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Hvorfor er myteknusing viktig?

a) Det sparer penger
b) Det sparer tid
c) Vi må ha riktig

kunnskap for å løse
problemet

Foto:  Discovery Channel, TV 3



- Dyrt og komplisert
- Kan skade marint liv og biodiversitet i havet
- Små biter i konstant bevegelse
- Lav konsentrasjon av plast i vannsøylen

«90% av all plast i havet kommer fra 10 elver»



- Dyrt og komplisert
- Kan skade marint liv og biodiversitet i havet
- Små biter i konstant bevegelse
- Lav konsentrasjon av plast i vannsøylen

Forskere har analysert 57 elvesystemer, og pekt på
10 elver som de største synderne av disse. Å sette

opp lenser her vil ikke løse 90 prosent av problemet.



- Dyrt og komplisert
- Kan skade marint liv og biodiversitet i havet
- Små biter i konstant bevegelse
- Lav konsentrasjon av plast i vannsøylen

«Det meste av søppelet kommer til Norge fra
utlandet»



Foreløpig tall peker
mot at det meste som

ryddes i Norge
stammer fra oss selv

og aktivitet langs
kysten vår



«Å tråle havet for plast er noe av det mest effektive
vi kan gjøre i kampen mot marin forsøpling»



Mange vil bidra til spektakulær opprydding, men:
Konsentrasjonen av marin forsøpling er veldig lav i

havoverflaten.  



Fakta: Data tilsier at strandrydding er den mest effektive opprydningsmetoden

Eunomia
Plastics in the Marine Environment
06.2016



Figur: Dimensjoner for opprydding, Circular Cleanup, ÆRA



 

Tiltak for utgående
forsøpling

Foto: PBS News Hour, Stockholm stad



- Dyrt og komplisert
- Kan skade marint liv og biodiversitet i havet
- Små biter i konstant bevegelse
- Lav konsentrasjon av plast i vannsøylen

«Hvis bare folk slutter å kaste ting i naturen blir vi
kvitt forsøplingsproblemet»



- Dyrt og komplisert
- Kan skade marint liv og biodiversitet i havet
- Små biter i konstant bevegelse
- Lav konsentrasjon av plast i vannsøylen

«Bionedbrytbar plast er løsningen»



Teknisk
Ukeblad





Det er ikke bare plast som
forsøpler og skader miljøet

 
 

 
 
 

Foto: Amanda
Kerr



- Dyrt og komplisert
- Kan skade marint liv og biodiversitet i havet
- Små biter i konstant bevegelse
- Lav konsentrasjon av plast i vannsøylen

«Ingen har ansvaret for forsøpling i Norge»



Forurensningsloven

1 Forsøpler 2 Grunneier 3 Kommunen



- Dyrt og komplisert
- Kan skade marint liv og biodiversitet i havet
- Små biter i konstant bevegelse
- Lav konsentrasjon av plast i vannsøylen

«2019 er siste år vi rydder engangsplast på norske
strender»



Kort oppsummert

Kunnskapsbaserte tiltak og løsninger sikrer effektiv
ressursbruk og gode resultater
 
Mer myteknusing?
• Stop Talking Trash About Marine Litter, Grid
Arendal

• Hold Norge Rents ressursbank for kommuner



holdnorgerent.no
www.facebook.com/holdnorgerent
www.twitter.com/holdnorgerent
www.instagram.com/holdnorgerent



3. Ansvaret
for forsøpling

er ikke
plassert

Forurensningsloven
 

§ 28. (forbud mot forsøpling)

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke
skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

 

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i
strid med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke
rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan
også gis overfor den som har overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har
ført til at avfallet er blitt spredd.

 

Ang. § 35. (avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.) og
§ 36. (avfall langs offentlige veger.mv.):

Disse har ansvar for oppsetting av avfallsbeholdere, tømming og ev. nødvendig
opprydding.



STATUS: ANSVARSPLASSERING OG
FINANSIERING

Fragmentert ansvar for forsøpling
 
! FORURENSER
   ! GRUNNEIER
       ! KOMMUNEN

Ressursmangel
• Eierløst avfall: Svært mange kommuner har ikke

tilstrekkelig ressurser til å rydde opp
• Forsøpling med kjent forsøpler: Mange kommuner

mangler ressurser til håndheving av lovverket
• Midlene som deles ut i dag går hovedsakelig til

   - frivillig opprydding (ikke profesjonelle)
   - opprydding av marint avfall

• Refusjonsordningen dekker bare transport og
avfallsbehandling, ikke administrasjonskostnader

Konsekvens: Kommunen får ansvar for store mengder avfall på avveie, uten mulighet og/eller ressurser til å sette inn tiltak.


