse) pr. år (se Tabel 19 og Tabel 20). 

Dette kan synes som en meget lille effekt, men målt i vægtmæssig andel af af-

faldet på de vestjyske strande, vil andelen være væsentligt større.  

Hvor meget det vil betyde for den øvrige del af Danmark er vanskelig at vur-

dere, men da hovedparten af fiskeriet foregår ved Nordsøen og Skagerrak, må 

efterladte fiskekasser forventes at udgøre en mindre del i den øvrige del af lan-

det.  

Tabel 19 Antagelser omkring reduktionspotentiale for virkemiddel 3.  

 Antagelser ift. redukti-

onspotentiale  

Kilde 

Danske/udenlandske 

kasser på strandene 
10/90% 

COWI skøn på basis af sor-

teringsanalyse i Thisted 

Kommune 

Reduktionspotentiale, 

Vestjyske strande 

10% af fiskekasserne ("de 

danske kasser") 

COWI skøn ved dansk im-

plementering af virkemidlet 

Reduktionspotentiale, 

havbunden 
Reduktion  
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Tabel 20 Estimeret reduktionspotentiale for virkemiddel 3 ved antagelse om 90% 

udenlandske kasser på strandene og 100% reduktion af danske kasser.  

 Reduktionspotentiale 

(genstande pr 100 m) 

Område 

Referencestrande <1 Nordsø/Skagerrak 

Referencestrande - Øvrige Danmark 

Havbund Ja Særligt Nordsø/Skagerrak 

Særligt skadeligt Nej  

 

En del af de mistede fiskekasser må formodes at ende på havbunden, da de ofte 

vil mistes til søs (se også virkemiddel 4 om best practice på fiskefartøjer). Da fi-

skekasser ikke er specificeret i DTU Aqua (2019), kan den potentielle reduktion 

ikke kvantificeres.  

De mange udenlandske kasser er et meget væsentligt argument for, at dette 

virkemiddel også bør løftes i regionalt regi for at opnå en væsentlig reduktion i 

dette affald i havmiljøet.  

Det kommende SUP-direktiv omfatter udvidet producentansvar på fiskeredska-

ber, men ikke fiskekasser. Det forventes derfor ikke, at SUP-direktivet vil have 

væsentlig indflydelse på antallet af fiskekasser i havmiljøet omkring Danmark. 

7.3.5 Økonomiske konsekvenser 

De største fiskerihavne og de fleste danske fiskere er allerede omfattet af en til-

bagetagningsordning for fiskekasser. De eksisterende tilbagetagningsordninger 

er blevet etableret på frivillig basis. Drivkræften for etableringen af en tilbageta-

gningsordning har overvejende været økonomisk, da tab af fiskekasser er for-

bundet med betydelige omkostninger (Pack-and-Sea, 2020). 

De økonomiske fordele ved en tilbagetagningsordning opstår særligt i forbin-

delse med salg af landet fisk til fiskeauktioner i andre havne. Gennem ensret-

ning sikrer systemet, at fiskekasserne også kan bruges andre steder. Ved inter-

national handel er der desuden et system for tilbagetransport af fiskekasserne.  

Tilbagetagningsordningen sikrer et økonomisk incitament for, at fiskekasserne 

transporteres tilbage og kan bruges flere gange. Alle aktører har herved en øko-

nomisk interesse i, at fiskekasser ikke bortkastes. De økonomiske potentialer vil 

formentlig også kunne realiseres i udlandet, hvis ordningen i højere grad udbre-

des til udenlandske havne. Dette er ikke kvantificeret, da fokus i den økonomi-

ske analyse er på de økonomiske konsekvenser for Danmark. 

Ordningen finansieres dels gennem en leje og dels gennem et gebyr for trans-

port, hvis fiskekasserne (og indhold) sælges i udenlandske havne. Generelt be-

taler fiskerne 6,75 kr. pr. kasse ved salg på auktion og opkøberen betaler 4,67 

kr., hvilket dækker en uges leje af kassen for opkøberen. Opkøber betaler heref-

ter ugeleje af kassen til den returneres.  
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I udenlandske havne, hvor det er muligt at aflevere kassen, betales et fragtge-

byr, der varierer mellem havnene. Fragtgebyret betales til aktøren, der trans-

porterer fiskekasserne tilbage. Systemet sikrer, at færre fiskekasser mistes og 

omkostningerne til nye kasser reduceres. 

Det vurderes, at over 90% af alle danske fiskekasser er omfattet af en tilbageta-

gningsordning (oplyst af Pack and Sea). Disse antages ikke at blive påvirket af 

virkemidlet. Det vurderes, at det overvejende er mindre fiskere, der ikke er om-

fattet af eksisterende tilbagetagningsordninger.  

Et krav om en tilbagetagningsordning for alle fiskekasser vil medføre, at de nu-

værende omkostninger til individuelt køb og vask af kasser spares, men at der i 

stedet vil være lejeomkostninger ved brug af kasser i tilbagetagningsordningen.  

Forudsætningerne for vurderingen af de sparede omkostninger ved ikke længere 

at skulle købe fiskekasser fremgår af Tabel 21. Omkostninger til leje af fiskekas-

ser som følge af krav om tilbagetagningsordninger fremgår af Tabel 22. 

Tabel 21 Sparede omkostninger, forudsætninger og økonomisk resultat for tilbage-

tagningsordning for fiskekasser. 

 Forudsætninger Kilde 

Antal fiskekasser ikke alle-

rede omfattet af tilbagetag-

ningsordning 

40.000 stk. 

Vurderet på baggrund af det 

estimerede antal kasser i og 

udenfor Pack and Sea ordnin-

gen 

Pris pr. fiskekasse 200 kr. Estimeret (COWI) 

Fiskekasse, levetid 5 år Estimeret (COWI) 

Diskonteringsrate 4 % 
Finansministeriets vejledning i 

samfundsøkonomisk analyse 

Sparede årlige omkostnin-

ger til køb af fiskekasser 
1,8 mio. kr./år1 

 

1) Hertil kommer sparede omkostninger til vask af fiskekasser. Dette er ikke estimeret, da 

det vil afhænge af forholdene i den konkrete havn. Da der overvejende er tale om mindre 

havne kan processen og omkostningerne være forskellige fra omkostningerne i de havne 

der i dag er del af Pack and Sea ordningen.  

Tabel 22 Omkostninger ved tilbagetagningsordning for fiskekasser. Omkostningerne 

er inklusive vask af fiskekasserne. 

 Forudsætninger Kilde 

Antal fiskekasser ikke alle-

rede omfattet af tilbagetag-

ningsordning 
40.000 stk. 

Vurderet på baggrund af det 

estimerede antal kasser i og 

udenfor Pack and Sea ordnin-

gen 

Antal brugsgange pr. år 

(hver 8. uge) 
6,5 pr. år Estimeret (COWI) 

Omkostning ved overdra-

gelse, fisker 
6,75 kr. pr. kasse 

Omkostning i Pack and Sea 

ordningen 

Omkostning opkøber uge 1 
4,67 kr. pr. kasse 

Omkostning i Pack and Sea 

ordningen 

Omkostning opkøber uge 2 
2,60 kr. pr. kasse 

Omkostning i Pack and Sea 

ordningen 

Omkostninger ved tilbage-

tagningsordning 
3,6 mio. kr.  

Totale omkostninger 1,8 mio. kr.  
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Resultaterne afhænger i særlig høj grad af antallet af brugsgange for fiskekas-

serne. Ved indførelse af en tilbagetagningsordning vil omkostninger til vask og 

vedligehold være inkluderet i lejen, hvilket vil medføre en besparelse. Det har 

dog ikke været muligt at estimere denne besparelse. Der skal tages forbehold 

for, at omkostningsstrukturen kan være anderledes i mindre fiskerihavne. Om-

kostningerne til vask skal være ca. 7 kr. pr. kasse, for kasser der ikke er en del 

af en tilbagetagningsordning for at modsvare meromkostningerne ved ordnin-

gen. Der er ikke forudsat noget tab af fiskekasser, der ikke er omfattet af en til-

bagetagningsordning. Dette må forventes at underestimere de sparede omkost-

ninger ved indførelse af en tilbagetagningsordning.  

Endelig kan der være en økonomisk fordel ved bortskaffelsen af udtjente fiske-

kasser, såfremt at disse standardiseres og indsamles separat, da det vil være 

muligt at genanvende dem i stedet for bortskaffelse til forbrænding. 

7.3.6 Skalerbarhed 

I første omgang kunne ordningen udvides i de havne, som allerede har ordnin-

gen, til også at omfatte kasser fra andre producenter end Pack and Sea. I og 

med at det er havnene, der står for håndteringen af kasserne (registrering, ren-

gøring og modtagelse/udlevering), skønnes det umiddelbart muligt.  

På sigt kan virkemidlet udvides til alle fiskerihavne i Danmark og muligvis også 

internationalt (regionalt/ resten af Europa). Pga. den store andel af udenlandske 

fiskekasser på danske strande, er det væsentligt at løfte virkemidlet i regionalt 

regi for at opnå en væsentlig reduktion af denne type affald i havmiljøet i Dan-

mark.  

7.3.7 Barrierer og usikkerheder 

Såfremt virkemidlet implementeres som en frivillig ordning, vil der være usik-

kerhed omkring hvor mange fiskefartøjer og havne, der vil indgå i samarbejdet, 

og dermed hvor stor en andel af fiskekasser, der reelt mærkes. Hvis ordningen 

gøres lovpligtig, vil alle havne som udgangspunkt skulle indgå i ordningen.  

Der er usikkerhed på den reelle reduktion i antallet af fiskekasser langs kysterne 

ved implementering af ordningen i hele Danmark. Dette skyldes usikkerhed om-

kring hvor mange fiskekasser, der mistes i dag og hvor stor en andel af de fiske-

kasser, der findes på danske strande, som stammer fra udenlandske fiskere. 

Ift. effekten for både strande og havbund kan der være en vis tidsmæssig for-

skydning pga. den buffermængde af affald, der findes i havet. Hvor stor denne 

tidsmæssige forskydning vil være, vides ikke.  

En væsentlig reduktion af fiskekasser på de danske strande vil kræve, at de øv-

rige europæiske lande indgår tilsvarende samarbejder omkring tilbagetagnings-

ordninger og mærkning af fiskekasser, som beskrevet ovenfor. Danmark vil så-

ledes skulle løfte denne opgave i en regional/europæisk kontekst. 



 

 

     
 58  VIRKEMIDDELKATALOG FOR MARINT AFFALD 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A130278/Documents/03 Project documents/Virkemiddelkataloget/Fremsendt til MFVM/2020 06 02 Virkemiddelkatalog for marint affald MFVM.docx 

Vurdering af de økonomiske konsekvenser er forbundet med betydelige usikker-

heder, da den nuværende ordning og omkostningerne i ordningen overordnet er 

knyttet til aktiviteterne i de største fiskerihavne.  

7.4 Virkemiddel 4: Best practice på fiskefartøjer 

og registrering af affald 

Virkemiddel 4 sigter på at udvikle systemer og metoder for "best practice" om-

bord på fiskefartøjer i forhold til håndtering af affald og fiskeredskaber. Best 

practice omfatter, at affaldsløsninger og arbejdsmetoder organiseres mest hen-

sigtsmæssigt på fiskefartøjerne, så disse harmonerer med hinanden og under-

støtter, at affald og redskaber ikke falder over bord. Best practice opnås ved et 

samarbejde imellem fiskerne og folk med erfaring omkring affaldsløsninger, så 

håndteringen af affald indgår som en naturlig del af fiskernes arbejde ombord på 

fartøjerne.  

Virkemidlet målretter sig en reduktion af affald fra fiskerierhvervet, som udgør 

en væsentlig del af affaldet i havmiljøet, særligt omkring Nordsøen og Skager-

rak, og hvoraf en del anses som særligt skadeligt. Initiativet indgår ligeledes (i 

forskellige udformninger) i blandt andet OSPAR-tiltag og tiltag i de nordiske 

lande (f.eks. Sverige). 

Virkemidlet er i første omgang tænkt som et nationalt tiltag til definering og af-

prøvning af best practice på området. Det vil dog være oplagt senere at udbrede 

velfungerende løsninger på regionalt plan, f.eks. via de regionale havkonventio-

ner.  
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7.4.1 Problemstilling og løsning 

Hovedparten af fiskeriet i de danske farvande foregår i Nordsøen. Her kan der 

forekomme voldsomme vejrforhold, der forårsager, at affald og fiskeredskaber 

falder over bord. Fiskerne har i sådanne situationer fokus på deres sikkerhed og 

fangst, og i mindre grad på om affald mv. bliver ombord.  

I interessentanalysen er der peget på, at fiskerne gerne vil gøre en indsats for at 

forbedre det miljø, som også på længere sigt skal sikre deres arbejde.  

Målet vil derfor være at få organiseret fiskefartøjerne, så de fastholder både fi-

skeredskaber og affald ombord uanset vind og vejr. Samtidig skal det sikres, at 

det er en opsætning, som fiskerne kan arbejde med, uden at det hæmmer deres 

arbejdsproces eller påvirker arbejdsmiljøet negativt. 

Best practice skal i første omgang etableres som et samarbejde imellem ud-

valgte fiskefartøjer og fiskere, personer med indsigt i affald, arbejdsmiljø og fi-

skeri, kommunale myndigheder samt havne, der modtager affald fra kutterne. 

Der skal udarbejdes forslag til organisering af fiskefartøjer af varierende stør-

relse, og metoder til fastgørelse af fiskeredskaber og opsamlet affald, herunder 

sortering af visse affaldstyper. 

En del af løsningen vil være at inddrage fiskernes arbejdsrutiner på fartøjerne, 

så disse understøtter, at affald ikke bortkastes eller falder i havet. Virkemidlet 

skal derfor målrettet udvikles i samarbejde med fiskerne, og forholde sig til de 

problemer og udfordringer, som fiskerne måtte udtrykke i forhold til håndtering 

af affald og fiskeredskaber ombord på fiskefartøjerne. 

Projektet skal udføres i samarbejde med de havne, der skal modtage affaldet, 

for at sikre, at de rette modtagefaciliteter er til stede. Det gælder særligt for 

sorteret affald, hvor der kan være andre fraktioner, end dem som typisk ind-

samles i dag.  

Virkemidlet giver ligeledes mulighed for at igangsætte pilotprojekter i de havne, 

som modtager sorteret affald fra fiskefartøjerne. Ideen er, at de fiskefartøjer, 

der indgår i best practice-projekterne, kan lave aftaler med relevante havne om 

vejning og registrering af affaldet, når dette aflæsses i havnen. Dette vil bidrage 

til dataopsamling omkring marint affald. 

7.4.2 Tekniske tiltag 

Der skal udarbejdes en række forslag til, hvordan de enkelte fiskefartøjer kan 

organiseres hensigtsmæssigt i forhold til at fastgøre fiskeredskaber og sikre en 

fornuftig sortering, opsamling og sikring af affald om bord. Dette gennemføres 

som et samarbejde imellem udvalgte fiskere og deres fiskefartøjer, kommunale 

myndigheder, personer med viden om affald, arbejdsmiljø og fiskeri samt kon-

taktpersoner for udvalgte havne. 

I første omgang gennemføres virkemidlet som et pilotprojekt, så de fremkomne 

forslag efterprøves i praksis på udvalgte fiskefartøjer. I dette pilotprojekt skal de 
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nødvendige tekniske tiltag implementeres for at kunne demonstrere best prac-

tice. Hvordan præcist de tekniske tiltag skal udformes, kan først endelig beskri-

ves, når der er opnået enighed om forslagene til organiseringen af de forskellige 

typer og størrelser af fiskefartøjer. 

Som en del af initiativet skal det også indgå, hvordan modtagefaciliteterne i hav-

nene er for det affald, som afleveres af fiskerne. Det skal sikres, at affald til 

genanvendelse håndteres korrekt, og der kan eventuelt arbejdes med økonomi-

ske incitamenter for fiskerne og havnene, når afleveret affald er sorteret efter 

hensigten (dette kan afprøves i mindre skala først). 

7.4.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Virkemidlet implementeres som et frivilligt tiltag blandt de involverede parter, og 

baserer sig i første omgang på en række pilotprojekter. Virkemidlet vil kræve in-

formation til fiskere og havne, og et aktivt engagement blandt de involverede 

parter, men ingen reguleringsmæssige tiltag.  

Virkemidlet skal i første omgang igangsættes af Miljø- og Fødevareministeriet 

ved at udarbejde en skabelon for processen og initiativerne. Ministeriet skal op-

stille rammerne for brug af puljen, således at det er klart til hvilke formål og 

med hvilket sigte at pengene skal bruges. Der skal ligeledes udarbejdes eksem-

pler på hvordan pilotprojekterne kan sammensættes og gennemføres, så de in-

volverede parter efterfølgende kan blive inspireret til at igangsætte et pilotpro-

jekt. Endelig skal ministeriet opstille nogle krav til udkommet af pilotprojek-

terne, herunder opsamling og evaluering af resultater, så disse kan benyttes 

fremadrettet. 

Efterfølgende er det tanken, at konceptet implementeres af den enkelte kom-

mune. Det vil være kommunernes opgave, i samarbejde med de lokale havne og 

fiskerne, at udvælge fiskefartøjer der skal indgå i et pilotprojekt. Herefter fore-

slås der etableret projektgrupper i kommunerne, som skal forestå arbejdet med 

information om projektet og organisering af fiskefartøjer. 

