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Datsettet
Registreringer fra hver ryddeaksjon:

• Antall gjenstander av ulike kategorier

• Vekt - f.o.m 2018

• Område – forbedret i 2018

• Innsats – antall personer 
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• Svakheter
• Samlet inn av ulike 

personer – med lite 
opplæring

• Stor variasjon i 
datakvalitet

• Skiller ikke mellom data 
av god og dårlig kvalitet

Dugnadsdata

• Styrker
• Store mengder data
• Tidsserier
• Solid geografisk 

distribusjon
• Informasjon om kilder
• Informasjon om vekt
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Hva er det vi 
ønsker å vite?

Om datasettet



• Hva er det som havner på avveie?
• Hvem er synderne?
• Hva er årsaken til at søpla havner i havet?
• Hvor ble søpla sluppet ut?
• Hvor mye av søpla ender opp i fjæra?
• Hvor stor utskiftning av søppel er det i fjæra?
• Hvordan påvirkes deponeringen av vind, strøm og bølger?
• Hvor store mengder marin forsøpling er det i Norge?
• Hvordan er utviklingen av mengder over tid?
• Er det nytt eller gammelt søppel vi rydder i?
• Er det forskjell mellom nord og sør? Øst og vest?

Hva er det vi ønsker å vite?

Forskningsspørsmål



Hva er det vi 
ønsker å vite?
• Hva er kildene til marin 

forsøpling?

• Hva er årsakene til marin 
forsøpling?

• Hvor store mengder marin 
forsøpling er det i Norge?

• Hva er utviklingen over tid?
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The mean number of litter items found on the beaches was 402 items 
per 100 m.

Mengder – basert på HNR-data
Jannike Falk-Andersson 2019
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«...As the mainland of Norway covers about 13 degrees of latitude 
this means that per 100 meter beach there are about 0.39 fewer litter 
items in the most northern cleaning location compared to the most 
southern cleaning location.»

Geografiske forskjeller – basert på HNR-data
Jannike Falk-Andersson et al. 2019
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Marthe Larsen Haarr et al upublisert

Antall Vekt

Aust-Agder     Lofoten-Vesterålen    Nordkynn Varanger Aust-Agder     Lofoten-Vesterålen    Nordkynn Varanger
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Falk-Andersson et al. 2019 

Basert på HNR-
data



Lofotanalysen
Lofoten avfallsselskap og 
SALT

Finansiert av Handelens 
miljøfond

• Har søppelmengdene 
økt eller minket i 
perioden?

• Er det geografiske 
forskjeller?

• Påvirkes søppelmengder 
av vind, bølger, nærhet 
til fiskefelt?
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Kan dugnadsdata svare på spørsmålene våre?

Foto: SALT

Hva er kildene til marin forsøpling? Ja

Hva er årsakene til marin forsøpling? Delvis

Hvor store mengder marin forsøpling er 
det i Norge?

Delvis - fra og 
med 2018

Hva er utviklingen over tid? Sannsynligvis



"Beach litter data, particularly those collected by volunteers, is highly 
underused management tool for identifying the sources of beach litter 
and working systematically to reduce the input of plastic to 
Norwegian oceans. There are many research questions that can still 
be explored using this data set and we encourage researchers to do 
so.»

Siste ord
Jannike Falk-Andersson 2019
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