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1. Introduktion  

Dette projekt ”Informationsindsats om marint affald” er muliggjort gennem en bevilling fra Det danske 

Hav- og Fiskeriudviklingsprograms del om fremme af gennemførelsen af den Integrerede Maritime 

Politik (IMP).  

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der via Overvågningsudvalget, har givet grønt lys til 

igangsættelsen. Projektet vil blive udført efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens regler for anvendelse af 

IMP-midler.  

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST) og Miljøstyrelsen (MST), der sammen afholder udbuddet 

under Miljø- og Fødevareministeriet. Det er LFST, der fungerer som ordregiver i forbindelse med 

gennemførelse af udbuddet, mens MST står for den faglige kontakt vedr. indholdet i udbuddet og dets 

leverancer.  

Miljø- og Fødevareministeriets ønske om en informationsindsats om marint affald rettet mod en bred 

kreds af befolkningen skyldes, at mængden af marint affald bør begrænses både af miljømæssige, 

økonomiske og æstetiske hensyn.  

Der fokuseres overordnet på at nedbringe mængden af marint affald, hvortil også henregnes henkastet 

affald på stranden.  Indsatsen vil bidrage til det indsatsprogram, der - med henblik på at opnå god 

miljøtilstand senest i 2020 - fastlægges i Danmarks Havstrategi 

(http://svana.dk/vand/havet/havmiljoe/danmarks-havstrategi/indsatsprogram/). Det er i henhold til 

miljømålene i Danmarks Havstrategi valgt at fokusere informationsindsatsen på dels det affald, der 

findes i/opsamles på havet og dels det affald, der findes på stranden. 

Marint affald dækker over en bred vifte af forskellige fraktioner. I rapporten ”Status on Beach Litter 

Monitoring in Denmark 2015”, Aarhus Universitet, 2016 (http://dce2.au.dk/pub/SR177.pdf) beskrives 

situationen på udvalgte referencestrande. Det fremgår af rapporten, at der er mange typer af affald, der 

kan findes på strandene og i forskellig mængde. Der er således store variationer afhængig af tid og sted.  

Ud over overvågning af affald på strande overvåger Miljøstyrelsen også affald på havbunden samt 

mikroplast i havbundssediment, fiske- og fuglemaver http://svana.dk/vand/havet/havmiljoe/danmarks-

havstrategi/overvaagningsprogram/. 

Formålet med indsatsen er at sætte fokus på, hvordan strandgæster, turister, lystsejlere og fiskere kan 

være med til at minimere affald på stranden og i havet, bl.a. ved at informere om affaldets negative 

konsekvenser i havet.  

 

http://svana.dk/vand/havet/havmiljoe/danmarks-havstrategi/indsatsprogram/
http://dce2.au.dk/pub/SR177.pdf
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2. Økonomi 

Projektet finasieres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens IMP midler, som er en del af det danske Hav – 

og Fiskeriudviklingsprogram. Dette program er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond (EHFF), der er en del af EU's fælles fiskeripolitik. Programmet finansieres af EU og den 

danske stat. EU's medfinansiering er på 1,55 mia. kr. for perioden 2014-2020 og svarer generelt til en 

EU-andel af tilskuddet på 75 %.   

I Danmark administreres Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

Projektet ”Informationsindsats om marint affald” har en økonomiske ramme på 3,0 mio. DKK ekskl. 

moms.   

 

3. Tidsplan og milepæle 

Snarest efter kontraktindgåelse afholdes et opstartsmøde, ligesom der skal være et afsluttende møde, 

hvor projektets resultater og processen evalueres. Det afsluttende møde skal afholdes senest 1 måned før 

projektafslutning. Projektet afsluttes senest ultimo 2018.   

De anførte milepæle kan, hvis dette ønskes af Leverandøren og efter Ordregivers godkendelse, medføre 

udbetaling af rater af det samlede honorar til Leverandøren ifølge nedenstående oversigt. 