De erfaringer, der indsamles omkring best practice på området, kan på sigt 

indgå i overvejelser omkring eventuelle reguleringsmæssige tiltag på området.  

7.4.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

Ifølge det nationale overvågningsprogram udgør affald fra fiskeri 35-40% af af-

faldsemnerne på standene i Skagen og Nymindegab (DCE, 2019) og ca. 75% af 

affaldsemner på havbunden i Nordsøen (DTU-Aqua, 2019).  

Indførelse af best practice på samtlige danske fiskefartøjer vurderes at kunne 

mindske antallet af affaldsemner relateret til fiskeri ved Skagen og Nymindegab 

med ca. 50% (se Tabel 23). Reduktionen er skønnet ud fra den betragtning at 

ikke alt det fiskerirelaterede affald er fra danske fiskefartøjer, samt at det ikke 

nødvendigvis er alle danske fiskefartøjer ved vestkysten, der frivilligt vil indgå i 

ordningen. 
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Tabel 23 Antagelser omkring reduktionspotentiale for virkemiddel 4.  

 Antagelser ifm. redukti-

onspotentiale  

Kilde 

Reduktionspotentiale, 

Vestjyske strande 

50% af fiskeri-relateret af-

fald 

COWI skøn 

Reduktionspotentiale, 

Havbund 
Reduktion 

COWI skøn 

 

Baseret på kortlægningsrapporterne skønnes således, at antallet af affaldsemner 

ved Skagen kan reduceres med ca. 100 stk. pr. 100 meter for perioden 2015-

2019, mens den tilsvarende vil kunne reduceres med ca. 40 affaldsemner ved 

Nymindegab (se Tabel 24). 

I forhold til affald på havbunden kan virkemidlet mindske tilførslen af fiskerirela-

teret affald. For det øvrige Danmark er andelen af affald fra fiskeri mindre.  

Tabel 24 Estimeret reduktionspotentiale for virkemiddel 4 ved antagelse om at 50% 

af affald fra fiskeri kan fjernes ved implementering af "best practice" på fi-

skefartøjer.  

 Reduktionspotentiale 

(genstande pr 100 m) 

Område 

Referencestrande 40-100 Nordsøen 

Referencestrande <4 Øvrigt Danmark 

Havbund Ja Nordsøen 

Særligt skadeligt Ja  

 

Fiskeri-relateret affald udgør en væsentlig andel af det affald, der findes på hav-

bunden i det nationale overvågningsprogram, særligt i Nordsøen. Indførelse af 

best practice på fiskefartøjer antages derfor at have væsentlig effekt på tilførs-

len af affald til havbunden fra danske fiskefartøjer.  

7.4.5 Økonomiske konsekvenser 

Det forudsættes, at der fastsættes en pulje til finansiering af systemer og meto-

der, der kan afprøves på kutterne f.eks. til fastgørelse af redskaber, affaldsop-

samling og eventuelt ændrede arbejdsrutiner. Derudover vil der være udgifter til 

supplerende affaldsopsamlingsmateriel i havne, i det omfang der er behov for 

yderligere containere til særskilte fraktioner. Disse udgifter vil muligvis skulle 

dækkes af den pulje, der etableres til finansiering af pilotprojekterne. 

Omkostningerne vil afhænge af hvor mange forskellige løsninger, der afprøves i 

praksis. Niveauet for omkostningerne kan således tilpasses på baggrund af den 

pulje, der stilles til rådighed til gennemførelse af pilotprojekter. Det forudsættes 

at puljen kun kan søges af fiskere, eventuelt i samarbejde med andre aktører, 

såsom havne eller NGO'er. 

Det forventes, at både fiskere, kommunale myndigheder og personer fra invol-

verede havne deltager frivilligt i samarbejdet om en best practice på fiskefartø-
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jerne. Midlerne der stilles til rådighed, dækker således udelukkende omkostnin-

ger til materiel, rådgivning, dokumentation af effekter af tiltag og formidling af 

erfaringer. 

Det forudsættes, at der etableres en pulje til gennemførelse af forsøg med best 

practice på samlet 10 mio. kr. fordelt over fire år. Disse midler omfatter 0,5 mio. 

kr. afsat specifikt til kommunikation og vidensdeling om tiltagene ved puljens 

ophør. Administration og tildeling af midler varetages af Miljøstyrelsen. De admi-

nistrative konsekvenser ved dette er ikke vurderet.  

Omkostninger til implementering af best practice på fiskefartøjer, udover for-

søgsordningerne, er ikke estimeret, da dette vil afhænge af de løsninger, der bli-

ver identificeret og hvilke virkemidler, der anvendes for at implementere best 

practice på fiskefartøjer generelt.  

7.4.6 Skalerbarhed 

Virkemidlet er som udgangspunkt skitseret som skalerbart, idet det foreslås at 

starte med pilotprojekter på udvalgte fiskefartøjer og herfra udbrede virkemidlet 

til en bredere kreds af fiskere i Danmark og gerne også i udlandet.  

7.4.7 Barrierer og usikkerheder 

I første omgang vil virkemidlet målrettes udvalgte fiskefartøjer, og på den måde 

vil kun en begrænset del af fiskeribranchen blive involveret. Det betyder, at ef-

fekten på reduktion af marint affald vil være mindre i starten, men med mulig-

hed for at øges efterfølgende.  

Hvor stor en reduktion i affald fra fiskefartøjer, der kan opnås, afhænger af vil-

ligheden til at deltage og eventuelt ændre adfærd om bord på kutterne, da tilta-

get er frivilligt. Ligeledes afhænger det af, hvor gode løsninger, der kan opnås i 

forhold til affaldssortering og fastgørelse af fiskeredskaber, herunder hvor meget 

de påvirker den almindelige arbejdsproces på fartøjerne. 

Der er desuden usikkerhed på baseline, herunder andelen af fiskerirelateret af-

fald samt på andelen af dansk affald, da en væsentlig andel må formodes at 

stamme fra andre landes fiskefartøjer.  

Ift. effekten kan der være en vis tidsmæssig forskydning pga. den buffer-

mængde af affald, der findes i havet. Hvor stor denne tidsmæssige forskydning 

vil være, vides ikke. 
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7.5 Virkemiddel 5: Udfasning af brug af Dolly 

Rope 

Dolly Rope anvendes ved trawl, bl.a. i Nordsøen, og er derfor en meget hyppig 

affaldstype på den danske vestkyst, hvor det bl.a. er problematisk i forhold til 

fugle og andre dyr, der vikles ind i net trådene.  

Det foreslåede virkemiddel er en udfasning af brug af Dolly Rope i de havområ-

der, der grænser op til Danmark. Virkemidlet giver dermed ikke mening som na-

tionalt tiltag, men kan kun løftes på regionalt niveau, f.eks. via de regionale 

havkonventioner.  

Anvendelsen af Dolly Rope er funktionelt betinget, idet det fungerer som slid-

måtte for at undgå slitage på garnet. Dolly Rope kan som sådan ikke blot fjer-

nes, uden at det erstattes af et andet materiale, eller nettene designes anderle-

des.  

7.5.1 Problemstilling og løsning 

Dolly Rope er net strimler (plast (PE), typisk orange), der bruges til at beskytte 

den nederste kant af de net, der anvendes til bomtrawl, der er en særlig form 

for bundtrawl, hvor der anvendes bomme.  

Dolly Rope slides ved brug, bl.a. fordi det hænger i sten, vrag mv. og findes i 

stort omfang i overvågningsprogrammet for de danske strande, hvor det skyller 

i land på strandene i Nordsø/Skagerrak området. Dolly Rope anses som særligt 

skadeligt, primært fordi der er risiko for, at dyr vikles ind og sidder fast.  

Dolly Rope anvendes i meget begrænset omfang af danske fiskefartøjer, da kun 

enkelte fartøjer anvender bomtrawl med Dolly Ropes. Bomtrawl er meget an-

vendt af f.eks. hollandske og belgiske fiskefartøjer, men også i England, Irland, 

Frankrig, Norge og Tyskland. Fra dansk side er Dolly Ropes således primært et 

problem i Nordsøen/Skagerrak, imens der ikke anvendes Dolly Ropes i Øster-

søen.  

Det foreslåede virkemiddel er således en udfasning af brug af Dolly Rope i de 

havområder, der grænser op til Danmark. 

7.5.2 Tekniske tiltag 

En vigtig forudsætning for gennemførelsen af dette initiativ vil være udvikling af 

alternativer til Dolly Ropes. OSPAR har defineret et initiativ omkring kortlægning 

af udbredelse og anvendelse af Dolly Rope, samt muligheder for reduktion af af-

fald relateret til Dolly Rope, bl.a. igennem samarbejde med myndigheder og fi-

skeriet. I dette regi arbejdes der bl.a. i Holland og Tyskland på at afprøve alter-

native materialer til Dolly Ropes. Der arbejdes i projekterne med afprøvning af 

forskellige materialer (bl.a. Yak læder og plast, der er bionedbrydeligt i hav-

vand), ligesom der testes på ændret design af Dolly Ropes, så de ikke består af 

tråde (men stadig beskytter nettene). Derudover arbejdes der med alternative 
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designs af trawls, som kan overflødiggøre brugen af Dolly Ropes7. Der er ligele-

des græsrodsbevægelser i Holland og Belgien, der afprøver forskellige materialer 

som erstatning for Dolly Rope (Christensen, 2020). 

 

Ifølge OSPAR's status på den marine Regional Action Plan (januar 2020) er der 

dog endnu ingen gennembrud i de nationale projekter, der muliggør at man kan 

gå videre med initiativet på regionalt niveau8.  

7.5.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Da Dolly Ropes primært anvendes af udenlandske fiskere, kræver et forbud en 

lovmæssig ændring på regionalt plan eller på EU-niveau.  

Regionalt kunne landene omkring Nordsøen samarbejde om udfasning af brugen 

af Dolly Ropes, hvilket til dels allerede sker i et vist omfang via OSPAR. Da der 

endnu ikke er en teknisk løsning på plads til erstatning af Dolly Ropes, er der 

sandsynligvis ikke opbakning til at understøtte et forbud, pga. risiko for tab for 

de berørte fiskere.  

7.5.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

Dolly Rope findes i relativt stort omfang ved strande ud til Nordsøen/Skagerrak. 

Dolly Ropes opgøres i strandundersøgelserne i det nationale overvågningspro-

gram primært som Snor (<1 cm, diameter) (OSPAR kode 32) og i mindre om-

                                                
7 http://www.dollyropefree.com/blog/23/cleaning+the+nor-

dic+seas+from+dolly+rope 
8 https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter/regional-action-plan 

http://www.dollyropefree.com/blog/23/cleaning+the+nordic+seas+from+dolly+rope
http://www.dollyropefree.com/blog/23/cleaning+the+nordic+seas+from+dolly+rope
http://www.dollyropefree.com/blog/23/cleaning+the+nordic+seas+from+dolly+rope
http://www.dollyropefree.com/blog/23/cleaning+the+nordic+seas+from+dolly+rope
https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter/regional-action-plan
https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter/regional-action-plan
https://www.google.dk/url?sa=i&url=http://www.dollyropefree.com/&psig=AOvVaw2fJS_e4mEV57TM7-VLNLqb&ust=1580898504315000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjs_P_Xt-cCFQAAAAAdAAAAABAE
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fang Sammenfiltret net/snor (OSPAR kode 33). Dolly Rope udgør på reference-

strandene Langerak, Skagen og Nymindegab hhv. 24%, 42% og 86% af katego-

rien Snor (<1 cm, diameter) (DCE, 2019).  

Disse to kategorier ligger på hhv. 2. og 9. pladsen på Top 15 listen for 

Nordsø/Skagerrak med hhv. 163 og 7 genstande per 100 meter referencestrand 

(DCE, 2019). Hvis det antages, at ca. 50% af Snor (<1 cm, diameter) og Sam-

menfiltret net/snor i Nordsøen/Skagerrak består af Dolly Rope, svarer dette til 

85 genstande per 100 meter (se Tabel 25).  

Tabel 25 Antagelser omkring reduktionspotentiale for virkemiddel 5.  

 Antagelser ift. redukti-

onspotentiale  

Kilde 

Dolly Ropes andel af 

snor i Nordsøen/Ska-

gerrak 

50% af snor og sammenfilt-

ret net/snor 

Gennemsnit af resultatet fra 

de tre referencestrande i 

området.  

Reduktionspotentiale, 

referencestrande 

100% af Dolly Rope (snor 

og sammenfiltret net/snor) 
COWI skøn 

Reduktionspotentiale, 

havbund 
Begrænset reduktion COWI skøn 

 

Hvis det antages, at et forbud med tiden fjerner hele mængden af Dolly Ropes, 

er det potentielle reduktionspotentiale således ca. 85 færre særligt skadelige 

genstande per 100 meter i disse områder (se Tabel 26).  

Tabel 26 Estimeret reduktionspotentiale for virkemiddel 5 ved antagelse om at 

100% reduktion af Dolly Rope som følge af et forbud for Nordsøen/Skager-

rak.  

 Reduktionspotentiale 

(genstande pr 100 m) 

Område 

Referencestrande 85 Nordsøen/Skagerrak 

Referencestrande Meget lille Øvrigt Danmark 

Havbund Ja Nordsøen 

Særligt skadeligt Ja  

 

Da der ikke findes Dolly Ropes i strandundersøgelserne i de øvrige områder, vil 

udfasning af brug af Dolly Rope ikke medføre en reduktion her.  

Det vurderes, at virkemidlet vil have begrænset potentiale i forhold til reduktion 

af tilførsel af affald til havbunden. Dette skyldes, at Dolly Ropes antages primært 

at flyde i vandoverfladen og dermed primært findes i vandsøjlen og på stran-

dene.  

7.5.5 Økonomiske konsekvenser 

Udfasning af Dolly Ropes vurderes umiddelbart usandsynligt, uden tilgængelige 

tekniske alternativer. Da der ikke eksisterer sådanne færdigt udviklede alternati-

ver i dag, er det ikke muligt at kvantificere de økonomiske effekter af en udfas-

ning. 
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Dolly Rope anvendes i dag kun i meget begrænset omfang af danske fiskere. Et 

eventuel forbud vil derfor ikke have betydelige økonomiske konsekvenser for det 

danske fiskerierhverv. 

7.5.6 Skalerbarhed 

Virkemidlet kan vanskeligt skaleres, da det kræver internationalt samarbejde. 

Fra danske side kan man dog involvere sig i processen i forskelligt omfang.  

7.5.7 Barrierer og usikkerheder 

En udfasning af brugen af Dolly Ropes forudsætter umiddelbart en udvikling af 

egnede alternativer. Der pågår flere projekter omkring dette, bl.a. i OSPAR-regi, 

hvoraf flere alternativer p.t. er under afprøvning på udvalgte fartøjer. Tidsram-

men for modningen af disse alternativer kendes ikke. Udbredelsen af alternative 

metoder vil kræve samarbejde imellem produktudviklere, fiskere, myndigheder 

mv. Organisationer som OSPAR vil ligeledes kunne spille en væsentlig rolle ift. 

information og networking.  

Ønsker man at udfase brugen af Dolly Ropes uden et færdigudviklet alternativ, 

vil fiskerierhvervet påføres et tab, hvis størrelse ikke kendes.  

Ift. effekten kan der være en vis tidsmæssig forskydning pga. den buffer-

mængde af affald, der findes i havet. Hvor stor denne tidsmæssige forskydning 

vil være, vides ikke.  

7.6 Virkemiddel 6: Begrænsning af spild 

(EPS/XPS) fra byggebranchen 

Der anvendes meget plast på danske byggepladser (nybyggerier, såvel som re-

noveringer og nedrivninger). EPS/XPS (ekspanderet/ekstruderet polystyren) an-

vendes både som bygge- og isoleringsmaterialer.  

Nærværende virkemiddel fokuserer primært på EPS/XPS, da dette potentielt kan 

bevæge sig langt og der derfor er et stort opland ift. spredning af affaldsfraktio-

nen. 

Det foreslåede virkemiddel er i første omgang tænkt som et nationalt tiltag med 

udvikling af gode og velfungerende løsninger til håndtering af EPS/XPS på byg-

gepladser vha. design og afprøvning af pilotprojekter i samarbejde med bran-

chen. Det vil dog være oplagt senere at udbrede velfungerende løsninger på re-

gionalt plan, f.eks. via de regionale havkonventioner og/eller regionale samar-

bejder omkring affaldshåndtering. 
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7.6.1 Problemstilling og løsning 

Tab af EPS/XPS fra byggepladserne sker primært ved håndtering, opbevaring, 

forarbejdning af materialerne (skæring mv.) eller ved utilstrækkelig affaldshånd-

tering, som tillader at plasten blæser væk. EPS/XPS er et meget let materiale, 

som har potentiale for at spredes langt. Derfor kan EPS/XPS fra byggepladser 

langt fra havet også bidrage til marint affald via kloakker, vandløb mv.  

Dette virkemiddel fokuserer på bedre opbevaring og håndtering af EPS/XPS 

(både produkter og affald) på danske byggepladser. 

7.6.2 Tekniske tiltag 

Dette virkemiddel kræver ikke teknologisk udvikling, men primært ændrede pro-

cedurer ift. håndtering af EPS/XPS-materialer og affald på byggepladser. Ele-

menter i denne ændrede håndtering kunne være (COWI, 2019):  

› Forebyggelse af "fnuller" fra afskær ved anvendelse af "svejsekniv" (denne 

teknik er relativt udbredt i Danmark og problemet med ”fnuller” derfor be-

grænset).  
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› Indsamling og opbevaring af EPS/XPS afskær mv. i egnede (overdækkede) 

containere for at forhindre EPS/XPS (og andet plast) i at blæse væk.  

