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Hva er marin forsøpling?

• Definisjon- Et hvert produsert fast materiale som kommer inn 
i det marine miljø



Typer avfall

• Plast
• Metall
• Behandlet trevirke
• Papp og papir
• Tekstiler
• Glass/Keramikk



Plast
Syntetisk materiale som består av en eller flere polymerer
(basisplasten) og forskjellige tilsetningsstoffer (hjelpestoffer)

• Utgjør 60-80 % av det 
marine avfallet 

• Lang nedbrytingstid
• Brytes ned til 

mikroskopiske 
fragmenter

• Mikroplast –
Fragmenter mindre 
enn 5 mm







Hvor blir avfallet av?

15 % på strendene

15 %  flyter i havet

70 % på havbunnen





8,8 millioner tonn 
søppel tilføres våre 
hav hvert år!

Et uvisst antall fisk og sjødyr dør!

100 000 sjøpattedyr dør hvert år! 1 million sjøfugler dør hvert år! 
Kilde: WWF.no







Hvor kommer avfallet fra? 

Marin forsøpling tilføres havet fra både landbaserte kilder og fra 
aktiviteter til havs. 

Viktige landbaserte kilder:
- forsøpling, industri, villfyllinger 
og avfallsdeponier. 
- Avfall med overvann fra avløp 
og overflateavrenning.

Kilder fra ulik aktiviteter i havet: 
- fiske, offshore, shipping og   
akvakultur.



Hva er disse tingene? 
Hva er mulige kilder?













http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/friluftsveiledning/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=4675
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/friluftsveiledning/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=4675


Primærmål:
• Bidra til å øke kunnskapen 

til barn og unge om marin 
forsøpling

• Skape bevissthet til hvordan 
marin forsøpling påvirker 
natur og miljø

• Påvirke til miljøbevisste valg

Hva er målet?

Sekundærmål:
• Rene strender



Innhold 
undervisningsopplegg

Undervisningsopplegget er knyttet til 
kompetansemål i lærerplanen for fagene 
naturfag, samfunnsfag og matematikk.

Forarbeid:
A. Hva er marin forsøpling? 
B. Hvilken effekt har marint avfall på 

natur og miljø
C. Hvor kommer det marine avfallet fra? 

(Kilder)
D. Hva kan du og jeg gjøre for å redusere 

omfanget av marin forsøpling?

Feltarbeid
Strandrydding, registrering av søppel og 
egne forsøk

Etterarbeid:
Bearbeiding av data, diskusjonsoppgaver. 



Adopsjonsordning – Adopter en strand!

Skolene som adopterer en 
strand forplikter seg til:
• Oppleve og bli kjent med 

natur- og kulturverdiene
• Bruke adopsjonsområde 

(læringsarenaen) aktivt i 
undervisningen 

• Ta hensyn til planter, dyr og 
kulturminner

• Gjennomføre faste ryddedager 
på adopsjonsområdet 



Aktiviteter i bhg

• Trashart – tema, farger 
ect. 

• Sortere etter form, 
farge, land.

• Begreper: stor, liten, 
lang, tung ect. 

• Lage mønster: kork, 
qtips, qtips, 
haglepatron, qtips, 
qtips, kork…

«Plasta bolognese»



Sikkerhet
Utstyr: 

Hansker, godt skotøy (støvler), søppelsekker,  klær 
som kan bli møkkete, førstehjelpskrin, redningsline. 

Koordinator/sikkerhetsansvarlig:

Hovedansvaret ved en ulykke/hendelse - kontakt 
med rektor, foresatte og medisinsk hjelp. 

Generelle rutiner: 

• Informer elevene om glatte svaberg. 
• La elevene arbeide sammen i små grupper. 
• Avgrens området 
• Vurder bruk av vest 

Informasjon om farlige gjenstander: 

• Giftige/etsende væske.
• Sprøyter med spiss skal aldri håndteres av barn. 

En voksen kan forsiktig samle sprøyter i en tom 
flaske med kork. 

• Vis varsomhet ved behandling av tremateriale 
med spiker og glasskår. 

• Ampuller



Ampuller
• Deteksjon av kjemiske 

stridsmidler.
• Kan inneholde 

kaliumcyanid og andre 
farlige stoffer.

• Kontakt politiet.

• Les mer her: 
http://www.ffi.no/no/Pub
likasjoner/Documents/FFI
fakta_ampuller-for-
deteksjon.pdf

http://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFIfakta_ampuller-for-deteksjon.pdf
http://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFIfakta_ampuller-for-deteksjon.pdf
http://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFIfakta_ampuller-for-deteksjon.pdf
http://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFIfakta_ampuller-for-deteksjon.pdf


ROS-analyse

• Å ta sikkerhet på alvor 
innebærer både å 
forebygge alvorlige 
ulykker og unngå at 
kravet til sikkerhet blir 
et unødvendig hinder 
for utfordringer og 
fysisk aktivitet.

• Bryte aktiviteten ned til 
ulike enheter i løpet av 
dagen og så spørre seg:

- Hva kan gå galt? 
- Hva er konsekvensen 

dersom det går galt? 
- Hva kan vi gjøre for at det 

ikke skal gå galt?
- Hva gjør vi dersom ulykken 

inntreffer?



Nr. Risikoelement Trussel/Årsak Konsekvens
Klassifisering av 
sannsynlighet?

Risikonivå
Tiltak

S K Nivå

Be
sk

riv
el

se

Hva kan skje?
Hva er den uønskede 
hendelsen? Hvilke 
tap oppstår?

Hvorfor vil det kunne 
skje?

Hva kan skje om den 
uønskede hendelsen 
inntreffer?

Hvor sannsynlig 
er det at den 
uønskede 
hendelsen 
inntreffer? Hvor 
hyppig?

Sannsynlighet 
og konsekvens 

på en skala fra 1 
til 5

Beskriv forslag til nye tiltak. 
De kan deles opp i 
organisatoriske, 
menneskelige og 
teknologiske sikringstiltak.

1

Strandrydding – farlig 
avfall

kutt, etsende væske, 
stikk på sprøyte ect.

Mindre skader til 
skader som må sees på 
av helsepersonell

Sannsynlig 

3 2 6

Glass i plastbakke, sprøyter 
håndteres bare av voksne og 
oppbevares i lukket 
plastkanne. Planker med 
spiker håndteres med 
forsiktighet og legges samlet i 
en haug. 

2

Barn blir borte Oversiktlig terreng, 
tar ikke beskjed, 
stikker av ect

Ytteligere skade, tid går 
med til leteaksjon, 
negativ 
tilbakemelding/omtale. 

Sannsynlig - noen 
ganger i året

2 3 6
Avgrense ryddeområdet. 
Velge oversiktlig 
ryddeområde. Gjennomføre 
regelmessige opptellinger. 

3

Aktiviteter på/i/ved 
vann

Drukning Potensiell dødelig utfall Lite sannsynlig

1 4 4

Velge ryddeområde hvor fall i 
vannet er lite trolig. Bruk 
redningsvest hvis været er 
dårlig eller ryddeområdet 
kupert og vanskelig. 



Organisering

• Informasjon (Hva, hvor og 
hvordan)

• Del inn i ryddegrupper (4-6 
pers)

• Avfallshåndtering?



Registrering
• Registrerer alt søppel i et vilkårlig transekt (oppdelt ryddesone) med 20 m 

bredde, fra vannlinjen til øvre del av vegetasjon. 
• Tallene fra transektet adderes med total lenge som blir ryddet
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