Skjærgårdstjenesten vårsamling,
onsdag 8.mai, Sandefjord

1. Før Fuglene kommer
2. Strandsøppel dypdykk
3. «Plastanalyse»

Prosjektet «Ren Oslofjord» - tiltak mot marin forsøpling

Prosjektet Ren Oslofjord – strandlinjen har fått midler fra Miljødirektoratet i 2015,
2016, 2017 og 2018. Vi vil videreføre og utdype tiltakene i prosjektet.

Søknaden for Ren Oslofjord omfatter i 2019 følgende tiltak:
1. Koordinering, samordning og rapportering av strandryddeaksjoner i Oslofjorden
2. «Strandsøppel‐dypdykk» for identifisering av kilder til marin forsøpling innsamlet under
vårens ryddeaksjoner og strandryddeuken 2019
3. Registrering av funn etter opprydningsaksjon i Samuelskilen i Færder nasjonalpark
4. Frivillig rydding, henting og levering av søppel, samt transport av frivillige
5. Kartlegging og profesjonell rydding av sårbare/utilgjengelige områder
6. Innsamling, transport og mottak av eierløse kasserte fritidsbåter
7. Utvide og videreutvikle ordningen med ryddestasjoner
8. Informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere for å redusere tap av faste fiskeredskap
(teiner og garn)
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1. Før fuglene kommer
• OF koordinator i Oslofjorden
• Tett samarbeid med SNO og
skjærgårdstjenesten
- Hvordan og når bør aksjonene gjennomføres?
(effektivt, men samtidig mest mulig skånsomt)

• Ønsker vi flere ryddeaksjoner?
• Ev. hvor?
• Etter at fuglene har dratt?

Tofteholmen i Hurum blir ryddet sammen
med SNO, Skjærgårdstjenesten i
Breiangen, Fjorden Ren og
Naturvernforbundet Røyken og Hurum.
Øya er fuglereservat og har ikke blitt
ryddet på mange år.

Søndre Lauer

Rødskjær naturreservat utenfor Åsgårdstrand i
Horten kommune ble ryddet av OF nå under "Hold
høsten ren". Planen var opprinnelig å rydde
reirene for plast under aksjonen "Før fuglene
kommer", men sen vår gjorde at hekkingen startet
før vi rakk å rydde.

Skjærgårdstjenesten med driftsenheten Færder og
Statens naturoppsyn hjalp til med å rydde, og
aksjonen var en del av prosjektet Ren Oslofjord som
har fått støtte fra Miljødirektoratet.

2. «Strandsøppel dypdykk»
• Kunnskapen om marin forsøpling i Oslofjorden har
vært lite dokumentert og er lite tilgjengelig.
• Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden og Oslofjordens
Friluftsråd har jobbet med strandrydding i mange år.
• Det var et ønske om å få dokumentert denne
erfaringen, spesielt når det kommer til identifisering
av kilder og forskjeller mellom Indre og Ytre
Oslofjord.
• I tillegg var det et ønske om at kunnskapen om kilder
vil kunne føre til forvaltningsrettede og forebyggende
tiltak.

Hvorfor «Strandsøppel dypdykk»?
• Registrering av strandsøppel er den eneste
indikatoren på marin forsøpling som sier noe om
kilden til søpla.
• Dette er viktig informasjon ettersom det er grunnlaget for
forebyggende tiltak (Busch 2015), som er det mest
kostnadseffektive tiltaket mot marin forsøpling (UNEP
2011).
• I Norge registreres strandsøppel hovedsakelig gjennom to
protokoller (registreringsmetoder):
1. Hold Norge ren – registreres av frivillige
2. OSPAR – registreres av profesjonelle
• For å identifisere kilde og årsak bak at avfall havner på
havet trenger man ofte mere informasjon enn det som
fremkommer av disse protokollene.

Hva er «Strandsøppel dypdykk»?
• «Dypdykk strandsøppel» er en metode utviklet av SALT, en
uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten.
• Metoden er en analyse av strandsøppel i samarbeid med
«søppeleksperter»:
- aktører som vi anser som kilden til den marine forsøplingen,
- aktører som representerer forvaltningen i området
- aktører som har mye erfaringer med marint søppel.