› Indsamling og opbevaring af EPS/XPS-materialer fra nedrivning i egnede 

(overdækkede) containere for at forhindre EPS/XPS (og andet plast) i at 

blæse væk.  

› Afsætning af separat indsamlet EPS/XPS (afskær mv.) til genanvendelse.  

› Placering af vægte (f.eks. mursten) på, eller indpakning af materialer af 

EPS/XPS for at forhindre dem i af knække og blæse væk.  

Ved udformning af den specifikke ordning for bedre håndtering af EPS/XPS på 

byggepladser, kan man lade sig inspirere af plastindustriens initiativ Operation 

Clean Sweep9, herunder diverse manualer, tjeklister mv., der kan findes på or-

ganisationens hjemmeside. 

I første omgang anbefales at gennemføre pilotprojekter på enkelte større bygge-

pladser for at udforme og afprøve egnede løsninger. Næste skridt kunne være at 

udbrede det (frivilligt eller lovpligtigt) til alle byggepladser i Danmark (og gerne 

også internationalt).  

7.6.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Der er allerede i dag krav om særskilt indsamling af plast fra byggepladser.  

En frivillig afprøvning af forbedret håndtering af EPS/XPS og EPS/XPS-affald på 

byggepladser kræver ikke ændringer i lovgivningen, ligesom frivillig udbredelse 

af virkemidlet heller ikke kræver reguleringsmæssige ændringer. Ønsker man at 

gøre den forbedrede håndtering lovpligtig, vil det kræves indskrevet i affaldsbe-

kendtgørelsen.  

I regi af den danske Plastikhandlingsplan, vil Det Nationale Plastikcenter igang-

sætte en række frivillige sektorsamarbejder i udvalgte sektorer (herunder byg-

geri) med fokus på at realisere potentialer for mere genbrug og genanvendelse 

af plast igennem aktivt samarbejde i værdikæden (MFVM, 2018). Nærværende 

virkemiddel kunne muligvis kobles op på/kombineres med sådanne sektorsam-

arbejder. Der vil herigennem f.eks. kunne etableres et samarbejde med indu-

strien om at identificere de mest hensigtsmæssige løsninger på byggepladserne. 

Dette samarbejde vil skulle drives af staten og vil være forbundet med admini-

strative omkostninger, der ikke er estimeret i dette projekt.  

EPS-branchen anbefaler, at der oprettes en national underkode til registrering af 

EPS-affald for at gøre det lettere at få overblik over denne affaldsstrøm.  

                                                
9 https://www.opcleansweep.org/manual/implementation/ 

https://www.opcleansweep.org/manual/implementation/
https://www.opcleansweep.org/manual/implementation/
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7.6.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

COWI (2019) estimerer, at der årligt tabes 3-29 tons EPS/XPS fra byggepladser 

til Østersøen. Dette inkluderer både "støv" og små partikler fra især bearbejd-

ning (skæring) af EPS/XPS-plader, men også tab af større stykker EPS/XPS, 

hvilket primært skyldes utilstrækkelig affaldshåndtering på byggepladserne.  

COWI (2019) har ligeledes estimeret tab fra andre sektorer, og på denne bag-

grund estimeres, at EPS/XPS fra byggepladser til Østersøen udgør et sted imel-

lem 26 og 64% af den samlede udledning af EPS/XPS fra forskellige sektorer. 

Der er væsentlige usikkerheder på dette estimat og det har ikke været muligt at 

finde lignende estimater for Danmarks øvrige havområder.  

I det nationale overvågningsprogram for strande er protokollen i 2018 modifice-

ret for nærmere at undersøge andelen af opskummet plast, herunder EPS/XPS. 

2018 undersøgelsen viste således, at 14% af alle plastgenstande (styk) består 

af opskummet plast, heraf udgør EPS/XPS de 11 procentpoint (COWI, 2019). 

Baseret på ovenstående estimeres, at 3-7% af plastgenstande i strandundersø-

gelserne udgøres af EPS/XPS tabt fra byggepladser10.  

Det antages i beregningerne, at tabet fra byggepladser vil kunne reduceres med 

80% ved forbedret affaldshåndtering.  

Det er ikke muligt at fastslå, hvor stor en andel af dette affald, der stammer fra 

hhv. danske og udenlandske byggepladser. Hvis det antages, at 50% af 

EPS/XPS fra byggepladser fundet på de danske strande stammer fra danske 

byggepladser, vil implementering af bedre affaldshåndtering på danske bygge-

pladser kunne reducere denne type affald med 40% (50% af 80%), eller en re-

duktion af plastgenstande per 100 meter med 1-3%. Tabel 27 viser en opsum-

mering af de anvendte antagelser.  

Tabel 27 Antagelser omkring reduktionspotentiale for virkemiddel 6. Datagrundlaget 

for dette virkemiddel indeholder meget store usikkerheder.  

 Antagelser ift. redukti-

onspotentiale  

Kilde 

EPS/XPS 
11% af alle plaststykker på 

danske strande  

Særlig undersøgelse i det na-

tionale overvågningsprogram i 

2018 (COWI, 2019) 

EPS/XPS fra bygge-

pladser 

26-64% af samlet EPS/XPS-

udledning til Østersøen 

Kortlægning af kilder til 

EPS/XPS i Østersøen (COWI, 

2019) 

EPS/XPS fra bygge-

pladser på danske 

strande 

3-7% af alle plaststykker på 

danske strande 

Estimeret ud fra ovenstående 

antagelser 

Andel EPS/XPS fra dan-

ske byggepladser 

50% af EPS/XPS stykker fra 

byggepladser fundet på dan-

ske strande 

COWI skøn 

Reduktionspotentiale, 

referencestrande 

80% af EPS stykker fra dan-

ske byggepladser fundet på 

danske strande 

COWI skøn 

                                                
10 Forudsat at andelen af EPS fra byggesektoren er den samme for hele Dan-

mark som for Østersøen.  
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 Antagelser ift. redukti-

onspotentiale  

Kilde 

Reduktionspotentiale, 

referencestrande 

1-3% af plastgenstande på 

danske strande 

Estimeret ud fra ovenstående 

antagelser 

Reduktionspotentiale, 

havbund 
Ingen reduktion COWI skøn 

 

Sammenholder man dette med Top 15 for Danmark, vil det svare til 3-8 gen-

stande per 100 meter referencestrand (se Tabel 28).  

Tabel 28 Estimeret reduktionspotentiale for virkemiddel 6 under antagelserne i Ta-

bel 27.  

 Reduktionspotentiale 

(genstande pr 100 m) 

Område 

Referencestrande 3-8 Danmark 

Referencestrande 1-2 Østersøen 

Referencestrande 1-3 Kattegat 

Referencestrande 8-20 Nordsø/Skagerrak 

Havbund Nej  

Særligt skadeligt Usikkert11  

 

Hvis man antager, at forbedret affaldshåndtering indføres generelt i Danmark og 

alle nabolande, vil der kunne forventes en større reduktion (potentielt den dob-

belte reduktion pga. antagelsen om at 50% stammer fra danske byggepladser) 

af EPS/XPS på de danske strande.  

Det vurderes, at virkemidlet ikke vil have potentiale i forhold til reduktion af til-

førsel af affald til havbunden. Dette skyldes, at EPS/XPS flyder på vandoverfla-

den og dermed ikke vil ende på havbunden.  

7.6.5 Økonomiske konsekvenser 

Det er vanskeligt at kvantificere de økonomiske konsekvenser af dette tiltag. 

Dette skyldes bl.a., at der ikke findes tal for hvordan EPS/XPS i dag håndteres 

på de danske byggepladser, herunder hvor mange byggepladser der allerede 

indsamler EPS/XPS som en separat fraktion. Det vides derfor ikke, hvor stor en 

andel af byggepladserne, der i givet fald skulle ændre deres opbevaring, affalds-

håndtering mv. Omkostningerne er afhænger desuden af de konkrete tiltag, der 

identificeres og implementeres i samarbejde med industrien.  

Nedenfor er omkostningerne estimeret pr. ton EPS/XPS, der håndteres separat.  

I vurderingen af de økonomiske konsekvenser er der taget udgangspunkt i op-

stilling af almindelige lukkede containere på større byggepladser (se Tabel 29). 

Da fraktionen indeholder over 90% luft, er det oplagt at se på økonomien i kom-

                                                
11 Ikke umiddelbart på listen over særligt skadelige affaldsemner i DCE (2019). 

Der kan dog være risiko for at f.eks. fugle kan forveksle EPS/XPS-partiklerne 

med foderemner, hvilket kan resultere i underernæring eller død (COWI, 2019).  
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primering af fraktionen. Der findes forskellige modeller af komprimerende con-

tainere specielt til EPS/XPS på markedet. Disse løsninger er dog stadig ikke me-

get udbredte og økonomien er meget afhængig af den konkrete løsning, herun-

der størrelsen af den enkelte byggeplads. Det har indenfor rammerne af dette 

projekt ikke været muligt at kvantificere omkostningerne ved anvendelse af så-

danne løsninger i indsamlingen, men da det er sandsynligt, at anvendelse af 

komprimerende containere vil mindske indsamlingsomkostningerne væsentligt, 

bør sådanne løsninger undersøges nærmere i forbindelse med udvikling af eg-

nede løsninger.  

De administrative omkostninger til fastsættelse af tiltag og implementering af 

virkemidler er ikke estimeret. Der må f.eks. forventes statslige omkostninger til 

etablering af samarbejde med industrien samt administrative omkostninger til 

implementering, opfølgning og udbredelse af best practice.    

Tabel 29 Forudsætninger og resultater for økonomien ved opstilling af lukkede con-

tainer for indsamling af EPS fra byggepladser i Danmark. Disse estimater 

bør efterprøves/verificeres via pilotprojekter på udvalgte byggepladser.  

 Forudsætninger Kilde  

Containeromkostning 

til indsamling af 

EPS/XPS (inkl. opstil-

ling og afhentning)  

3.000 kr. 

Beregnet på baggrund af mar-

kedsoplysninger indhentet af 

COWI 

Sparede containerom-

kostninger til byggeaf-

fald 

1.500 kr. 
Antaget 50 % af omkostnin-

gen til EPS/XPS container 

Volumen af container 15 m³ Oplyst i markedet 

Fyldningsgrad 90% Antaget 

Masse for EPS/XPS 15 kg/m³ Miljøstyrelsen (2003) 

Estimeret omkostning 

pr. ton 

Ca. 7.000 kr./ton EPS/XPS 

håndteret som affald på 

byggepladsen 

Estimeret på basis af ovenstå-

ende 

EPS/XPS-affald fra 

byggebranchen 
1.530 tons 

Estimat baseret på Miljøstyrel-

sen (2019a) 

 

En række danske kommuner indsamler i dag EPS/XPS særskilt på genbrugsplad-

ser. Ifølge plastindustriens hjemmeside er det muligt at genanvende EPS/XPS, 

og en ren fraktion kan således indbringe flere tusinde kroner pr. ton. Hvorvidt 

EPS/XPS indsamlet fra byggepladser kan betragtes som ren, er uklart og der vil 

sandsynligvis være stor forskel på kvaliteten af EPS/XPS fra hhv. nedrivning og 

nybyggeri. Indkomsten fra salg af EPS/XPS til genanvendelse vil formentlig 

kunne nedbringe behandlingsomkostningerne pr. ton. Til gengæld er der risiko 

for, at transportomkostningerne øges, hvis fraktionen skal transporteres læn-

gere til genanvendelse sammenlignet med forbrænding (så længe der ikke an-

vendes komprimerende containere). Derfor er der regnet med uændrede be-

handlingsomkostninger ift. forbrænding ved separat indsamling af EPS/XPS-

affaldet.  

Ved opstilling af en container til indsamling af EPS/XPS må det forventes, at be-

hovet for container til andet byggeaffald reduceres. Den besparelse forudsættes 

at være 50 % af omkostningerne til en container for EPS/XPS. 



 

 

     
 72  VIRKEMIDDELKATALOG FOR MARINT AFFALD 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A130278/Documents/03 Project documents/Virkemiddelkataloget/Fremsendt til MFVM/2020 06 02 Virkemiddelkatalog for marint affald MFVM.docx 

Der kan herudover forventes øget ressourceomkostninger til sortering og hånd-

tering på byggepladsen. Hvor meget ekstra tid det vil tage at håndtere fraktio-

nen særskilt er meget usikkert. I nedenstående tabel er antaget, at separat 

håndtering vil medføre et ekstra tidsforbrug på 3 minutter per m³ EPS/XPS.  

Tabel 30 Forudsætninger omkring ekstra tidsforbrug til separat håndtering af 

EPS/XPS på byggepladser og tilhørende estimeret meromkostning.  

 Forudsætninger Kilde  

Forudsat ekstra tidsfor-

brug 
3 minutter/m³ COWI skøn 

Timeløn 325 kr./time12 
Danmarks Statistik, tabel ST 

SLON21 

Omkostning per ton 

Ca. 1.000 kr./ton EPS/XPS 

håndteret på som affald på 

byggepladsen  

Estimeret på basis af ovenstå-

ende 

 

Et estimat for omkostningerne for separat håndtering af de samlede nationale 

mængder EPS/XPS-affald i byggeriet (baseret på forudsætningerne i Tabel 29 og 

Tabel 30) ligger dermed i størrelsesordenen 12 mio. kr./år. Dette er dog forbun-

det med meget stor usikkerhed, da både omkostningen pr. ton og de totale 

mængder er usikre. 

7.6.6 Skalerbarhed 

Dette virkemiddel kan skaleres ved indledningsvist at indføre pilotprojekter på 

udvalgte byggepladser for at få logistik, udstyr og eventuelle afsætningskanaler 

(til EPS/XPS) på plads. Efterfølgende kan løsningen udbredes mere generelt til 

byggepladser til Danmark og evt. regionalt.  

7.6.7 Barrierer og usikkerheder 

De estimerede mængder EPS/XPS tabt fra danske byggepladser er baseret på 

data fra (COWI, 2019), der har kortlagt hele oplandet til Østersøen ift. EPS/XPS-

forurening. Der er væsentlig usikkerhed på disse estimater (EPS/XPS-mængde 

samt andel fra byggepladser). 

I nærværende rapport er byggepladsernes estimerede andel af den samlede 

EPS/XPS-forurening (kortlagt for Østersøen i COWI (2019)) overført til Danmark 

generelt og anvendt til at skønne hvor stor en reduktion, der kan forventes ift. 

strandovervågning (genstande per 100 meter referencestrand for Danmark som 

helhed). Det er vanskeligt umiddelbart at vurdere, om dette forhold er væsent-

ligt anderledes for de øvrige farvande sammenlignet med Østersøen, hvilket 

medfører en vis usikkerhed på effektberegningen. Usikkerhedsspændet fra 

COWI (2019) er dog videreført i beregningerne, således at der er beregnet et in-

terval for reduktionspotentialet.  

                                                
12 DST SLON21 fortjeneste pr. præsteret time for andet bygnings arbejde – ba-

sis inklusive 25 % overhead 
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Effekten af tiltaget er ligeledes usikkert. De nuværende forhold på landets byg-

gepladser er ikke undersøgt i nærværende projekt, hvilket vanskeliggør bestem-

melse af forbedringspotentialet. Generelt er der dog ikke stor opmærksomhed 

på at begrænse EPS/XPS-forurening fra byggepladser. COWI (2019) har identifi-

ceret dette som et forbedringspotentiale i landene omkring Østersøen, herunder 

Danmark. Derudover er det ikke nærmere bestemt, om udbredelsen sker på fri-

villig basis, eller ved ændret lovgivning, hvilket vil have indflydelse på, hvor stor 

en andel af byggepladserne, der kan forventes at implementere de ændrede 

procedurer. Den forventede reduktion på 80% for danske byggepladser er der-

med en antagelse, som bør undersøges nærmere.  

Det er ikke muligt at identificere, hvor stor en andel af det EPS/XPS, der findes 

på strandene, der stammer fra hhv. danske og udenlandske kilder. Fordi 

EPS/XPS er et meget let materiale, kan det bevæge sig langt, hvilket øger risi-

koen for bidrag fra vores nabolande. Det har ikke været muligt at finde data til 

at beregne andelen fra danske byggepladser. I beregningerne er antaget, at 

50% af EPS/XPS-genstandene på de danske strande, kommer fra Danmark.  

Ift. effekten kan der være en vis tidsmæssig forskydning pga. den buffer-

mængde af affald, der findes i havet. Hvor stor denne tidsmæssige forskydning 

vil være, vides ikke. 

7.7 Virkemiddel 7: Oprydningstogter af danske 

forsyningsskibe 

Virkemiddel 7 ser på muligheden for at indgå aftaler med danske forsynings-

skibe om indsamling af affald på havet, herunder udvikling af metode. Indsam-

lingen skal ske når forsyningsskibene sejler med tom last fra den destination 

hvor forsyninger er blevet afleveret. Det vil give både tid (der er ikke nødven-

digvis samme stramme deadline for skibene på retursejladser) og plads til op-

samling af eventuelle affaldsemner på havoverfladen.  

