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Forberede kortlægning af 
plast på kysten

Materiale pr. gruppe
• Internetadgang
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Undersøge

Mål med øvelsen: 
Formålet med aktiviteten er at udarbejde 
en prognose for, hvor på den aktuelle 
kyststrækning I kan forvente at finde mest 
opskyl og måske mest plast. 

Aktivitetsvejledning 
1. Undersøg på et kort, hvor der findes store 

byer og floder i de nabolande som vi deler 
farvende med fx England og Polen. Overvej 
om disse kunne være kilde til forurening i 
Danmark.

2. Gå på DMI vejrkort dmi.dk/danmark og zoom 
ind på den kyststrækning, I skal undersøge.

3. Skift lag i øverste højre hjørne til vind og følg 
prognosen frem til tidspunkt for jeres besøg 
på kysten. Se den røde markering på kortet, 
hvor I skifter lag.

4. Hvor kommer vinden fra, og hvordan 
er sandsynligheden for, at vinden fører 
materialer med sig?  
 
 
____________________________________ 

5. Skift igen lag på kortet til strøm.
6. Hvor kommer strømmen fra, og er det 

sandsynligt at strømmen vil føre materiale 
med sig og i givet fald hvorfra?

7. Endnu engang skifter I lag på kortet til 
vandstand. 

8. Kan I forvente høj eller lav vandstand på 
kysten, når I kommer på besøg?

9. Med udgangspunkt i google maps eller andet 
kortmateriale jeres lærer har anvist, tegner I 
en skitse af jeres kyststrækning.

10. Marker på jeres skitse, hvor på kysten I 
forventer at finde mest opskyl.

11. Er der nogle byer og floder der kunne tænkes 
at være kilde til plast på jeres kyst med 
udgangspunkt i jeres viden om strøm- og 
vindforhold i farvandet ud for jeres kyst? Eller 
vil I vurdere, at det er for usikkert at sige noget 
om?
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Farvandskort fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).  
Vejrkortet viser aktuelle strømforhold i knob.  
Kilde: https://www.dmi.dk/
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Kilde: https://www.dmi.dk/
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Indtegn skitse af jeres kyst
Indtegn vindretning med grønne pile
Indtegn strømretning med blå pile
Indtegn forventet vandstand og skriv om det er 
højvande eller lavvande
Marker hvor I forventer at finde opskyl

Skitse af jeres kyst
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