• Å samle aktører med ulike perspektiv og kunnskap gir en
helhetlig refleksjon rundt hvilke tiltak som kan gjennomføres.
• God dokumentasjon er viktig for at aktørene ser sitt
ansvar slik at man kan implementere målrettede,
forebyggende tiltak.

Datainnsamling
Oversiktskart lokaliteter datainnsamling Indre Oslofjord:
•
•

Gressholmen (lilla)
Søppel plukket av Jobben Frelsesarmeen kom fra ulike steder i Indre Oslofjord, og er derfor ikke
markert i kartet.

Oversiktskart lokaliteter datainnsamling Ytre Oslofjord:
•
•
•
•

Drammensfjorden (gul)
Holmestrand
Sletter (rød)
Hvaler (grønn)

De 3 første dypdykkene (Gressholmen, Holmestrand og Hvaler) ble
gjennomført som feltarbeid sommer 2018.
De 2 siste dypdykkene ble gjennomført høsten 2018 som «dypdykkworkshoper» med lokale «søppeleksperter».
Opprinnelig var det planlagt å analysere marint søppel fra Færder, men den
ble kastet av et ivrig renovasjonsselskp før vi fikk gjennomført analysen.
Vi ønsket å undersøke og dokumentere likheter og forskjeller i kilder i Indre
og Ytre Oslofjord, samt om det var forskjeller også innad i disse områdene.
(Kartutklipp hentet fra Norgeskart.no)

Feltarbeid sommer 2018
Søppel fra Gressholmen sorteres i bokser i OFs lokaler på Slemmestad.
Bildet illustrerer at små gjenstander dominerte søpla (Foto: SALT).

Utendørs analyse av søppel fra Hvaler (til venstre) og
Drammensfjorden (til høyre) (Foto: OF og SALT)

Basert på funnene og
registreringene gjort i
løpet av feltarbeidene
sommer 2018 ble
protokollen justert og
tilpasset Indre og Ytre
Oslofjord ytterligere.

Søppelobjektene ble telt i
henhold til ulike kategorier
(tellekategorier), samt veid i
henhold til kildekategorier
(kildekategorier)

Dypdykk-workshoper høsten 2018
Workshopen for Ytre Oslofjord ble arrangert hos skjærgårdstjenesten i Moss med
søppel fra Sletter.
Deltagerne representerte:
• Krüger Kaldnes
• Jackon isolasjon
• Østlandske båtopplag AS
• Orkla Home & Personal Care
• Fiskarlaget Sør
• Statens Naturoppsyn Tønsberg
• Skjærgårdstjenesten fra Hvaler, Moss,
Breiangen, Havnøy og Fredrikstad.
• SALT
• OF
Sortering på presenninger i henhold til
kildekategori (hvite ark) under workshopen
hos Skjærgårdstjenesten i Moss (Foto:
Oslofjorden Friluftsråd).

Dypdykk-workshoper høsten 2018
Workshopen for Indre Oslofjord ble arrangert hos Norsk Gjenvinning i Groruddalen
Miljøpark.

Deltagerne representerte
• Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel,
Bymiljøetaten,
• Marinreparatørene
• Rusken
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus
• Orkla Home & Personal Care
• Norsk Gjenvinning
• Skjærgårdstjenesten fra Indre Vestfjord

Resultater - Indre Oslofjord
«Biter» dominerer i antall. Dette
representere uidentifiserbare
gjenstander.
Den samlede analysen viser
at det er kildene sanitær, husholdning og
fiskeri/fritidsfiske som er dominerende i
Indre Oslofjord i antall gjenstander.
Innenfor sanitær er det Q-tips som
dominerer. Innenfor husholdning er det
korker fra drikkeflasker og norsk
matemballasje, og for fiskeri er det dolly
rope som dominerer.

Andel (%) registrerte gjenstander i antall og vekt, samt differanse, for hver
kildekategori, Indre Oslofjord samlet.

Resultater – Indre Oslofjord
Det viste seg at korker fra
norske brus- og vannflasker
alene var den 5. største kilden i
antall enheter.

Matvareemballasjen var
primært norsk, og den kom fra
snacksvarer som is, sjokolade,
boller, yoghurt o.l.

Norsk matemballasje og korker fra drikkeflasker var de dominerende gjenstandene innen
husholdningsrelatert søppel i Indre Oslofjord (Foto: SALT).