Udover en mulig opsamling af selve affaldet kan virkemidlet også inkludere, at 

forsyningsskibene registrerer, hvor der ses affald på havet som input til udarbej-

delse af kort over "hot spots" mv. og indberetning til nationale og internationale 

databaser. 

Initiativet skal koordineres og udformes i samarbejde med Danske Rederier og 

de medlemmer, der benytter sig af forsyningsskibe. Virkemidlet er som ud-

gangspunkt ikke tænkt som en forretningsidé, men nærmere en frivillig indsats, 

der kan medføre grøn branding af det enkelte rederi.  

Virkemidlet begrænses i første omgang til transporter i de danske farvande 

(Nordsøen, Skagerrak og Østersøen), for at sikre, at det er muligt at komme af 

med affaldet i de danske eller nordiske havne. Det vil dog være oplagt senere at 

udbrede velfungerende løsninger på regionalt plan, f.eks. via de regionale hav-

konventioner. 
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7.7.1 Problemstilling og løsning 

Virkemidlet vil primært være et initiativ til oprydning og registrering af affald, 

der flyder på havet i de danske farvande. Initiativet forhindrer ikke affaldet i at 

opstå, men oprydning reducerer mængden, ligesom en øget registrering af affal-

det kan muliggøre mere målrettede forebyggende indsatser. 

De danske forsyningsskibe, der sejler med tom last (typisk retursejlads), vil 

kunne medvirke til opsamling af det affald, der måtte flyde på havoverfladen og 

i den øverste halve meter vandsøjle, såsom plastposer, vatpinde, vådservietter, 

emballage, drikkeflasker, skumplast, låg mv. 

En række af disse affaldsemner er inkluderet på Top-15-listen over de mest fo-

rekommende affaldstyper langs de danske kyster, hvoraf både poser, låg og 

drikkebægre kategoriseres som skadelige affaldsemner. 

Virkemidlet vil have en direkte effekt på mængden af affald, der flyder på hav-

overfladen, såfremt initiativet kommer til at omfatte de fleste danske forsynings-

skibe, der sejler med tom last i danske farvande.  

Virkemidlet kan ligeledes have en "oplysende" effekt, idet besætningen på ski-

bene bliver involveret i oprydningen, og på den måde ser konsekvenserne af af-

fald i havet. 

7.7.2 Tekniske tiltag 

Gennemførelse af virkemidlet kræver, at der i samarbejde med de danske rede-

rier udvikles en teknisk løsning for opsamling af affald fra havoverfladen. Ligele-

des skal det undersøges, hvad der kan påsættes af moniteringsudstyr eller an-

den form for nem registrering, når affald ses på havoverfladen. 

Skibe, der i dag opsamler affald (primært plast) på havoverfladen, har som of-

test det primære formål at monitere plastmængden og ikke indsamle affaldet. 

Hvilke specifikke tekniske løsninger, som skal anvendes i forbindelse med forsy-

ningsskibenes affaldsindsamling, skal diskuteres og besluttes i samarbejde med 

det enkelte rederi. De tekniske tiltag må ikke udgøre en fare for sikkerhed, sej-

lads og det generelle arbejdsmiljø for besætningen. 

7.7.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Virkemidlet anses som et frivilligt tiltag fra rederiernes side og skal gennemføres 

som et samarbejde, hvor også de danske havne involveres i modtagelse og 

eventuel vejning af affaldet. Der skal udarbejdes instruktioner for besætninger, i 

forhold til hvordan affald opsamles og registreres, og hvordan det afleveres i 

havnene. Derudover skal registreringer indberettes til nationale databaser eller 

myndigheder, hvilket enten kommuner eller havne skal være ansvarlige for. 

Virkemidlet kræver ingen reguleringsmæssige tiltag, udover krav til eventuel 

vejning og indberetning af det affald, der indsamles og afleveres i havnene.  
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7.7.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

Det skønnes at der er omkring 50-100 forsyningsskibe i Danmark. Disse skibe 

formodes dagligt at sejle med forsyninger. Det er meget vanskeligt at vurdere 

hvor mange rederier og skibe, der vil være interesseret i at indgå i en frivillig 

oprydningsindsats, og hvor ofte det vil foregå. Samtidig vil det være skibstrans-

porter indenfor danske farvande, som er omfattet i denne sammenhæng. Et 

groft skøn over antallet af oprydningsindsatser vil være et oprydningstogt pr. 

uge. Hvor stor effekt dette kan have på affaldsmængderne på stande og hav-

bunden, er ikke muligt at kvantificere på nuværende tidspunkt.  

7.7.5 Økonomiske konsekvenser 

Det er vanskeligt at regne på de økonomiske effekter af virkemidlet, idet det 

skal defineres i et konkret samarbejde med rederierne, herunder hvor og hvor-

dan det skal udføres. Dernæst skal der foreslås specifikke tekniske tiltag med til-

hørende økonomi. Dette betyder, at den økonomiske vurdering udelukkende kan 

give en indikation af omkostningerne. 

Der eksisterer ikke standard løsninger for opsamling af plastaffald i havet. Løs-

ninger som f.eks. udvikles af Ocean Clean Up, udvikles til havområder med høje 

plastkoncentrationer og til dedikerede opsamlingstogter. Omkostningerne ved 

denne løsning er i et forstudie estimeret til 36.000 kr. pr. ton opsamlet plast13 

(the Ocean Clean Up, 2014). Der findes dog endnu ikke en fuldskala løsning, og 

nævnte metode er som udgangspunktet ikke egnet til danske farvande. 

Da der p.t. ikke eksisterer en færdig teknisk løsning, som direkte kan implemen-

teres, forudsættes det, at der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til udvikling af en-

kelte indsamlingsløsninger, der kan testes og implementeres på forsyningsski-

bene. 

7.7.6 Skalerbarhed 

Virkemidlet er som udgangspunkt tænkt som et dansk tiltag af danske skibe i 

dansk farvand, bl.a. for at sikre, at skibene kan komme af med affaldet (i dan-

ske havne). På sigt kan virkemidlet opskaleres til at omfatte alle tom last trans-

porter rundt om i verden foretaget af danske og udenlandske forsyningsskibe. 

Dette vil dog kræve en større indsats i forhold til det internationale samarbejde. 

7.7.7 Barrierer og usikkerheder 

Der er stor usikkerhed på hvor meget affald, der kan indsamles ved oprydnings-

togterne gennemført af forsyningsskibe. Det hænger afgørende sammen med, 

hvor mange rederier og skibe, der vælger at indgå i et samarbejde, og hvor ef-

fektivt de tekniske tiltag virker for opsamling af affaldet.  

                                                
13 Omregnet fra euro baseret på OECD omregningsfaktor samt fremskrevet fra 

2014 priser til 2020. 
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Sammenhængen imellem fjernelse af en vis mængde affald fra havoverfladen og 

mængden af affald på referencestrandene er ikke kendt.  

Det er ligeledes vanskeligt på nuværende tidspunkt at beregne konkrete om-

kostninger for tiltaget, idet vi ikke kender alle de tekniske muligheder for op-

samling af affald, og hvordan organiseringen af ordningen skal være. Der vil 

være behov for en yderligere beskrivelse og en konkret beregning af virkemid-

let, hvis og når et samarbejde med danske rederier iværksættes. Der arbejdes i 

dag i forskellige sammenhænge på at udvikle metoder for oprydning af affald på 

havet, men der er endnu ingen konkrete nye forslag til dette. 

Der skal ligeledes være klare retningslinjer for hvem, der gør hvad, når et ende-

ligt koncept for oprydning og registrering af affald på havet implementeres. Det 

er afgørende, at organisationen er på plads, og ansvaret er fordelt før virkemid-

let kan iværksættes. 

7.8 Virkemiddel 8: Informationskampagne om 

affald i toilettet 

Virkemiddel 8 omfatter gennemførelsen af en informationskampagne, der om-

handler hvad folk ikke må skylle ud i toilettet. Der ses en del sanitære affalds-

emner, særligt ved referencestranden Nordsøen/Skagerrak, som vatpinde og 

skumplast/svampe (DCE, 2019). Andre undersøgelser viser også, at der langs 

kysterne findes tamponer, hygiejnebind, vådservietter mv. Disse affaldsemner 

vil typisk blive udledt til havet med spildevandet, særligt i forbindelse med regn-

betingede overløb. 

En foreslået informationskampagne for at imødegå uhensigtsmæssige affaldsem-

ner i toilettet, kan gennemføres på mange niveauer og i forskelligt omfang. I 

dette virkemiddel beskrives en række forslag til initiativer ved gennemførelsen 

af en landsdækkende informationskampagne. 

Informationskampagnen er i første omgang tiltænkt Danmark, men det vil være 

oplagt at udbrede kampagnen/dele af kampagnen på regionalt plan, f.eks. via 

de regionale havkonventioner. En regional gennemførelse, f.eks. via de regio-

nale havkonventioner, vil sandsynligvis øge effekten væsentligt, da en stor del 

af det sanitære affald på danske kyster skønnes at komme fra andre lande med 

væsentligt dårligere rensning af spildevand.  
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7.8.1 Problemstilling og løsning 

Problemstillingen omkring affaldsemner fra spildevand er både en dansk og en 

international problemstilling idet en del af det sanitære affald, der ses langs den 

jyske vestkyst og ved Skagen, stammer fra spildevand fra andre lande (se også 

virkemiddel 10).  

Dog vil en adfærdsændring blandt danskere omkring affald i toilettet, betyde en 

reduktion af sanitære affaldsemner i toiletvandet, og dermed mindske det der 

kan risikere at blive udledt videre fra spildevandsrenseanlæggene.  

Informationskampagnen skal gennemføres på nationalt niveau, og den skal have 

fokus på det, som man ikke må komme i toilettet. Kampagnen kan iværksættes 

fra centralt hold, men rodfæstes mere konkret i den enkelte kommune. 

Der er tidligere blevet gennemført nationale kampagner, så som "Sammen om 

et hav uden affald", der blev udrullet i 2018. Miljø- og Fødevareministeriet var 

overordnet ansvarlig for denne. 

7.8.2 Tekniske tiltag 

Gennemførelse af virkemidlet kræver, at der udarbejdes en skabelon for hele in-

formationsindsatsen, det vil blandt andet sige: 

› Hvem deltager? 

› Hvordan udformes den? 

› Hvad skal den indeholde? 

› Hvor lang tid skal den forløbe over? 

› Hvem skal have ansvaret for hvad? 

› Hvilke adfærdsmæssige ændringer skal der arbejdes med? 
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Som udgangspunkt vil kampagnen have sit udspring hos Miljø- og Fødevaremini-

steriet (som også var tilfældet for kampagnen i 2018). Derudover vil det være 

relevant at inddrage kommunerne, så selve den praktiske udførelse, både sker 

nationalt og i kommunalt regi. 

7.8.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Gennemførelse af virkemidlet kræver ingen reguleringsmæssige tiltag, da kam-

pagnen vil foregå som et samarbejde imellem nationale og lokale myndigheder, 

og eventuelt frivillige organisationer.  

Incitamentet for kommunerne til at indgå i samarbejdet, vil være at mindske be-

lastningen af kloakker og rensningsanlæg ift. denne type affald samt at få redu-

ceret mængden af sanitært affald langs kysterne. Samtidig vil en sådan kam-

pagne kunne bruges som information og undervisning overfor børn og unge.  

7.8.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

Målet med at gennemføre en kampagne omkring affald i toilettet er, at reducere 

mængden af vatpinde, tamponer, hygiejnebind, vådservietter mv., der ledes ud 

med spildevandet; i første omgang fra danske spildevandsrenseanlæg. Målet er 

dog ligeledes, at kampagnen kan danne baggrund for at tilsvarende information 

udrulles på europæisk plan, og dermed målrettes de udenlandske kilder, der 

også påvirker de danske kyster. 

For referencestranden ved Skagen udgør sanitært affald 38 affaldsemner per 

100 meter strand. Størstedelen af disse affaldsemner antages dog at stamme 

fra udlandet. For de øvrige referencestrande udgør det sanitære affald 0-5 af-

faldsemner per 100 meter strand (DCE, 2019). De supplerende undersøgelser på 

forskellige lokationer i Roskilde Fjord (ikke referencestrande) viste gennemsnit-

ligt 6 sanitære affaldsemner per 100 meter strand (Strand, Feld, Sick, 

Christensen, & Syberg, 2019).  

Der vil ikke blive lavet et skøn på hvor meget, at virkemidlet kan reducere antal-

let af affaldsemner med, da det er temmelig usikkert hvor stor en effekt en in-

formationskampagne vil have. Derudover forventes en stor del af det sanitære 

affald langs de danske kyster at stamme fra udenlandske kilder, og initiativet vil 

derfor i første omgang kun reducere de registrerede affaldsemner med en min-

dre procentdel.  

7.8.5 Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser af virkemidlet vil i høj grad afhænge af en række 

af de faktorer, som er beskrevet under tekniske tiltag.  

Informationskampagnen vil kunne bestå af forskellige aktiviteter, herunder: 

› Udarbejdelse af strategi, indhold og omfang. 
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› Udarbejdelse af konkret skriftligt materiale til kommunerne og til de speci-

fikke kampagner. 

› Gennemførelse af Tv-spots.  

› Udarbejdelse og opsætning af plancher på skoler og uddannelsesinstitutio-

ner. 

› Udarbejdelse af undervisningsmaterialer for børn og unge. 

› Udarbejdelse af pjecer til udlevering på offentlige institutioner. 

Omkostningerne til kampagnen forudsættes at svare til omkostningerne i kam-

pagnen 'Sammen om et hav uden affald', hvor der blev afsat 3 mio. kr. Kampag-

nen vil evt. kunne understøttes af eksterne partnere. 

7.8.6 Skalerbarhed 

Informationskampagnen forventes gennemført som en landsdækkende kam-

pagne. Den kan dog have forskellig karakter i de enkelte kommuner, afhængig 

af hvordan de nationale tiltag suppleres med lokale.  

Virkemidlet kan skaleres op til regionalt/europæisk niveau, idet en international 

udrulning af en større fælles kampagne for affald i toiletter vil medvirke til at re-

ducere det grænseoverskridende affald fra spildevandsrensesystemer (eller 

mangel på samme) i andre lande, der grænser op til de danske havområder. 

7.8.7 Barrierer og usikkerheder 

Der er stor usikkerhed på hvor stor en andel af det sanitære affald langs de dan-

ske kyster, der vil blive påvirket af gennemførelsen af en landsdækkende infor-

mationskampagne. Dels afhænger det af hvor mange af de affaldsemner som 

vatpinde, bind, vådservietter mv., der kommer fra danske udledninger, og i hvor 

høj grad kampagnen vil ændre danskernes adfærd omkring affald i toilettet.  

Uanset hvor meget det direkte reducerer mængden af affaldsemner langs ky-

sterne, så vil en informationskampagne altid medvirke til øget viden og omtale 

af problemstillingerne, ligesom at Danmark vil være stærkere som foregangs-

land for en europæisk kampagne, hvis vi selv har gennemført en. 

7.9 Virkemiddel 9: Undervisning om affald og 

miljø i fiskeriuddannelserne 

Virkemiddel 9 omfatter, at der etableres et standardiseret undervisningsmodul 

til de forskellige uddannelser indenfor fiskeribranchen. Modulet skal tilpasses 

den enkelte uddannelse, men ensrettes for alle uddannelsesinstitutioner. 

Virkemidlet er umiddelbart tænkt som et nationalt tiltag rettet imod danske ud-

dannelser. Det vil dog være oplagt senere at udbrede velfungerende løsninger 

(f.eks. dele af undervisningsmaterialet) på regionalt plan, f.eks. via de regionale 

havkonventioner. 
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IMO (den internationale søfarts organisation) har udarbejdet en handlingsplan 

for plastaffald fra skibe, med henblik på at minimere mængden af affald på ha-

vet og langs kysten. I handlingsplanen er det beskrevet, at der bør gennemføres 

træningskurser for personer, der arbejder i søfarten herunder i fiskerierhvervet.  

 

7.9.1 Problemstilling og løsning 

Virkemidlet adresserer problemstillingerne omkring fiskerierhvervets håndtering 

af fiskeredskaber og affald. En stor del af affaldsemnerne i havet og på stran-

dene langs den jyske vestkyst stammer fra fiskeribranchen. I kombination med 

andre tiltag indenfor fiskerierhvervet vil en udarbejdelse af miljø- og affaldsmo-

duler på de forskellige niveauer af uddannelserne medvirke til en bedre forstå-

else af problemstillingen, og en deraf bedre brug og håndtering af fiskeredska-

ber og affald. 

I dag er der typisk tre uddannelsesmuligheder indenfor fiskerierhvervet: Er-

hvervsfisker, fiskeskipper af 1. grad og fiskeskipper af 3. grad. Erhvervsfiskerud-

dannelsen kan gennemføres i Thyborøn, mens uddannelse til fiskeskipper af 1. 

og 3. grad foregår i Skagen.  

I uddannelserne til fiskeskipper af 1. og 3. grad indgår i dag et tema om "Miljø-

rigtig skibsdrift og forureningsforebyggelse" som en del af den obligatoriske un-

dervisning. Det omfatter forebyggelse af forurening, herunder procedurer og va-

retagelse af ansvar for beskyttelse af det omgivende miljø (Bekendtgørelse om 

uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad nr. 1587 af 13. december 2016 og Be-

kendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad nr. 1621 af 15. decem-

ber 2016).  

I forbindelse med uddannelsen til erhvervsfisker er der ikke specifikke krav til 

kurser eller undervisning vedrørende miljø og affald. 