 

Dato/periode 

 

Aktivitet Milepæl som medfører udbetaling af rate 

af honorar 

Efter kontraktindgåelse Opstartsmøde  

Efterår 2017  

 

Præsentation af, hvordan 

indsatsen forventes udført 
for de 3 forskellige 

målgrupper 

 

Efterår/Vinter 2017 
 

Møde i følgegruppe og 
godkendelse af program 
for 2018 – statusrapport 

afleveres 

Kr. 500.000 

Jan/Feb 2018 Præsentation af materiale 
til brug i indsatsen 

 

Marts 2018 

 
 

Møde i følgegruppe: 

behandling og 
godkendelse af materiale 

til brug i indsatsen – 
statusrapport afleveres 

Kr. 500.000 
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Forsommer 2018 
 

Præsentation af status for 
indsatsen 

 

Sommer 2018 

 

Præsentation af status for 

indsatsen 

 

Efterår 2018 Møde i følgegruppe: 
Status for og evaluering 

af indsatsen – 
statusrapport afleveres 

Kr. 500.000 

Ultimo oktober/primo 
november 2018 

Aflevering af udkast til 
endelig rapport 

Kr. 500.000 

November 2018 
 
 

Møde i følgegruppe: 
Behandling af udkast til 
endelig rapport samt 

evaluering af 
projektforløb 

 

Senest 1. december 

2018 
 

Aflevering af endelig 

rapport  

Kr. 1.000.000 

 

De præcise datoer for møder og afleveringer samt milepæle aftales dog nærmere efter kontraktindgåelse. 

 

4. Projekts indhold 

Der skal udarbejdes og gennemføres en informationsindsats, som overordnet skal fokusere på at 

nedbringe mængden af marint affald, hvortil også henregnes henkastet affald på stranden.  Miljø- og 

Fødevareministeriet ønsker, at indsatsen får den størst mulige effekt i form af adfærdsændringer og 

eksponering. Indsatsen vil bidrage til det indsatsprogram, der - med henblik på at opnå god miljøtilstand 

senest i 2020 - fastlægges i Danmarks Havstrategi. Det er i henhold til miljømålene i Danmarks 

Havstrategi valgt at fokusere informationsindsatsen på to hovedindsatsområder: Dels det affald, der 

findes/kan opsamles på havet og dels det affald, der findes på stranden. Affaldet på stranden 

repræsenterer dels det marine affald, som skylles i land og dels det affald, som smides på stranden og 

som derfor kan ende i havet. 

Afgrænsninger 

Det er derfor kun affald, der findes/kan opsamles på havet og affald, der findes på stranden, indsatsen 

skal dreje sig om. Der skal kun fokuseres på de direkte kilder til marint affald (stammende fra folk på 

havet, på havnene eller stranden). Der skal dermed ikke være en indsats rettet mod indirekte kilder, 

selvom de også kan udgøre en meget stor andel af den samlede mængde marint affald. Dette er gjort for 

- inden for de afsatte midler - at kunne målrette indsatsen på udvalgte grupper for ikke at sprede sig over 

for mange potentielle dele af befolkningen. Dermed skal indsatsen heller ikke have fokus på direkte 
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kilder til mikroplast som fx bildæk og kosmetiske produkter, men kun de indirekte i form af plast, der 

nedbrydes i havet.   

Indhold 

Der skal tilrettelægges og gennemføres en informationsindsats rettet mod udvalgte grupper af 

befolkning med det formål at mindske marint affald i havet og på strande.  

Det fremgår af rapporten ”Status on Beach Litter Monitoring in Denmark 2015, Aarhus Universitet 

2016”, at fiskeri og affald fra turisme og andre rekreative aktiviteter vurderes at være de dominerende 

kilder til affald på fire undersøgte strande efterfulgt af sanitært affald, operationelt affald og kabysaffald 

fra skibe. Der ses regionale forskelle i affaldets sammensætning. Det beskrives dog også i rapporten, at 

det er vanskeligt at bestemme kilderne til størstedelen af affaldet. På denne baggrund skal indsatsen 

rettes mod dels fiskere og dels lystsejlere, som alle potentielt kan bidrage til en direkte forurening af 

havet ved sejlads og i havnene samt en tredje indsats rettet mod folk, der færdes på stranden (herunder 

sommerhusejere m.fl.) eller har anden kystnær rekreativ aktivitet. Indsatsen skal ske under hensyntagen 

til de aktiviteter, der allerede foregår på de respektive områder.  

