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Resultater

I løbet af Masseeksperimentet blev der indsamlet 
374.082 stykker plastaffald fordelt på 3.548 

indsamlinger i den danske natur.

Alle indsamlingerne blev foretaget efter en 
videnskabelig protokol, der på forhånd var ud-
arbejdet med udgangspunkt i det Europæiske 
miljøagenturs ”Marine Litter Watch”-protokol. 
Udover at bidrage til forskningen på området 
vil data derfor blive overført og implementeret 
i Marine Litter Watch databasen. Hver indsam-
ling blev udført på en 100 meter transekt med 
varierende bredde, da det er meget forskelligt 
hvor bred en transekt kan være alt efter, hvilket 
område der indsamles i. Der blev maksimalt 
fundet 3.322 stykker plastik på en enkelt 
transekt. For 66 indsamlinger blev det ind-
rapporteret, at der ikke var observeret plastik 
på transekten. 

De mange tusinde stykker indsamlet plast 
blev kategoriseret og inddelt i 22 forskellige 
kate gorier af plastaffald som fx cigaretskod, 
vatpinde og låg til drikkevarer. 

Transekt
En transekt er betegnelsen for et afmålt 
område i naturen, hvor man for hver 
længdeenhed, fx her 100 meter, tæller 
antallet af dyr, planter eller i dette tilfælde 
plaststykker. 

Plast næsten overalt
I næsten alle områder blev der  fundet  
plastaffald. I ud af de 3.548 indsamlinger, 
der blev foretaget, var det kun i 66 af  
dem, der ikke blev fundet plastaffald.
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På den måde kunne vi gennem 
Masseeksperimentet både få viden om de 
hyppigst forekommende typer af plastaffald 
for Danmark som helhed, men også undersøge 
forskelle i de typer af plastaffald, som findes i 
forskellige naturtyper i Danmark. 

De 3.548 indsamlinger strakte sig over en sam-
let strækning på 354,8 km. For hver kilometer 
blev der således gennemsnitligt indsamlet 1054 
stykker plastik, svarende til 105,4 ± 3,1 stykker 
plast (gennemsnit ± 95% konfidensinterval (CI)) 
per transekt à 100 meters længde.

På kortet ses hvor i Danmark der er blevet foretaget kortlægning af plastforurening. 
Skoler fra 92 ud af landets 98 kommuner deltog i kortlægningen.
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indsamlinger i alt
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112.018
I alt

besøg af Hovedet i 
Havets karavane 

2.560 

sild blev dissekeret
332 

355
km strækning
blev kortlagt

Rekorden for én enkelt indsamling var 

3.322
stykker plast

cigaretskodder  

ud af 98 kommuner var med

I gennemsnit blev 
der fundet 

105
stykker plast
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Alle 374.082 stykker plastaffald, som blev indsamlet 
i Masseeksperimentet, blev kategoriseret efter 22 

kategorier. Alle kategorier blev fundet 

Cigaretskod
Af alle de stykker plastaffald, der blev fundet, 
udgjorde cigaretskod klart den største andel. 
De 112.018 cigaretskod, der blev registreret, 
udgør knap en tredjedel af alt indsamlet 
plastaffald, hvilket svarer til, at der gennemsnit-
ligt blev indsamlet 31,6 ±2,8 (gennemsnit ± 95% 
CI) cigaretskod per indsamling.

Resultater

Plaststykker

Små stykker plast, chips- og 
slikindpakning
På andenpladsen kom uidentificerede plast-
stykker mindre end 50 cm. Hvor nogle typer 
af plastaffald er let genkendelige, er andre 
typer svære eller umulige at henføre til deres 
oprinde lige form eller funktion. For eksempel 
kan mindre stykker plast brække af større styk-
ker affald, hvilket gør det svært at identificere. 

Denne fragmentering af plast i naturen er 
en vigtig årsag til, at der i naturen findes 
små stykker plast. Uidentificerbare plast-
stykker mindre end 50 cm udgør knap en 
femtedel del af al indsamlet plastaffald i 
Masseeksperimentet. 