I dag gennemføres uddannelser indenfor fiskeribranchen på fire niveauer: 

› På de videregående uddannelser (fiskeskipper på større skibe). 

› Grunduddannelser/ordinære uddannelser (erhvervsfiskere). 

› Efteruddannelsesforløb (opgradering fra ufaglært fisker til fiskeskipper). 
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› Kurser for ufaglærte (fiskere på mindre kuttere).  

Målet med virkemidlet er, at der udarbejdes standardmoduler for alle tre uddan-

nelser indenfor fiskeriet (erhvervsfisker og fiskeskipper af 1. og 3. grad). Derud-

over oprettes standardkurser til brug for videreuddannelse og enkelte kursusfor-

løb. 

Alle standardmoduler skal gennemføres efter beskrevne retningslinjer, og over 

bestemte tidsforløb og perioder. 

Modulerne skal tage afsæt i de områder, som man kommer til at arbejde med 

som færdiguddannet. Indholdet skal derfor være en kombination af "best prac-

tice" på fiskefartøjer og en forståelse af miljø- og affaldsudfordringerne generelt. 

Dette omfatter den påvirkning, som marint affald har på fiskernes eget miljø og 

deres arbejdsvilkår fremadrettet.  

Selvom der i dag kan være kurser og undervisningsmoduler i de enkelte uddan-

nelsesforløb, vil det være fornuftigt at strømline disse, så der sikres et ensartet, 

opdateret og obligatorisk forløb for de forskellige uddannelsesniveauer.  

7.9.2 Tekniske tiltag 

Virkemidlet kræver, at der for hver af de fire uddannelsesniveauer udarbejdes et 

forslag til kursusplan og uddannelsesmodul, med henblik på at gøre dette obli-

gatorisk. Modulerne skal udarbejdes som et samarbejde imellem de involverede 

skoler/uddannelsesinstitutioner, udvalgte fiskere og fiskeskippere samt personer 

med indsigt i miljø og affald. 

Som udgangspunkt kræves der ingen særlige tekniske tiltag for virkemidlet ud-

over udarbejdelsen af diverse undervisningsmaterialer og sikring af kvalificerede 

lærerkompetencer til at gennemføre undervisningen. 

For at komme i gang med processen vil det første skridt være, at der på natio-

nalt niveau udarbejdes en skitse til hvad kurserne i de enkelte uddannelsesforløb 

skal indeholde, og et forslag til tidsmæssigt omfang. Herefter vil det være op til 

uddannelsesinstitutionerne (i Skagen og Thyborøn) at beskrive det konkrete 

kursusforløb, eventuelt ved at trække på videns ressourcer i kommunerne, i di-

verse organisationer og på andre uddannelsesinstitutioner. Efterfølgende vil det 

endelige kursusforløb skulle godkendes af Udviklings- og Forskningsministeriet.  

7.9.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Virkemidlet kræver at det reguleringsmæssigt understøttes, således at de udfor-

mede moduler bliver obligatoriske i de tre uddannelsesretninger. 

Kravet om gennemførelse af et "miljø og affaldsmodul" skal indskrives i et eller 

flere af de nuværende bekendtgørelser, når modulet er færdigudformet. I dag er 

området reguleret af følgende: 
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› Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser nr. 164 af 27. februar 

2018. 

› Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus nr. 963 af 26. august 

2015. 

› Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad nr. 1587 af 13. 

december 2016.  

› Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad nr. 1621 af 15. 

december 2016.  

7.9.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

Virkemidlets effekt er meget vanskeligt at kvantificere i forhold til påvirkningen 

og reduktionen af affaldsemner langs kysterne og i havet.  

Et bedre uddannelsesforløb og obligatorisk gennemførelse af målrettede kurser 

forventes dog alt andet lige at medvirke til øget opmærksomhed og viden om-

kring problemstillingen med marint affald. Hensigten er, at det på sigt vil ned-

bringe mængden af efterladte og tabte fiskeredskaber, samt mindske mængden 

af forkert håndteret affald. 

En kvantificering af en eventuel reduktion af affaldsemner er ikke umiddelbart 

mulig i forhold til dette virkemiddel. 

7.9.5 Økonomiske konsekvenser 

Gennemførelse af virkemidlet vil kræve økonomiske ressourcer til udarbejdelse 

af forslag til kurser og uddannelsesmoduler, undervisningsmaterialer, samt til 

kvalificerede undervisere indenfor de enkelte undervisningsretninger.  

Det forudsættes at den yderligere undervisning kan indarbejdes i den eksiste-

rende undervisningsplan uden at påvirke de respektive uddannelsers varighed. 

Tidsforbruget til enkelte efteruddannelseskurser er ikke vurderet. Undervisnings-

materiale vil evt. kunne udvikles i tillæg til eksisterende materiale anvendt i den 

nuværende undervisning i "Miljørigtig skibsdrift og forureningsforebyggelse" og 

tilpasses til at kunne anvendes i forskellige andre sammenhænge. Dette vil 

kunne reducere omkostningerne til undervisningsmateriale. 

Udvikling af undervisningsmaterialet vurderes at kunne gennemføres for 0,2 

mio. kr. Der vil herudover være omkostninger til opkvalificering af undervisere, 

hvilket skønnes at udgøre ca. 0,1 mio. kr. De nærmere omkostninger vil skulle 

vurderes i forbindelse med strukturering af uddannelserne, og vil afhænge af 

den konkrete undervisningsform. Da undervisningen vil skulle indarbejdes i den 

eksisterende fagplan, kan det vise sig nødvendigt at afvente en samlet revide-

ring af uddannelserne.  
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7.9.6 Skalerbarhed 

Virkemidlet kan skaleres ved at afprøve undervisningsmaterialet på én skole 

og/eller på ét uddannelsesniveau, inden det udbredes til alle uddannelser og ni-

veauer. Velfungerende moduler, eller dele heraf, kan præsenteres i regionalt 

regi, f.eks. via de regionale havkonventioner.  

7.9.7 Barrierer og usikkerheder 

Der er som udgangspunkt ingen barrierer i forhold til at indføre obligatoriske 

kurser og uddannelsesmoduler for fiskeribranchen i forhold til miljø og affald. 

Dog vil det kræve udvikling af materiale og, at der er kvalificererede lærere til at 

foretage undervisningen. 

Det er usikkert, hvilken konkret effekt det vil have på mængden af affaldsemner 

langs kysten og i havet. Dette skyldes både, at man ikke kan kvantificere effek-

ten af undervisning af danske fiskere, og at andelen af udenlandsk fiskerelateret 

affald ikke kendes. En øget undervisning overfor danske fiskere og fiskeskippere 

vil ikke påvirke en eventuel manglende viden hos udenlandske erhvervsfiskere. 

Virkemidlet bør derfor på sigt tages op i international sammenhæng. 

7.10 Virkemiddel 10: Begrænsning af marint affald 

fra spildevand 

Danmark har et relativt effektivt system til rensning af spildevand, og der udle-

des meget lidt urenset spildevand til det danske havmiljø. En undtagelse er dog 

regnbetingede udløb (RBU), hvor store regnmængder kan medføre overbelast-

ning af spildevandssystemerne og dermed, at urenset spildevand løber direkte 

ud i vandmiljøet. 

Dette virkemiddel er umiddelbart tænkt som et nationalt tiltag, men vil med for-

del kunne udbredes løftes til regionalt niveau. Dette skyldes især, at en væsent-

lig del af det sanitære affald, der findes på i det danske havmiljø, skønnes at 

stamme fra spildevandssystemer (eller mangel på samme) i andre lande i regio-

nen.  

7.10.1 Problemstilling og løsning 

I områder, der har fælleskloakering (dvs. samme system til kloakvand og regn-

vand), vil overløb indeholde kloakvand.  

Sådanne overløb medfører belastning af vandmiljøet i forhold til næringsstoffer 

(kvælstof og fosfor), organisk stof samt de skadelige stoffer, der ellers måtte 

være i spildevandet. Derudover kan overløbene medføre uhygiejniske forhold, 

når kloakvand udledes direkte.  

Kloakvand fra overløb kan indeholde sanitært affald (vatpinde, bind, tamponer, 

vådservietter mv.), som borgerne har skyllet ud i toilettet, og hvis det sanitære 

affald ikke fanges ved overløbet af tekniske foranstaltninger, kan det ende i 
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vandmiljøet. Da meget af det sanitære affald består af/indeholder plast, sker 

nedbrydningen af de enkelte affaldsemner kun langsomt. Hvis overløbene sker 

tæt på kysten, vil det sanitære affald efterfølgende kunne findes i havet og på 

stranden.  

Dette virkemiddel fokuserer derfor på at begrænse mængden af marint affald fra 

RBU af urenset spildevand fra danske renseanlæg.  

En væsentlig andel af det sanitære affald, der findes på danske strande, antages 

at komme fra udlandet, der i nogen tilfælde har mindre effektiv spildevandsrens-

ning end Danmark. Derfor skal en indsats overfor danske renseanlæg suppleres 

med en regional indsats, der sigter på at forbedre spildevandsrensningen i vores 

nabolande. Her foregår allerede flere tiltag, f.eks. DTU's deltagelse i et internati-

onalt samarbejde omkring regn- og spildevand i Østersøen (DTU, 2020).  

7.10.2 Tekniske tiltag 

Miljøstyrelsen har sammen med de danske kommuner og spildevandsselskaber 

igennem en lang årrække arbejdet på at forbedre spildevandsrensningen, herun-

der reducere omfanget af RBU. Relevante tiltag i den forbindelse er primært 

etablering af overløbs/forsinkelsesbassiner og generel udvidelse af spildevands-

systemets kapacitet. Ud over tekniske tiltag er der fokus på forbedring af data-

grundlaget, bl.a. i forhold til kommunale indberetninger af regn betingede hæn-

delser.  

Fokus for indsatsen er ikke det sanitære affald, men primært forurening med 

næringsstoffer og organisk stof. Det fremgår dog af Miljøstyrelsens Best Practice 

på området, at forsyningerne skal sikre, at alle overløbsbygværker er hensigts-

mæssigt indrettet, som minimum med riste og skum-bræt, og at riste skal være 

vedligeholdte og rensede (DHI, 2017).  

Fokus på næringsstoffer afspejles i de forslag til tekniske løsninger, der bl.a. 

fremgår af SVANA (2017) og Miljøstyrelsen (2019b), der umiddelbart vurderes 

at være meget omfattende, hvis de alene skal reducere udledningen af sanitært 

affald. Sanitært affald kan for en stor dels vedkommende fjernes ved installation 

af en rist på overløbsbygværker. Risten skal være relativt finmasket, hvis den 

skal fange mindre emner, såsom vatpinde. Det betyder, at det vil være nødven-

digt med automatisk rensning af risten (kræver elektronisk styring og elektrici-

tet) for at forhindre, at den stopper til.  

Det tekniske tiltag for dette virkemiddel er derfor at installere riste til rensning 

af overløb ved RBU, således at dette vand ikke indeholder sanitært affald. Ri-

stene kan enten etableres på eksisterende overløbsbygværker, eller i forbindelse 

med opførelse af nye.  

7.10.3 Reguleringsmæssige tiltag 

Det er allerede pålagt forsyningerne at sikre, at alle overløbsbygværker er hen-

sigtsmæssigt indrettet, inklusiv installering og vedligeholdelse af riste (DHI, 
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2017). Det vurderes derfor ikke nødvendigt at stramme lovgivningen, men i hø-

jere grad identificere de kilder, der måtte være til overløb af helt urenset spilde-

vand og finde løsninger på dette. Forbedret dokumentation af kilder og omfang 

er en væsentlig del af Miljøstyrelsens indsats i forhold til RBU, som bl.a. udmøn-

ter sig i en ny og forbedret version af Pulsdatabasen (lanceret februar 2020).  

7.10.4 Affaldsmængder og miljømæssige konsekvenser 

Novana (2019) har estimeret, at RBU i 2018 var skyld i udledning af næsten 230 

mio. m³ urenset spildevand til vandmiljøet, heraf ca. 33 mio. m³ fra fælleskloa-

kering. Denne spildevandsmængde kan indeholde urenset kloakvand og dermed 

også sanitært affald.  

En del af det vand, der udledes fra fælleskloakerede systemer ved RBU vil have 

gennemgået mekanisk rensning og "blot" have by-passet biologisk rensning. 

Dette vil i mange tilfælde være gældende for større renseanlæg, som f.eks. Ly-

netten i København. Mekanisk renset spildevand vil ikke indeholde sanitært af-

fald. Det har ikke været muligt at finde data for, hvor stor en andel af RBU fra 

fælleskloakerede systemer, der består af mekanisk renset spildevand.  

En række overløbsbygværker må formodes allerede i dag at have påmonteret ri-

ste til opsamling af ristegods, herunder sanitært affald. Disse riste er formentlig 

primært grovriste og vil derfor kun i et vist omfang opfange de mindre affalds-

emner, såsom vatpinde. Det har ikke været muligt at skaffe data for, hvor stor 

en andel af eksisterende overløbsbygværker, der har monterede riste.  

Sanitært affald vil primært udledes med urenset spildevand fra fælleskloakerede 

systemer, hvor vandet i RBU ikke er mekanisk renset, eller opsamles i overløbs-

bygværker med riste. I beregningerne i nærværende rapport antages, at denne 

andel udgør 10%, svarende til 3,3 mio. m³ urenset spildevand per år. Det anta-

ges ligeledes, at sanitært affald fra denne danske kilde kan fjernes tæt på 

100%, hvis der etableres de nødvendige foranstaltninger (her antaget automati-

ske fin-riste), se Tabel 31.  

Tabel 31 Antagelser omkring reduktionspotentiale for virkemiddel 10.  

 Antagelser ifm. reduktions-

potentiale  

Kilde 

Andel urenset spildevand 

fra fælleskloakerede syste-

mer, der udledes urenset 

10% af det RBU fra fælleskloa-

kerede områder, svarende til 

3,3 mio. m³/år 

De 10% er COWI skøn. 

Tilsvarende mængde 

estimeret på baggrund 

af Novana (2019) 

Reduktionspotentiale, re-

ferencestrande 

100 % af det sanitære affald 

stammende fra danske overløb 
COWI skøn 

Reduktionspotentiale, Hav-

bund 
Begrænset reduktion COWI skøn 

 

Ifølge det nationale overvågningsprogram udgør sanitært affald på de danske 

referencestrande 0,1-7,1% af de fundne genstande (DCE, 2019). Da antallet af 

genstande per 100 meter strand varierer meget imellem de forskellige referen-

cestrande, svarer dette til 38 genstande i Skagen, 5 i Nymindegab og 1 eller 
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færre på de øvrige strande. I de supplerende undersøgelser i Roskilde Fjord 

(ikke kun referencestrande) blev fundet gennemsnitligt 6 sanitære affaldsemner 

per 100 meter (Strand, Feld, Sick, Christensen, & Syberg, 2019).  

Især for sanitært affald på vestkysten antages, at hovedparten stammer fra ud-

landet, især fra Storbritannien, som har udfordringer med deres spildevands-

rensning (Metcalfe, 2020). Det betyder, at det relativt højere antal sanitært af-

fald per 100 meter strand antages primært at stamme fra andre lande omkring 

Nordsøen, imens sanitært affald ved f.eks. Roskilde Bredning antages at stamme 

fra lokale overløb (eller direkte henkastning af affald på stranden). Der er ikke 

umiddelbart grundlag for at antage, at der skulle være væsentlig forskel på 

overløb fra fælleskloakerede systemer i forskellige dele af landet. Niveauet for 

sanitært affald fra danske kilder skønnes på den baggrund at udgøre 0-5 gen-

stand per 100 meter strand. Reduktionspotentialet for dette virkemiddel ligger 

dermed på samme niveau (Tabel 32).  

Tabel 32 Estimeret reduktionspotentiale for virkemiddel 10 under antagelserne i Ta-

bel 31. 

 Reduktionspotentiale 

(genstande pr 100 m) 

Område 

Referencestrande 0-5 Danmark 

Havbund Begrænset  

Særligt skadeligt Nej  

 

Det nationale overvågningsprogram påviser en væsentligt større mængde sani-

tært affald på den jyske vestkyst, der antages at stamme fra udlandet. Dette 

understreger vigtigheden af at udbrede virkemidlet til også at gælde vore nabo-

lande.  

Det vurderes, at virkemidlet vil have begrænset potentiale i forhold til reduktion 

af tilførsel af affald til havbunden. Dette skyldes, at sanitært affald antages i høj 

grad at flyde på vandet og dermed primært vil være at finde på strandene.  

7.10.5 Økonomiske konsekvenser 

Etablering af finriste på overløbsbygværker skønnes at koste i størrelsesordenen 

1,5 mio. kr./bygværk. Dette omkostningsniveau gælder uanset om der er tale 

om eftermontering af rist på et eksisterende bygværk, eller opførelse af et nyt 

bygværk med rist. Forudsætninger og beregninger fremgår af Tabel 33.  

Med en årlig mængde urenset spildevand fra fælleskloakerede systemer på 3,3 

mio. m³, medfører dette en årlig omkostning på ca. 20 mio. kr.  
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Tabel 33 Antagelser og estimeret omkostning for virkemiddel 10.  