Informationsindsatsen skal tage udgangspunkt i information om marint affald og dets påvirkninger af 

det marine miljø. Der skal derfor være et solidt fagligt baseret fundament i de oplysninger, der anvendes 

i forbindelse med indsatsen, herunder fx hvad angår kilder til det marine affald og hvilke effekter, 

plasten har i miljøet. Kilderne skal beskrives både ift. større stykker plast og mikroplast ud fra 

eksisterende viden, og effekterne på faunaen skal ligeledes beskrives ift. større og mindre plaststykker 

samt mulige effekter af mikroplast; også her skal der tages udgangspunkt i eksisterende konkret viden.  

De enkelte målgrupper (fiskere, lystsejlere og strandgæster m.fl.) og hvilke forhold, en 

informationsindsats skal tage udgangspunkt i og omfatte, er beskrevet nedenfor.  

Der er følgende tre fokusområder: 

Fokusområde 1: Fiskere 

Marint affald, der kan relateres til fiskeri og akvakultursektoren, udgør en betragtelig andel, som det 

også er vist i den ovenfor nævnte danske undersøgelse, hvor fiskeri- og akvakultur relateret affald 

udgjorde mellem ca. 10-36 %. Hvor stor en andel, der kommer fra dansk fiskeri og akvakultur, kan dog 

ikke afgøres. Andre europæiske undersøgelser viser tilsvarende, at fiskeindustrien bidrager til en 

betydelig del af det marine affald.  

En informationsindsats rettet direkte mod fiskerne, både erhvervs-, fritids- og lystfiskere samt 

havbrugsdriften er derfor et vigtigt tiltag for at nedbringe mængden af marint affald. Indsatsen skal tage 

udgangspunkt i at oplyse om, hvor vigtigt det er at undgå, at affaldet ender i havet, og hvad man kan 

gøre for at undgå det i dagligdagen - også med fokus på de uforudsete hændelser, hvor der tabes affald 

over bord eller mistes fiskeredskaber. En informationsindsats om pligten til at indberette mistede 
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redskaber, der ikke kan bjærges, skal indgå i overvejelserne. Opmærksomheden skal også rettes mod 

opfisket marint affald og mulighederne for aflevering på havnene. 

 Fokusområde 2: Lystsejlere og folk, der færdes på havnene 

Affald fra lystsejlerne vil kunne stamme fra fx madpapir, beklædningsgenstande, cigaretter, bestik, 

emballage, kapsler, dåser mm., der enten falder/blæser over bord ved et uheld eller mere eller mindre 

bevidst kastes overbord, ”fordi havet sletter alle spor”. Begge dele skal adresseres i en 

informationskampagne, der ligesom for fiskernes vedkommende skal tage udgangspunkt i, hvor vigtigt 

det er at undgå, at affaldet ender i havet pga. dets skadelige effekter.  

Indsatsen skal samtidig også rettes mod en hensigtsmæssig opførsel på havnene, således at – udover 

sejlerne - også havnegæster bliver guidet hen mod en hensigtsmæssig opførsel, således at også de vil 

lade være med at smide affald i havet.  

Fokusområde 3: Marint affald på strande (strandgæster og evt. sommerhusejere/-gæster) 

Folk, der færdes eller opholder sig på stranden, og som bevidst eller ubevidst henkaster affald på 

stranden skal adresseres mhp. adfærdsændring. Indsatsen skal sætte fokus på, hvordan især strandgæster 

og evt. folk i ”baglandet” som turister og sommerhusbeboere kan være med til at minimere henkastet 

affald på stranden, samt hvilke problemer som dette affald skaber for det marine miljø.  

Indsatsen skal inddrage information om nedbrydningstider for de hyppigste typer strandaffald som fx 

plastflasker, kapsler, dåser, cigaretskod m.m. samt kilderne hertil, og hvordan man kan undgå, at det 

bliver til marint affald. Indsatsen skal så vidt muligt aktivt inddrage borgerne fx i form af konkurrencer, 

afstemninger eller spil, ligesom inddragelse af relevante eksterne parter som fx Dansk Flygtningehjælp 

og skoler kan overvejes. 