Resultater – Ytre Oslofjord
Fiskeri og husholdning er de største kildene
til marin forsøpling i Ytre Oslofjord. Disse
kildene er størst både i henhold til vekt og
antall registreringer.
Innenfor fiskerirelatert søppel er det dolly
rope som dominerer i antall. Innenfor
husholdning er det korker fra drikkeflasker
og norsk matemballasje som dominerer.
Korkene er for det meste fra norske
brusflasker.

Andel (%) registrerte gjenstander i antall og vekt, samt differanse, for hver
veiekategori, samlet for Ytre Oslofjord.

Resultater - Ytre Oslofjord
Andre bekymringsverdige gjenstander som vi
også fant mye av, er avkapp fra tau, som med
stor sannsynlighet kommer fra fiskeri.
Med erfaring fra tidligere dypdykkanalyser
kunne vi kjenne igjen om tauene var kappet av
eller ikke. Det kombinert med innspill fra
workshopdeltagerne på hva tauene var brukt
til, kunne identifisere at taubitene med stor
sannsynlighet kom fra fiskeri.

Oppsummering 1
Strandsøppel dypdykk gir kunnskap om strandsøppel som
med større nøyaktighet kan si noe om kilde, tiltak og adferd
bak forsøpling.
Dette vil kunne være et viktig supplement til regelmessige
registreringer gjennom etablerte protokoller, som OSPARprotokollen og Hold Norge Rents ryddeportal.
Analysene våre fra dette prosjektet indikerer at kilden til
marin forsøpling i Oslofjorden er mange, og at det i flere
tilfeller er utfordrende å bestemme eksakt kilde, da det er
flere mulige opphav.

Oppsummering 2
• Til tross for et uttal av kilder viser analysene at sanitær- og
husholdningsrelatert søppel er de største kildene i Indre
Oslofjord ut ifra antall registreringer, mens det i Ytre Oslofjord
er fiskeri- og husholdningsrelatert søppel som dominerer i
antall.
• Hovedårsaken til at sanitærrelatert avfall dominerer i antall i
Indre Oslofjord er store funn av Q-tips.

• Fiskerirelatert søppel dominerer i antall pga. dolly rope og
avkapp fra tau.
• Husholdningsrelatert søppel er derimot en samling av ulike
gjenstander relatert til personlig forbruk som drikkeflasker,
matemballasje og engangsartikler til bespisning.

Oppsummering 3
• Gjennom dypdykkanalysen i Oslofjorden ser vi at
registrering av vekt i noen tilfeller gir viktig informasjon.
• Dette gjelder særlig for husholdningsrelatert søppel som
kommer fra personlig forbruk. For å redusere mengden kilo
søppel er dette derfor en kategori det bør rettes tiltak mot.
• Industrirelatert søppel utgjør også en stor andel i vekt,
men erfaringene våre fra analysene er at det er en svært
divers kategori, der det er vanskelig å bestemme om søpla
kommer fra privatpersoner eller næringsvirksomhet.
Ytterligere analyser kan gi mer kunnskap om denne
kategorien.

Oppsummering 4
•

Det har i prosjektet blitt diskutert hvilke tiltak man kan iverksette for å jobbe
mer målrettet mot forsøpling.

•

For husholdningsrelatert søppel er det grunn til å tro at det er forbrukers
adferd fremfor manglende tilgang på renovasjonssystemer som må adresseres.

•

For å forstå folks adferd er det behov for å forske videre på dette feltet og
utvikle målrettede holdningskampanjer. For matvaresøppel kan i tillegg dialog
med produsenter angående materialdesign være et viktig tiltak.

•

For fiskerirelatert søppel bør man gå i dialog med fiskerinæringen for å forstå
adferden som ligger bak hvorfor man f.eks. finner mye avkapp fra tau.

•

Pga. et begrenset datagrunnlag og at Oslofjorden har mange ulike kilder til
forsøpling er det behov for flere datapunkter for å få mer kunnskap om hvilke
kilder man bør rette forbyggende tiltak mot fremover.

4. Plastanalyse - nytt prosjekt i 2019
Plastanalyse av de minste plastbitene (uidentifiserte plastbiter)
fra ryddinger på Akerøya og Nordre Langåra. Dette for å få et mer
helhetlig bilde av plastsøppelet på lokalitetene.
https://www.youtube.com/watch?v=rdOUKs0JfKM&t=8s

https://youtu.be/rdOUKs0JfKM

Takk for meg ☺