 Antagelser ifm. redukti-

onspotentiale  

Kilde 

Andel urenset spilde-

vand fra fælleskloake-

rede systemer, der ud-

ledes urenset 

10% af det RBU fra fælles-

kloakerede områder, sva-

rende til 3,3 mio. m³/år 

De 10% er COWI skøn. Tilsvarende 

mængde estimeret på baggrund af 

Novana (2019) 

Etablering af finriste 

1,5 mio. kr./bygværk 

Heraf 0,5 mio. kr. til maski-

ner og 1,0 mio. kr. til byg-

ninger.  

COWI skøn 

Levetid, maskiner 15 år COWI skøn 

Levetid, bygninger 30 år COWI skøn 

Diskonteringsrente 4% Finansministeriet (2017) 

Resulterende omkost-

ning 

100.000 kr./år, svarende til 

6 kr./m³ vand/år 

COWI skøn baseret på et "gennem-

snitligt overløbsbygværk" 

Samlede investerings-

omkostninger 
Ca. 20 mio. kr./år 

Estimeret på basis af ovenstående 

ved etablering af faciliteter til hånd-

tering af 3,3 mio. m³/år.  

7.10.6 Skalerbarhed 

En væsentlig andel af det sanitære affald, der findes på danske strande, antages 

at komme fra udlandet, der i nogen tilfælde har mindre effektiv spildevandsrens-

ning end Danmark. Derfor skal en indsats overfor danske renseanlæg suppleres 

med en regional indsats, hvor der arbejdes for at forbedre spildevandsrensnin-

gen i vores nabolande.  

7.10.7 Barrierer og usikkerheder 

Der er stor usikkerhed på mængderne af urenset spildevand fra fælleskloake-

rede systemer i Danmark i forbindelse med RBU. Der findes data fra RBU fra 

fælleskloakerede systemer, men disse tal inkluderer også bl.a. mekanisk renset 

spildevand og spildevand, der ledes igennem riste på bl.a. overløbsværker. 

Denne andel antages at udgøre langt størstedelen af det udledte spildevand fra 

fælleskloakerede systemer i forbindelse med RBU (DHI, 2017). I beregningerne 

er antaget, at det helt urensede spildevand udgør 10% af RBU fra fælleskloake-

rede systemer, men der er stor usikkerhed på denne antagelse, da der ikke fin-

des data på området.  

Vurderet ud fra resultaterne af det nationale overvågningsprogram skønnes bi-

draget fra danske renseanlæg umiddelbart at være begrænset og dermed også 

effekten af virkemidlet. Dette skyldes, at en stor del af det sanitære affald, især 

på den danske vestkyst, skønnes at stamme fra vores nabolande. Derfor vil en 

regional indsats for forbedret spildevandsrensning (herunder begrænsning af 

overløb) medføre en væsentligt større effekt af virkemidlet, end hvis det kun im-

plementeres nationalt.  

Ift. effekten kan der være en vis tidsmæssig forskydning pga. den buffer-

mængde af affald, der findes i havet. Hvor stor denne tidsmæssige forskydning 

vil være, vides ikke. 
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8 Opsamling på virkemidler 

8.1 Påvirkning af affald på strande 

Tabel 34 viser den eksisterende baseline samt estimerede effekter af de enkelte 

virkemidler ift. antal affaldsemner per 100 meter referencestrand. Den viste 

baseline situation er baseret på DCE's seneste undersøgelser DCE (2019).  

Tabellen er opdelt i Danmark som helhed, samt Nordsø/Skagerrak/Kattegat og 

Østersøen, da det er denne opdeling, der vil blive anvendt i forbindelse med 

Danmarks målopfyldning af tærskelværdien for strande.  

Den kommende tærskelværdi fra EU forventes på nuværende tidspunkt at blive 

13 stykker affald per 100 meter strand. Pga. statistisk usikkerhed forventes ind-

lagt en tolerance på op til 20 stykker affald per 100 meter, hvilket vil udgøre 

den reelle tærskelværdi.  

Antallet af affaldsemner, der kan påvirkes ved implementering af SUP-direktivet, 

er angivet i tabellen, for at give en indikation af direktivets indflydelse på base-

line situationen. Påvirkningen fra SUP-direktivet antages at blive størst for de af-

faldsemner, hvor produkterne omfattes af forbud. Det forventes dog ikke, at im-

plementeringen af SUP-direktivet vil påvirke de estimerede effekter fra de en-

kelte virkemidler i nærværende katalog væsentligt. Dette skyldes primært, at 

udvælgelsen af virkemidlerne bl.a. er sket ud fra et kriterie om, at virkemidlet 

ikke er en del af andre initiativer (herunder SUP-direktivet).  

For mange af virkemidlerne varierer effekten væsentligt imellem de forskellige 

havområder. Årsagen er bl.a., at der er stor forskel på kilderne til affaldet af-

hængig af på hvilke strande, det er registeret. Eksempelvis har de virkemidler, 

der er rettet imod fiskerirelateret affald, således størst effekt på de strande, 

hvor der findes mest af denne type affald (Nymindegab og Skagen).  

De estimerede effekter er foretaget ud fra DCE (2019), og medtager således 

ikke allokering af uidentificerede plaststykker (som udgør en væsentlig del). 

Dette betyder, at de reelle effekter for nogle af virkemidlerne kan være større 

end det estimerede.  

De estimerede effekter tager heller ikke højde for den tidsmæssige forskydning 

der vil være, blandt andet pga. den mængde plast, der allerede ligger i havet, 

og den tid det tager for affaldet at blive transporteret til kysten. Det er vanske-

ligt at sige, hvor stor denne tidsmæssige forskydning vil være, og den vil sand-

synligvis variere imellem forskellige havområder og affaldstyper.  

Det har ikke i alle tilfælde været muligt at estimere effekten for Danmark som 

helhed. Dette gælder primært de virkemidler, hvor den estimerede effekt er ba-

seret på kildekarakteriseringen i DCE (2019), hvor fordelingen af affaldet imel-

lem forskellige kilder kun er foretaget per referencestrand og ikke for hele Dan-

mark samlet.  
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Desuden har det ikke været muligt at estimere effekterne af virkemiddel 7, 8 og 

9. Dette skyldes bl.a., at der er for mange usikkerheder omkring den endelige 

udformning af virkemidlerne (virkemidlerne indeholder i sig selv en del udvik-

ling) og dermed også de resulterende effekter.  

Tabel 34 Opsamling på virkemidlernes estimerede reducerende effekt ift. affald på 

referencestande (antal affaldsemner per 100 meter strand). 

  Danmark Nordsø/Skager-

rak/Kattegat 

Østersøen 

 Baseline, referencestrande1 39-536 39-536 77-79 

     Heraf omfattet af SUP forbud2  3-96 5-8 

 
    Heraf omfattet af SUP, anden regule-

ring2 
 8-69 7-14 

 
    Heraf omfattet af SUP, fiskeredska-

ber2 
 1-196 5-8 

 Forventet tærskelværdi fra EU3 20 20 20 

Nr. Estimeret reduktionspotentiale for hvert virkemiddel 

1 
Indsats omkring affaldsindsamling ved 

strandkiosker og havne 
 3-22 2-5 

2 
Forbud mod masseopsendelse af ballo-

ner 
6 0-17 1 

3 
Mærkning og tilbagetagning af fiskekas-

ser 
 0-1 0 

4 Udvikle "best practice" på fiskefartøjer  1-96 2-4 

5 Udfasning af brug af Dolly Ropes  0-85 0 

6 
Begrænsning af spild fra byggepladser 

(fokus på EPS) 
3-8 1-20 1-2 

7 
Oprydningstogter af danske forsynings-

skibe og registrering af affald4 
   

8 
Informationskampagne: Intet affald i toi-

lettet4 
   

9 
Undervisning om affald og miljø i fiskeri-

uddannelserne 
   

10 
Begrænsning af marint affald fra spilde-

vand4 
0-5 0-5 0-5 

 
Samlet potentiel reduktion per 100 

meter 
 5-246 6-17 

 
Samlet potentiel reduktion per 100 

meter, inkl. SUP-forbud2 
 8-342 11-25 

1) Kilde: DCE (2019). Medianværdier for alle strandundersøgelser i det nationale overvåg-

ningsprogram, 2015-2019.  

2) Estimat af affaldsemner, der potentielt kan påvirkes af implementering af SUP-

direktivet, er inklusive allokering af uidentificerbare plaststykker til de enkelte kategorier 

(DCE, 2020).  

3) Forventet tærskelværdi vil være 13 affaldsemner per 100 meter strand, men inklusiv 

usikkerhed forventes en tolerance på op til 20 affaldsemner per 100 meter strand.  

4) Det potentielle reduktionspotentiale kan ikke estimeres, da den endelige udformning af 

virkemidlet ikke kendes og der derfor er for stor usikkerhed på effekterne.  
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Nederst i tabellen (næstsidste linje) er opgjort det samlede potentielle redukti-

onspotentiale, hvis alle de beskrevne virkemidler implementeres. Det er vurde-

ret, at det er muligt at lægge de estimerede effekter sammen, da der ikke er 

væsentligt overlap ift. de affaldstyper, der påvirkes.  

Ved opgørelsen af det samlede reduktionspotentiale inklusiv SUP-forbud (sidste 

linje i tabellen) er det antaget, at implementeringen af SUP-direktivet medfører 

en reduktion i antal affaldsemner per 100 meter strand svarende til de affalds-

emner, der påvirkes af forbud. Herudover indføres udvidet producentansvar på 

en række engangsplastprodukter, hvilket forventes at have en yderligere effekt.  

Som det fremgår af tabellen, er intervallet for både baseline og reduktionspoten-

tiale meget stort for Nordsø/Skagerrak/Kattegat. Det skyldes især, at antallet af 

affaldsemner per 100 meter strand for Nordsø/Skagerrak ligger væsentligt hø-

jere end Kattegat, både i forhold til baseline og reduktionspotentiale. Det er der-

for vanskeligt at sige, om de foreslåede virkemidler er tilstrækkelige til at nå den 

forventede tærskelværdi på 20 affaldsemner per 100 meter strand. Særligt for 

strande med meget affald (mange affaldsemner per 100 meter), er det tvivl-

somt, om de foreslåede virkemidler er tilstrækkeligt til at medføre den ønskede 

reduktion. 

For Østersøen er spændet mindre, både i forhold til baseline og potentielle effek-

ter af virkemidlerne. Også her er det dog vanskeligt at sige, om implementering 

af de foreslåede virkemidler vil medføre en opfyldelse af tærskelværdien. 

Dette understreger væsentligheden af ikke kun at fokusere på national imple-

mentering af de beskrevne virkemidler, men at arbejde for at udbrede så mange 

virkemidler som muligt på regionalt plan for også at øge effekten på de danske 

strande.  

8.2 Påvirkning af affald på havbunden 

Tabel 35 viser, hvorvidt de enkelte virkemidler antages at påvirke mængden af 

affald på havbunden. Det er ikke muligt, på samme måde som for affald på 

strandene, at opgøre effekterne kvantitativt. I nedenstående tabel er det kun 

kvalitativt angivet, hvorvidt de enkelte virkemidler bidrager til at reducere til-

førslen af affald til havbunden ift. baseline situationen.  

Tabel 35 Opsamling på virkemidlernes påvirkning ift. tilførsel af affald til havbunden. 

Nr. Estimeret reduktionspotentiale Påvirkning 

1 
Indsats omkring affaldsindsamling ved 

strandkiosker og havne 
Begrænset reduktion 

2 Forbud mod masseopsendelse af balloner Begrænset reduktion 

3 Mærkning og tilbagetagning af fiskekasser Reduktion 

4 Udvikle "best practice" på fiskefartøjer Reduktion 

5 Udfasning af brug af Dolly Ropes Begrænset reduktion 

6 
Begrænsning af spild fra byggepladser (fo-

kus på EPS) 
Ingen reduktion 
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Nr. Estimeret reduktionspotentiale Påvirkning 

7 
Oprydningstogter af danske forsyningsskibe 

og registrering af affald 
Begrænset reduktion 

8 
Informationskampagne: Intet affald i toilet-

tet 
Begrænset reduktion 

9 
Undervisning om affald og miljø i fiskeriud-

dannelserne 
Reduktion 

10 Begrænsning af marint affald fra spildevand Begrænset reduktion 

8.3 Sammenstilling af udvalgte parametre 

Resultaterne for analyse af de 10 udvalgte virkemidler er opsummeret i neden-

stående tabel. I tabellen er det valgt at give et overblik over de 10 virkemidler i 

forhold til behovet for tekniske tiltag og regulering, reduktionspotentiale for 

strand/havbund samt de økonomiske omkostninger for det enkelte virkemiddel.  

I tabellen er anvendt en farvekode, grøn, orange, rød, med følgende forklaring:  

› Grøn indikerer det mest positive, dvs.: 

› at virkemidlet kan implementeres med kendte tekniske løsninger og in-

denfor gældende regulering.  

› at virkemidlet kan implementeres fra dansk side (nationalt) og eventu-

elt er skalerbart, således at det kan iværksættes i mindre skala, f.eks. 

lokalt eller som pilotprojekt.  

› at virkemidlet medfører en væsentlig reduktion ift. den kommende 

tærskelværdi for affald på referencestrande (>5 stk. pr. 100 m strand) 

og eventuelt også for affald på havbunden.  

› At virkemidlet er relativt omkostningseffektivt at implementere.  

› Orange indikerer en medium score, dvs.: 

› at virkemidlet kræver udvikling af tekniske løsninger (ikke komplice-

rede) og enten kan gennemføres frivilligt eller ved ændret regulering.  

› at virkemidlet kan startes op nationalt, men gerne skal udbredes på re-

gional skala for at opnå en væsentlig effekt. Eller at virkemidlet kun gi-

ver mening i regional skala. 

› at virkemidlet medfører en mindre reduktion ift. den kommende tær-

skelværdi for affald på referencestrande (1-5 stk. pr. 100 m strand) og 

eventuelt også for affald på havbunden. 

› At virkemidlet er medium omkostningseffektivt at implementere. Virke-

midler, hvor der afsættes en pulje til ansøgninger, er alle fastsat til at 

være i denne kategori. 

› Rød indikerer det vanskeligste, dvs.: 

› at virkemidlet kræver udvikling af tekniske løsninger (komplicerede), 

og kræver ændret regulering. 
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› at virkemidlet stort set ikke giver reduktion ift. den kommende tær-

skelværdi for affald på referencestrande (<1 stk. pr. 100 m strand) el-

ler for affald på havbunden. Virkemidlet kan have andre fordele, der 

gør, at det alligevel er interessant. 

› at virkemidlet er mindre omkostningseffektivt at implementere. 

Som det fremgår af tabellen, har de forskellige virkemidler forskellige fordele og 

ulemper. Mange grønne markeringer indikerer som udgangspunkt, at et virke-

middel kan være relevant at gå videre med, imens røde markeringer bør give 

anledning til overvejelse ift. den videre implementering.  

For de røde markeringer medfører to af virkemidlerne relativt kompliceret udvik-

ling af tekniske tiltag (virkemiddel 5 og 7). Et virkemiddel kræver ændret regu-

lering på regionalt plan (virkemiddel 5), og samme virkemiddel giver kun me-

ning, hvis det kan implementeres i regional skala. Disse barrierer bør vurderes 

nærmere, inden der arbejdes videre med virkemidlerne.  

For en række af virkemidlerne er angivet, at de gerne skal opskaleres til regio-

nalt niveau, for at opnå den ønskede effekt ift. reduktion af marint affald. 

Selvom implementering af disse virkemidler i Danmark ikke medfører væsentlige 

direkte reduktioner i marint affald, kan national implementering alligevel være 

en fordel, da man i så fald med større vægt kan argumentere for udbredelse af 

virkemidlet i andre lande.  

I den samlede vurdering vil det være oplagt at afveje omkostningseffektiviteten 

af de enkelte virkemidler, dvs. "hvor meget miljø (reduktion af marint affald) 

man får for pengene". I denne betragtning er der dog flere forhold, der skal af-

vejes. Dels har det betydning hvilke aktører, der påvirkes, dels har typen af re-

duktion betydning (eksempelvis er nogle affaldsemner mere skadelige end an-

dre). Der kan ikke fortages en retvisende opgørelse af omkostning pr. reduceret 

affaldselement på strandende, der i sig selv kan udgøre et grundlag for en vur-

dering af omkostningseffektiviteten. Farvekodningen i kategorien økonomi indi-

kerer således omkostningsniveauet under hensyn til den forventede effekt, men 

beror på en nærmere vurdering. Hertil kommer, at tre tiltag består af oprettel-

sen af en pulje. Omkostningseffektiviteten af disse vil afhænge af de konkrete 

ansøgninger og dermed hvilken effekt, der opnås. 
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 Tabel 36 Opsamling på de analyserede virkemidler ift. udvalgte parametre. 

 

 

 

Nr. Virkemiddel Tekniske tiltag Regulering Geografisk spor/ ska-

lerbarhed 

Reduktion, referen-

cestrande/havbund 

Økonomi 

1 

Indsats omkring af-

faldsindsamling ved 
strandkiosker og havne 

Kendte tekniske 

løsninger. 
Frivilligt tiltag. 

Lokalt (pilotprojekter), 

nationalt. Best Practice 
kan udbredes regionalt. 

2-22 affaldsemner pr. 

100 meter strand. 

Omkostning på 10-27 millioner kr. pr. 
år. 

Omkostningen tilfalder primært kom-

munerne. 

2 
Forbud mod masseop-

sendelse af balloner 
Ingen. 

Kan rummes inden-

for gældende regu-
lering.  

Nationalt, regionalt.  
0-17 affaldsemner pr. 