Samlet for de 3 ovennævnte fokusområder skal udarbejdelsen af informationsindsatsen over for de 

enkelte fokusområder ske med behørig hensyntagen til allerede igangværende informationsindsatser, 

herunder fx projektet ”Et hav af muligheder” fra Plastic Change/Det Økologiske Råd/Plastindustrien , 

samt eventuelt andre eksisterende informationskampagner eller strandrensningsevents.  

Ligeledes skal erfaringer fra tidligere informationsindsatser inddrages, ligesom det skal fremgå, om 

tidligere indsatser bevirker, at visse områder foreslås nedprioriteret, mens andre i stedet bør prioriteres 

højt. Miljøstyrelsen har kendskab til, at organisationer som bl.a. Hold Danmark Rent, KIMO, Danmarks 

Naturfredningsforening, WWF og Plastic Change og Forsvaret tidligere har afholdt kampagner eller 

informationsindsatser.  

Adfærdsanalyser skal lægges til grund for informationsindsatsen for de enkelte fokusområder, bl.a. for 

at kunne vurdere i hvor høj grad, der er tale om at italesætte værdikædens tavse viden for at dette kan 

anvendes ifm. udarbejdelsen af informationsindsatsen.  Analysen skal derfor inddrage informationer 
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modtaget ifm. konsultationer med relevante interessenter. Såfremt det vurderes, at en adfærdsanalyse 

ikke er nødvendig, skal dette begrundes udførligt.  

Det er helt afgørende, at relevante organisationer (såsom f.eks. fiskeriorganisationer, rekreative 

organisationer, miljøorganisationer) kontaktes med henblik på deltagelse i indsatsen, således at de – 

såfremt de ønsker det – kan være aktive deltagere i tilrettelæggelsen af den endelige 

informationsindsats. Dette skal sikre, at budskaberne når bredest muligt ud med størst effekt. Det skal 

samtidig vurderes, om der er muligheder for samarbejde på tværs af de forskellige interessegrupper.  

En effektmåling skal også indgå i projektet.  

5. Følgegruppe 

Leverandøren skal nedsætte en følgegruppe bestående af Miljøstyrelsen (som formand) samt 

tilbudsgiver inkl. eventuelle relevante underleverandører. Leverandøren skal foreslå medlemmer af 

følgegruppen og fungere som sekretær for følgegruppen. Ordregiver forventer, at følgegruppen som 

minimum mødes på de tidspunkter, der er angivet ovenfor i pkt. 3 under Tidsplan og milepæle. 

Derudover kan der efter aftale blive tale om yderligere møder. 

6. Rapportering 

Projektet skal som minimum afrapporteres på denne måde:  

Statusrapporter skal afleveres ved forslag til tilrettelæggelsen af informationsindsatsen rettet mod de 

enkelte grupper under hensyntagen til de eventuelt udarbejdede adfærdsanalyser. Der skal tages stilling 

til det videre forløb på baggrund af disse statusrapporter.  

Den endelige rapport skal kunne publiceres og anvendes som dokumentation for projektets resultater 

både ift. offentligheden og evt. ift. EU-Kommissionen og skal som minimum indeholde følgende afsnit:  

A. De vigtigste afsnit fra statusrapporterne 

B. Gennemgang af adfærdsanalyser 

C. Gennemgang af de enkelte informationsindsatser 

D. Evaluering af effekterne af indsatsen for hvert af de tre fokusområder 

E. Konklusion 

F. Anbefalinger til fremtidig indsats 

G. Engelsk resume 

 

Den endelige rapport skal afleveres i PDF-format samt i Word–format. 

Sammen med den endelige rapport skal Leverandøren aflevere det udarbejde materiale til 

informationsindsatserne efter nærmere aftale med Miljø- og Fødevareministeriet. 
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Sproget i rapporterne skal være: Dansk, dog med et engelsk resume i den endelige rapport. 

 

7. Mindstekrav 

Følgende mindstekrav (MK) er opstillet: 

MK 1: Der skal minimum anvendes 500.000 kr. ekskl. moms til hvert fokusområde.   

MK 2: Leverandøren skal dokumentere relevant ekspertise og erfaring hos tilbudte medarbejdere og 

eksperter til kommunikationsrelaterede aktiviteter og adfærdsanalyser samt faglig viden om marint 

affald, herunder effekter i havmiljøet. 

MK 3: Den endelige rapport skal være afleveret senest 1. december 2018. 

 

 