100 meter strand. 

Omkostning på ca. 0,2 mio. kr. pr. år. 

Omkostningen tilfalder erhvervslivet. 

3 
Mærkning og tilbageta-

gning af fiskekasser 

Kendte tekniske 

løsninger. 

Kan både gennem-
føres frivilligt og 

ved ændret regule-
ring. 

Kan starte nationalt, men 
skal gerne udbredes regi-

onalt. 

0- 1 affaldsemne pr. 
100 meter strand. 

Påvirker affald på 
havbunden. 

Omkostning på ca. 1,8 millioner kr. pr. 
år. for erhvervet. 

Økonomisk fordel for større fiskere og 
fiskerihavne. 

4 
Udvikle "best practice" 
på fiskefartøjer 

Kræver nye tekni-

ske løsninger/æn-
dret organisering.  

Frivilligt tiltag. 

Lokalt (pilotprojekter), 

nationalt. Best practice 
kan udbredes regionalt. 

1-96 affaldsemner pr. 

100 meter strand. 
Påvirker affald på 

havbunden. 

Pulje på 10 millioner kr. som et en-
gangsbeløb. 

Omkostningen tilfalder staten. 
Der vil være omkostninger til imple-

mentering (ikke estimeret). 

5 
Udfasning af brug af 

Dolly Ropes 

Kræver nye tekni-
ske løsninger. Kom-

pliceret. 

Kræver ændret re-

gulering (regionalt). 
Regionalt.  

0-85 affaldsemner pr. 

100 meter strand. 

Kan ikke kvantificeres.  Dog meget be-

grænsede konsekvenser for danske fi-

skere, da de stort set ikke benytter 
Dolly Ropes. 

6 

Begrænsning af spild 

fra byggepladser (fo-
kus på EPS) 

Kendte tekniske 
løsninger. 

Frivilligt tiltag. 

Lokalt (pilotprojekter), 

nationalt. Best practice 
kan udbredes regionalt. 

1-20 affaldsemner pr. 
100 meter strand.  

12 mio. kr. pr. år (meget usikkert).  
Omkostningen tilfalder erhvervslivet. 

Omkostningerne afhænger af de kon-
krete tiltag.  

Der kan statslige omkostninger til im-
plementering af tiltag (ikke estimeret). 

7 

Oprydningstogter af 
danske forsyningsskibe 

og registrering af affald 

Kræver nye tekni-
ske løsninger. Kom-

pliceret. 

Frivilligt tiltag. 
Lokalt (pilotprojekter), 
nationalt. Best practice 

kan udbredes regionalt. 

Kan ikke kvantifice-

res. 

Afsættes en pulje på 2 millioner kr. 

Omkostning tilfalder staten. 

8 

Informationskam-

pagne: Intet affald i to-
ilettet 

Kendte tekniske 
løsninger. 

Frivilligt tiltag. 

Kan starte nationalt, men 

skal gerne udbredes regi-
onalt 

Kan ikke kvantifice-
res. 

Afsættes en pulje på 3 millioner kr. 
Omkostningen tilfalder staten. 

9 

Undervisning om affald 

og miljø i fiskeriuddan-
nelserne 

Kendte tekniske 
løsninger. 

Kræver ændret re-
gulering. 

Lokalt (udvalgte uddan-

nelser), nationalt. Best 
practice kan udbredes re-

gionalt. 

Kan ikke kvantifice-
res. 

Engangsomkostning på [ca. 0,3 million 

kr.] 
Omkostningen tilfalder staten. 

10 
Begrænsning af marint 
affald fra spildevand 

Kendte tekniske 
løsninger. 

Kan både gennem-

føres frivilligt og 
ved ændret regule-

ring. 

Kan starte nationalt, men 

skal gerne udbredes regi-
onalt. 

0-5 affaldsemne pr. 
100 meter strand. 

20 millioner kr. pr. år. 

Påvirkede aktører vil afhænge af den 
konkrete implementering. 
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Bilag A Bruttoliste for virkemidler 

A.1 Reduktion af landbaserede kilder 

A.1.1 Bedre affaldshåndtering i det offentlige rum 
(parkeringspladser/strande/havne) 

Flere og bedre designede affaldsspande i det offentlige rum, især ift. strande, 

havne mv. Mange affaldsspande er udformet således, at måger, krager og andre 

fugle kan pille affaldet op ad affaldsspandene og dermed bidrage til henkastet 

affald. Derudover kan der være spørgsmål om tilstrækkelighed (antal, tæthed og 

tømningsfrekvens) og optimal placering af affaldsspande i det offentlige rum, 

langs kystområder.  

Affaldstype/kilde: Alle affaldstyper fra turisme/rekreative aktiviteter. 

Effekt: Afhænger af det lokale udgangspunkt. Vil primært have effekt ved 

strande med høje besøgstal.  

Kommentar: Ift. baseline kan det nationale overvågningsprogram ikke anvendes 

direkte, da det omfatter strande med meget få besøgende. En del af affaldet på 

referencestrandene antages dog at stamme fra turistaffald fra mere besøgte 

strande.  

A.1.2 Tilbagetagningsordning for kiosker/ishuse ved 
strande og havne 

Konkrete forslag til virkemidler kan være: 

Der kan opfordres til at alle kiosker/ishuse ved strandområder og havne skal til-

bagetage engangsservice (krus, bestik etc.), slik/ispapir mv. og som bonus ek-

sempelvis uddele et stykke chokolade, en slikkepind eller andet til de kunder, 

som leverer emballagen eller andet affald tilbage. Dette tiltag eksisterer allerede 

enkelte steder (jf. Danmarks Naturfredningsforening).  

Affaldstype/kilde: Primært engangsservice, is- og slikpapir mv.  

Effekt: Afhænger af udbredelsen, men vil primært have effekt på meget besøgte 

strande.  

Kommentar: Engangsservice indgår i de engangsplastprodukter, der vil blive for-

budt pga. SUP-direktivet. Dette betyder at det skal være andre produkter eller 

materialer, som kiosker/ishuse kan tilbagetage på denne måde. 
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A.1.3 Forbud mod masseopsendelse af balloner 

Virkemidlet skal målrettes alle, der benytter masseopsendelse af balloner (>50 

balloner) i forskellige sammenhænge. Virkemidlet vil tage afsæt i Danmark (der 

gives i dag specifikke tilladelser til opsendelse), men der skal arbejdes på at få 

det udbredt til de øvrige europæiske lande og til krydstogtsskibe, som også be-

nytter sig af sådanne events. 

Affaldstype/kilde: Specifikt helium-balloner, der typisk er produceret af et 

plast/metallaminat med påmonteret snor.  

Effekt: Effekten af dette virkemiddel kan estimeres på baggrund af data for tilla-

delse til masseopsendelse af balloner.  

A.1.4 Krav om påsætning af magnet på haglgeværer til 
opsamling af brugte patronhylstre 

Der er lavet forsøg med at påsætte en magnet på et haglgevær for at opsamle 

patronhylstre ved jagt. Ideen er at magneten sættes fast på geværet, så når 

den brugte patron udskiftes med en ny, trækker magneten automatisk det 

brugte hylster til sig så det ikke efterlades på jorden. Selve haglskålen er van-

skelig at håndtere, da den lander langt væk fra brugeren.  

Affaldstype/kilde: Patronhylstre 

Effekt: Estimeres ud fra tilgængelig viden om patroner (jagt)  

Kommentarer: Der sker en del på frivillig basis på dette område allerede, f.eks.: 

https://landbrugfyn.landbrugnet.dk/artikler/natur/nu-er-det-slut-med-patron-

hylstre-og-mikroplast-i-naturen.aspx 

https://magasin.mitjagt-

blad.dk/dk_DK/8982/137457/gr%c3%b8nne_patronvalg.html 

https://www.skovforeningen.dk/nyhed/minimer-plastik-i-naturen-brug-bioned-

brydelige-haglskaale/ 

Desuden er haglskåle et initiativ under Regeringens Plastikhandlingsplan.  

A.1.5 Krav til festivaler om diverse engangsplast 

Festivaler kan indgå som en samlet målgruppe i forhold til diverse plastproduk-

ter, hvoraf nogle indgår under SUP-direktivet. Festivalerne kan arbejde med at 

undgå engangsservice, engangsdrikkekrus og engangstelte og i stedet anvende 

alternativer, der ikke er af plast. Nogle festivaler har allerede arbejdet med 

dette, eksempelvis North Side og Roskilde Festival (dog er engangstelte ikke 

omfattet). 

Effekten af sådanne tiltag vil primært påvirke marint affald i det omfang, at fe-

stivalerne er lokaliseret i relativ nærhed af kysten eller større "vandveje", der 

kan føre affaldet til havet. Hvis festivalerne er lokaliseret længere fra kysten, vil 

tiltagene primært påvirke henkastet affald på land og dermed lokal forurening.  

https://landbrugfyn.landbrugnet.dk/artikler/natur/nu-er-det-slut-med-patronhylstre-og-mikroplast-i-naturen.aspx
https://landbrugfyn.landbrugnet.dk/artikler/natur/nu-er-det-slut-med-patronhylstre-og-mikroplast-i-naturen.aspx
https://landbrugfyn.landbrugnet.dk/artikler/natur/nu-er-det-slut-med-patronhylstre-og-mikroplast-i-naturen.aspx
https://landbrugfyn.landbrugnet.dk/artikler/natur/nu-er-det-slut-med-patronhylstre-og-mikroplast-i-naturen.aspx
https://magasin.mitjagtblad.dk/dk_DK/8982/137457/gr%c3%b8nne_patronvalg.html
https://magasin.mitjagtblad.dk/dk_DK/8982/137457/gr%c3%b8nne_patronvalg.html
https://magasin.mitjagtblad.dk/dk_DK/8982/137457/gr%c3%b8nne_patronvalg.html
https://magasin.mitjagtblad.dk/dk_DK/8982/137457/gr%c3%b8nne_patronvalg.html
https://www.skovforeningen.dk/nyhed/minimer-plastik-i-naturen-brug-bionedbrydelige-haglskaale/
https://www.skovforeningen.dk/nyhed/minimer-plastik-i-naturen-brug-bionedbrydelige-haglskaale/
https://www.skovforeningen.dk/nyhed/minimer-plastik-i-naturen-brug-bionedbrydelige-haglskaale/
https://www.skovforeningen.dk/nyhed/minimer-plastik-i-naturen-brug-bionedbrydelige-haglskaale/
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Affaldstype/kilde: Engangsservice, drikkekrus og engangstelte 

Effekt: Reduceret plastforbrug og reduktion af henkastet affald i umiddelbar 

nærhed af festvalpladsen. Hvis festivalen er lokaliseret kystnært, kan det på-

virke mængden af marint affald.  

Kommentar: Engangsservice, drikkekrus mv. er omfattet af forbud i SUP-

direktivet og vil dermed under alle omstændigheder skulle erstattes af andre 

produkter. Indgår som initiativ i Regeringens Plastikhandlingsplan (initiativ 17).  

A.1.6 Farvning af cigaretskod 

Målet er at stille krav til producenter af cigaretter om at farve cigaretfiltre, så de 

eksempelvis er røde eller pink, og dermed nemmere at se i naturen. Det skulle 

gerne få rygere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de smider et cigaret-

skod væk, da det på den måde bliver mere synligt. Første trin vil være at stille 

krav til danske producenter og efterfølgende til de udenlandske importører. An-

tallet af henkastede cigaretskod i hele Danmark og langs kysten er stort. 

Affaldstype/kilde: Cigaretskod 

Effekt: Reduceret antal henkastede cigaretskod, hvilket gælder både på land, 

kloak (som leder ud i åer/søer/havet) og direkte i vand. 

Kommentar: Mærkning af cigaretskod er allerede omfattet af SUP-direktivet. 

Dette gælder dog kun mærkning af pakken og ikke den enkelte cigaret. Derud-

over fremgår det af SUP-direktivet, at cigaretter vil blive omfattet af udvidet 

producentansvar, ligesom der skal ske produktudvikling for at fjerne plast fra fil-

trene. 

A.1.7 Affald fra spildevand 

Konkrete forslag til virkemidler kan være: 

› Krav om øget bassinkapacitet på danske spildevandsrenseanlæg, så der 

sker færre overløb ved større regn-hændelser (er også et OSPAR og 

HELCOM tiltag).  

› Bringe spildevandsrensning i hele regionen op på et acceptabelt niveau for 

at minimere sanitært affald (f.eks. vatpinde, tamponer og små plaststyk-

ker) langs kyster og i havet. Dette affald formodes primært at stamme fra 

spildevand fra f.eks. England og Tyskland. Relevante punktkilder for util-

strækkeligt renset/urenset spildevand identificeres ud fra havstrømme mv. 

Det vil betyde, at specifikke kilder kan adresseres med henblik på at for-

bedre spildevandsrensningen fra disse. Dette foreslås som et nationalt tiltag 

fra HELCOM's side.  

Affaldstype/kilde: Sanitært affald 
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Effekt: Afhænger af indsatsen.  

Kommentar: Uvist hvor stort problemet med overløb på danske renseanlæg 

egentligt er. Omkostninger skal stå i rimeligt forhold til resultatet. Indsatser i 

udlandet skal ske i samarbejde med andre landes myndigheder.  

A.1.8 Indføre "best practice" på virksomheder, der 
anvender plastpellets 

I dag eksisterer det frivillige program "Operation Clean Sweep". Indførelse af 

programmet kan gøres obligatorisk for alle virksomheder, der anvender plastpel-

lets i produktionen. Målet er at få indført de bedste arbejdsgange, indretninger 

og oprydningsforhold for at forhindre, at pellets ender i afløbet og derfra risike-

rer at ende i havet. Eksempelvis kan der stilles krav til, hvor afløb placeres i for-

hold til de pågældende arbejdsgange på virksomheden, eller krav om installering 

af filtre i afløb. Pellets udgør et stort problem på de danske kyster. 

Affaldstype/kilde: Små plaststykker (pellets) 

Effekt: Reduktion af den del af små plaststykker, som udgøres af pellets. Skal 

undersøges nærmere. Vil ikke tælle med i overvågningsprogrammet, da dette 

går på plaststykker á minimum 2,5 cm.  

Kommentar: Det er primært udlandet, der er "den store synder", da en stor del 

af dette bliver fanget i renseanlæg i Danmark. Dermed kan tiltaget kombineres 

med regionalt samarbejde omkring spildevandsrensning. Nævnt som tiltag i 

OSPARS action plan. OSPAR arbejder med at kombinere principper fra Operation 

Clean Sweep med ekstern audit, f.eks. i Skotland.  

A.1.9 Bedre håndtering af plast på byggepladser 

Der anvendes meget plast på danske byggepladser, både EPS og andet plast. 

Plasten anvendes både som bygge- og isoleringsmaterialer samt til emballage af 

materialer. Tab af plast fra byggepladserne sker primært ved forarbejdning af 

materialerne (skæring mv.) eller ved utilstrækkelig affaldshåndtering, som giver 

mulighed for at plasten blæser væk. Ved byggepladser nær vandet, f.eks. be-

byggelse af havneområder, vil meget af denne plast ende i havet. Særligt EPS er 

et meget let materiale, som derfor har potentiale for at spredes langt.  

Tiltaget kunne indeholde krav om bedre affaldshåndtering på byggepladserne, 

herunder med særlig opmærksomhed på EPS, der let blæser væk.  

Effekt: Mindre spild af plast, herunder særligt EPS, fra byggepladser. 

Kommentar: Dette er afdækket i rapporten Survey of polystyrene foam (EPS 

and XPS) in the Baltic Sea (COWI for Miljø- og Fødevareministeriet, februar 

2019).  
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A.1.10 Udvidet producentansvar 

Udvidet producentansvar på udvalgte produkter kunne have en gavnlig effekt på 

marint affald.  

Affaldstype/kilde:  

Effekt:  

Kommentar: Udvidet producentansvar er en del af SUP-direktivet for mange en-

gangsemballageprodukter samt vådservietter, balloner, tobaksvarer og fiskered-

skaber. Derfor er tiltaget generelt dækket ind af direktivet og indgår ikke i net-

tolisten.  

A.2 Reduktion af havbaserede kilder 

A.2.1 Mærkning/tilbagetagning af 
fiskeredskaber/fiskekasser 

Fiskeredskaber og fiskekasser udgør en stor andel af det affald der findes langs 

Vestkysten. Der er allerede krav om mærkning af fiskeredskaber (ikke fiskekas-

ser), men denne kunne godt forbedres med miljøhensyn/reduktion af marint af-

fald for øje.  

Fiskenet genanvendes i et vist omfang, bl.a. af virksomheden Plastix i Lemvig, 

der eksempelvis producerer bænke af plastmaterialet. Plastix kunne derfor være 

en aftager af fiskenet ift. implementering af producentansvar for fiskeredskaber.  

Mærkning og tilbagetagning af fiskekasser eksisterer allerede i forhold til nogle 

virksomheder i Danmark, f.eks. Pack and Sea i Thyborøn. Undersøgelser lavet af 

organisationen STRANDET viser, at de fiskekasser, der bliver fundet langs ky-

sten, sjældent er fra virksomheden Pack and Sea, men fra andre leverandører 

uden tilbagetagningsordninger. Dette kunne tyde på, at Pack and Seas tilbageta-

gningsordning virker, og at en udbredelse af ordningen derfor kunne have en 

positiv effekt. 

Affaldstype/kilde: Fiskekasser og fiskeredskaber, herunder fiskenet.  

Effekt: Afhænger af udbredelsen (produkter) 

Kommentar: Udvidet producentansvar på fiskeredskaber indgår i SUP-direktivet, 

men er ikke specificeret nærmere. Ovenstående kan derfor være input/et kon-

kret tiltag ift. implementering af producentansvar for fiskeredskaber. Fiskekasser 

er ikke en del af fiskeredskaber. 
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A.2.2 Udvikle "best practice" på fiskefartøjer 

Virkemidlet går på at udvikle og implementere metoder til at sikre, at fiskered-

skaber ikke falder over bord, og at affald opsamles og håndteres forsvarligt. Fi-

skefartøjer bliver ofte udsat for voldsomme vejrforhold (især i Nordsøen), der 

kan medføre, at redskaber og affald falder i havet. Samtidig er det også vigtig, 

at fiskerne arbejder med adfærdsændringer på fartøjet, så hensigtsmæssig 

håndtering af redskaber og affald tænkes ind i arbejdsprocessen. En del af virke-

midlet er at gå i tæt dialog med fiskerne omkring arbejdsgange på fartøjerne og 

den forurening, som også påvirker deres egne arbejdsvilkår.  

Virkemidlet består derfor konkret i at udvikle best practice, gennemføre kam-

pagner og foreslå konkrete ændringer i samarbejde med udvalgte fiskere og af-

prøve disse på udvalgte fiskefartøjer, med henblik på at udbrede ideen mere ge-

nerelt. En del af processen er at spørge fiskerne, hvor de ser de største udfor-

dringer og hvad de mener, der skal til for at afhjælpe problemerne. 

Affaldstype/kilde: Fiskeredskaber. 

Effekt: Påvirker den del af affaldet, som stammer fra fiskeredskaber og andet fra 

fiskefartøjer, der falder overbord.  

Kommentar: Fiskeredskaber er omfattet af SUP-direktivet, men det er ikke spe-

cificeret, hvorledes det skal implementeres i dansk lovgivning. Dog er fastlagt, 

at der skal etableres særskilt indsamling af fiskeredskaber i havnene. Indgår 

også som OSPAR tiltag (36).  

A.2.3 Begrænsning af brug af Dolly Rope 

Dolly Rope er net strimler (plast, typisk orange), der anvendes til at beskytte 

den nederste kant af de net, der anvendes til bomtrawl. Dolly Rope anvendes 

stort set ikke af danske fiskefartøjer, men i er meget anvendt af f.eks. holland-

ske fiskefartøjer.  

Dolly Rope på har en meget stor skadelig effekt på dyrelivet og findes i relativt 

stort omfang ved Vestkysten. En begrænsning af anvendelsen af Dolly Rope i 

Nordsøen (eller en erstatning af materialet) vil derfor betyde en del for miljøbe-

lastningen.  

Affaldstype/kilde: Dolly rope (fiskeredskaber). 

Effekt: Væsentlig reduktion af brug af Dolly Rope antages at medføre en reduk-

tion af tab af disse og dermed reduceret bidrag til marint affald fra denne kilde. 

Kommentar: Da denne affaldstype primært stammer fra udenlandske fartøjer, 

vil det kræve dialog/samarbejde med udenlandske myndigheder (f.eks. Holland) 

eller via EU-samarbejde. OSPAR og HELCOM opfordrer til undersøgelse af dette.  
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A.2.4 Udskiftning af EPS-flåd med alternativer 

Flåd (flydere, der holder net mv. oppe) fremstillet af EPS er nogle af de fiskered-

skaber, der ofte findes som marint affald (eksempelvis visse fiskekasser). Derfor 

er det foreslået at udskifte EPS med alternative materialer eller indkapsle EPS i 

en hård polystyrencoating.  

Affaldstype/kilde: EPS-flåd (fiskeredskaber). 

Effekt: Reduktion af brug og derfor også reduktion af tab af EPS-flåd i havet. 

Kommentar: Virkemidlet er målrettet producenter og kræver ændret lovgivning, 

ligesom det kræver, at der findes alternative materialer. Virkemidlet kan derfor 

ikke umiddelbart implementeres. 

A.2.5 Affaldsfaciliteter i alle havne og incitamenter for 
aflevering af affald 

EU arbejder med en revision af EU-direktivet vedrørende modtagefaciliteter i 

havne, som omfatter aflevering af affald. Direktivet stiller krav til hvilke facilite-

ter der skal være i havnene for at alle skibe, herunder fiskefartøjer, kan komme 

af med affaldet, inden at de forlader havnen igen. Desuden skal havnene sikre, 

at de modtager affaldet på betingelser, der ikke giver at skibene incitament til at 

dumpe affaldet i havet (nævnes af både OSPAR og HELCOM).  

I Danmark har alle havne, så vidt vides, faciliteter til modtagelse af alle fraktio-

ner fra skibe uden betaling. Virkemidlet kunne i Danmark have til formål at se 

på konkrete incitamenter overfor skibene, herunder økonomiske og informative 

tiltag, der gør det mere attraktivt at tage affald med i havn. Eksempler kunne 

der være "skrotpræmie" på fiskenet, eller kompensation for sorteret affald.  

Affaldstype/kilde: Affald, der opstår ombord på skibe. 

Effekt: Reduktion af dumpning af affald i havet. 

Kommentar: For at konkretisere dette virkemiddel bør de konkrete forhold (og 

incitamenter) undersøges nærmere for det område, som virkemidlet omfatter. 

Der kan være stor forskel på modtageforholdene i forskellige landes havne. Krav 

i SUP-direktivet om separat indsamling af fiskeredskaber.  

A.3 Oprydningsindsats 

Regeringens Plastikhandlingsplan indeholder et initiativ med oprettelse af en 

pulje til rengøring af danske strande for plast (initiativ 11). Det kunne være in-

teressant at undersøge, om denne pulje kunne integreres/kombineres med rele-

vante virkemidler.  
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A.3.1 Oprydningstogter af danske forsyningsskibe 

Aftale med Danske Rederier om, at der foretages affaldsoprydningstogter af for-

syningsskibe, der sejler med tom efter at have afleveret forsyninger. Det vil om-

fatte, at skibene samler affald op (med floating screen eller lignende) på den 

rute, som de sejler, hvor de eventuelt ikke har last med. Dette kunne målrettes 

ruter, hvor de danske kyster vil være påvirket.  

Udover at der konkret indsamles affald, kan virkemidlet eventuelt også bruges 

til at genere information om type, mængde og lokalisering af affald. Aftalen kan 

eventuelt indgås på frivillig basis, eller med en form for økonomisk kompensa-

tion til skibene, betalt ud fra en samlet afgift, som alle pålægges, eller ved an-

den type økonomisk incitament.  

Affaldstype/kilde: Alle affaldstyper, som flyder på havet. 

Effekt: Afhænger af udbredelsen. 

Kommentar: Måske kunne man overveje en økonomisk kompensation for ind-

samlet affald.  

A.3.2 "Fishing for litter" 

OSPAR (74) har et initiativ kaldet "fishing for litter", som handler om at fiskefar-

tøjer får udleveret en bigbag til opsamling af affald, som de enten fisker op af 

havet, eller fanger i deres net. Dette affald afleveres i den havn, som fartøjet til-

hører eller anløber. Tiltaget har både oprydning og engagering af fiskerierhver-

vet som formål. HELCOM opfordrer også til dette. I Danmark har Danmarks Fi-

skeriforening søgt om penge til et lignende pilotprojekt hvor alt det opsamlede 

affald registreres i forhold til hvor det er opsamlet, hvor meget og hvilke affalds-

typer.  

Affaldstype/kilde: Alle affaldstyper, som flyder på havet. 

Effekt: Afhænger af udbredelsen. 

A.3.3 Fjernelse af spøgelsesnet 

Spøgelsesnet er fiskenet, som er tabt eller dumpet af fiskere og som efterføl-

gende driver rundt indtil de indfanges af vrag, stenrev eller lignende. Marine 

pattedyr, fisk mv. risikerer at sidde fast i nettene og drukne, eller dø af sult. Fi-

skenet kun nedbrydes meget langsomt og fortsætter derfor med at udgøre et 

miljøproblem i mange år.  

Tiltaget går ud på at kortlægge og fjerne spøgelsesnet.  

Affaldstype/kilde: Fiskenet. 

Effekt: Reduktion af fiskenet, særligt på havbunden.  
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Kommentar: DTU Aqua gennemfører en kortlægning af spøgelsesnet og en af-

prøvning af metoder til fjernelse af spøgelsesnet. Denne undersøgelse vil af-

dække omfanget af spøgelsesnet og omkostningerne ved fjernelse af disse.  

A.4 Information, uddannelse mm.  

Informationskampagner og uddannelse kan være mange ting og gennemføres 

på mange niveauer. Konkrete forslag til virkemidler kan være (forslag fra inte-

ressenter) nævnes nedenfor.  

Regeringens Plastikhandlingsplan indeholder et initiativ om national informati-

onskampagne for at reducere affald i naturen (initiativ 10). Det kunne eventuelt 

være relevant at undersøge, om dette kunne kombineres/integreres med de fo-

reslåede virkemidler.  

A.4.1 Informationskampagner/undervisning 

› Alle skoleklasser får udleveret en sæk til opsamling af affald langs kysten. 

Når sækken er fyldt, afleveres denne til kommunen og klassen får en lotte-

riseddel. Herefter er man med i en lodtrækning, hvor de skoleklasser som 

vinder, får en aktivitetsgave (mulighed for at gøre et eller andet aktivt sam-

men i klassen). Lodtrækningen sker flere gange om året, ligesom der er 

mulighed for at samle affald langs stranden hele året. Ideen er opstået i 

Varde Kommune og kan introduceres til alle relevante kystkommuner. 

› Specifikke informationskampagner. Eksempelvis målrettet imod hvad der 

ikke må smides i toilettet, f.eks. vatpinde, tamponer, mindre plaststykker 

mv. Affald bortskaffet i toilettet kan ende i havet med spildevandet, især i 

forbindelse med overløb. Det er samtidig en grænseoverskridende problem-

stilling. En stor del af det sanitære affald, der findes i Nordsøen, antages at 

komme fra andre lande, f.eks. Tyskland og England.  

› "Adopt a beach", hvor en borger eller organisation (sportsklub eller lign.) 

adopterer et stykke strand, som de forpligter sig til at holde rent (nævnt af 

OSPAR (tiltag 81), HELCOM og Plastic Change). Dette findes også i USA, 

hvor man bl.a. kan adoptere et stykke vej.  

› Samlet eventkalender for affaldsindsamling på strande. Efterspurgt af turi-

ster mm. Kalenderen vil give overblik over aktiviteter på dette område og 

dermed understøtte, at folk, der gerne vil hjælpe, kan finde relevante akti-

viteter.  

Affaldstype/kilde: Afhænger af de gennemførte kampagner.  

Effekt: Effekten af informationskampagner/undervisning kan være vanskelig at 

fastlægge, da det kommer meget an på hvilke kampagner, der gennemføres og 

hvad de er stilet imod. Effekterne kan være langsigtede og forebyggende. 
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A.4.2 Undervisning om affald i fiskeriuddannelserne 

Krav om at indføre et modul i fiskeriuddannelserne, der vedrører affaldshåndte-

ring og miljø generelt. Der kan udarbejdes et forslag til, hvordan modulet skal 

udformes og hvad det skal indeholde. Tjek hvad der allerede er gennemført og 

om det er frivilligt eller obligatorisk. 

Affaldstype/kilde: Fiskeredskaber mm. 

Effekt: Langsigtet effekt. 

Kommentar: Det bør undersøges, på hvilket niveau dette allerede indgår i ud-

dannelser relateret til fiskeriet, herunder om det er frivilligt eller obligatorisk. 

Også nævnt som tiltag i OSPAR (bl.a. 79). Kunne også udbredes til andre sekto-

rer (sejlads, dykning, turisme etc.), som foreslået at f.eks. HELCOM.  

A.4.3 Øget håndhævning af eksisterende lovgivning 

Der findes allerede national lovgivning, som forbyder henkastning af affald og 

ulovlig dumpning fra skibe. Det vil derfor være muligt at reducere marint affald 

indenfor eksisterende lovgivning igennem øget håndhævning, herunder øget til-

syn/kontrol.  

Affaldstyper/kilder: Afhængigt af hvilken lovgivning man ser på. Typisk affald fra 

turisme/rekreative aktiviteter og skibe.  

Effekt: Afhænger af det konkrete tiltag.  

Kommentar: Det kan være vanskeligt og ressourcekrævende at håndhæve lov-

givningen, da f.eks. henkastning/dumpning af affald sker mange steder. Man 

skal derfor udvælge tiltag med omhu.  

A.5 Forbedring af datagrundlag omkring marint 

affald 

Mange aktører har anført, at de mener, at datagrundlaget omkring marint affald 

er mangelfuldt. Der er derfor foreslået en række tiltag, som skal forbedre data-

grundlaget. Disse projekter vil generere nyttige data. Man skal blot være op-

mærksom på, at de ikke nødvendigvis er direkte sammenlignelige med data fra 

det nationale overvågningsprogram pga. metodemæssige forskelle, forskellige 

(herunder ikke uddannede) udfører mv. Dette bør drøftes som en del af udvik-

lingen af virkemidlerne og man bør i så høj grad som muligt læne sig op ad fæl-

les procedurer og standarder.  
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A.5.1 Indsamling af affaldsdata på strande (Citizen Science 
Project) 

Systematisk gennemførelse af Citizen Science Project med henblik på at ind-

samle data om affald langs de danske strande. Virkemidlet vil som udgangs-

punkt ikke medvirke til minimering af affald langs kysten (ud over det affald, der 

opsamles i undersøgelsen), men vil udbygge datagrundlaget ift. data om f.eks. 

affaldsmængder og typer. Dette kan være grundlaget for en efterfølgende mål-

rettet indsats vedrørende specifikke kilder og emner. 

Affaldstype/kilde: Alle typer.  

Effekt: Umiddelbart ingen, men forbedret datagrundlag og øget bevidsthed om-

kring problemstillingen 

Kommentar: Plastic Change arbejder på at få etableret et sådant projekt, evt. i 

samarbejde med spejderne. De mangler dig bl.a. finansiering.  

A.5.2 Øget registrering af marint affald (fiskefartøjer) 

En del interessenter (herunder Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Naturfred-

ningsforening, STRANDET, WWF, Danske Havne) udtrykker, at der mangler data 

omkring affaldsmængder i havet, herunder karakterisering og lokalisering af af-

faldet.  

En måde at udvide datagrundlaget på kunne være at lave aftaler med fiskefartø-

jer om, at alt affald, der opsamles fra havet (i deres net eller på anden måde) 

registreres og opbevares på fartøjet og afleveres i den havn, som de normalt 

anvender. Her vejes og sorteres affaldet, ligesom findested registreres. Det vil 

give data om hvilke typer affald der opsamles, hvor meget, og hvilke havområ-

der, der er hårdest belastet. Det kan samtidig give en indikation af kilden til af-

faldet.  

Dette tiltag vil kunne forbedre datagrundlaget og dermed medvirke til, at mere 

specifikke virkemidler kan defineres og iværksættes. 

Affaldstype/kilde: Alle typer marint affald. 

Effekt: Umiddelbart ingen, men forbedret datagrundlag.  

Kommentar: Drøftet internt hos interessenterne, men endnu ikke iværksat pga. 

logistiske udfordringer (udvalgte havne med "tilhørende" fiskefartøjer) og mang-

lende finansiering. Kunne hænge fint sammen med OSPAR tiltag (bl.a. 55) om 

definition af hotspots for floating waste. Bidrager ligeledes som oprydningsind-

sats.  
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A.5.3 Undersøgelse af fordeling af affald mellem 
erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere 

Ideen er at få genereret flere data i forhold til fiskeredskaber og affald fra fi-

skeri. Umiddelbart forventes det at være erhvervsfiskeriet, der udgør langt ho-

vedparten af affald fra fiskeribranchen, idet fiskekasser og større fiskenet kom-

mer herfra. Men det er muligt, at materialer som snor, reb og afskær også kan 

komme fra andre fiskere, og disse affaldsemner er defineret som særligt skade-

lige langs kysterne. Ved at få øget oplysning om kilden til affaldet, så kan et vir-

kemiddel som information mv. målrettes mere specifikt. Hvordan en undersø-

gelse kan gennemføres, skal diskuteres. 

Affaldstype/kilde: Fiskeredskaber mm. 

Effekt: Umiddelbart ingen, men forbedret datagrundlag og mulighed for bedre 

målretning af virkemidlerne.  

A.5.4 Moniteringsudstyr på fragtskibe 

Ideen er at opsamle data og viden om hvor affaldet ligger i havet, da det giver 

mulighed for at markere, hvor de primære affaldsmængder er registreret. Ud-

styret skal kunne monteres således, at det ikke kommer i konflikt med skibenes 

sejlads og arbejdsmiljøet for besætningen. Den ekstra viden kan bruges til at 

iværksætte specifikke tiltag, både nationalt og internationalt. Data kan indberet-

tes til internationale databaser.  

Affaldstype/kilde: Alle affaldstyper, som flyder på havet 

Effekt: Umiddelbart ingen effekt. Forbedring af datagrundlag og mulighed for 

bedre målretning af virkemidlerne. 

Kommentar: Kunne hænge fint sammen med OSPAR tiltag (bl.a. 55) om defini-

tion af hotspots for floating waste. 

 

 