Chips-/slikindpakninger kommer på tredje-
pladsen med en syvendel af al indsamlet plast 
står for cirka en tredjedel 
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Tabel 1. Antallet af fund af plastaffald fordelt på de 22 kategorier. Der blev fundet plastaffald fra alle 
22 kategorier i undersøgelsen, omend der var stor forskel på antallet af fund indenfor kategorierne.



Resultater 

Forskelle mellem 
naturtyper

 

Skov

105,7

Klitter

111,6

Strand

120,2

Park

112,5

Vejkant langs 
mark

145,8

Vandløb 
og sø

140,3
Grøftekanter

299,6

Alle syv naturtyper er velrepræsenteret 
i undersøgelsen

Figur 2: Der blev fundet plastaffald i alle syv naturtyper repræsenteret i undersøgelsen. Grøftekant 
er den naturtype der findes mest plastaffald i, skov er den naturtype der findes mindst plastaffald i.
Fotos: Colourbox
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Antal fundne 
plaststykker pr. km2
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Indsamlingen foregik i syv forskellige slags 
naturtyper:  

• Opskylningszone på strand, 
• Klitter på strand, 
• Åbred (søbred, vandløbskant), 
• Grøftekant langs vej, 
• Vejkanter langs mark, 
• Parkområde og 
• Skovstier. 

I forhold til fordelingen af plaststykker 
indsamlet i de forskellige områder, så er der 
fundet mest plastaffald i grøftekanter (229,6 
stykker per km2) efterfulgt af markvej (145,8 
stykker per km2), vandløb og sø (140,3 stykker 

Masseeksperimentet er en succes!
Vi ville lave verdens første nationale videnskabelige kortlægning af plastaffald – og det er lykke-
des over al forventning! Vi har dækket hele landet, hvor skoler i 92 ud af 98 kommuner var med. 
Der blev indsamlet 374.082 stykker plast, alle 22 plastkategorier blev fundet i alle syv naturtyper, 
og alle syv naturtyper er godt repræsenteret i undersøgelsen.
Så der er kun én ting at sige: Tusind tak for jeres store indsats, uden jer var vi ikke kommet i mål 
med så stor en undersøgelse! 

per km2), strand (120,2 stykker per km2), park 
(112,5 stykker per km2) og klitter (111,6 stykker 
per km2). 

Færrest stykker plast er der fundet i Skov (105,7 
stykker per km2). Alle 22 typer af plast blev 
fundet i de syv forskellige naturtyper.  

De 3.548 indsamlinger fordelte sig med 597 
transekter i skov, 934 i grøftekanter, 170 i 
klitter, 434 på strande, 704 i parker, 452 på 
markveje samt 264 langs vandløb og søer. 
Indsamlingerne er fordelt ikke kun over hele 
landet men ligeledes mellem de syv naturtyper, 
idet alle naturtyper er vel repræsenteret i 
undersøgelsen. 

11

En af de kortlagte naturtyper er vandløb 
og sø. Vandløb og sø ligger på tredjeplad-
sen med hensyn til fund af plastaffald (140 
stykker pr. km2), kun overgået af grøftekant 
(299 stykker pr. km2) og vejkant langs 
mark (145 stykker pr. km2).
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Resultater 

Hvilke 
plasttyper 

findes hvor?
Alle 22 plastkategorier blev fundet i 
undersøgelsen, og de dominerende 

typer er overordnet set repræsenteret 
ens i naturtyperne

Det meste er bortkastet 
affald!
Rigtig meget af det plastik, som I har 
fundet i den danske natur, stammer fra 
bortkastet affald. Det tyder på, at det over-
ordnede problem er at mange mennesker 
bare smider deres affald ud i naturen – og 
det er jo værdifuld viden, når vi gerne vil 
problemet til livs. 

Udfordring
Hvordan kan vi ændre vores adfærd, så 
vi ikke smider affald i naturen? Og kan vi 
bruge resultaterne i Masseeksperimentet 
til at pege på flere forskellige løsninger, 
afhængigt af hvilken naturtype der er tale 
om?
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Masser af engangsplast i 
naturen
Rigtig meget af plasten, som I har fundet, 
kan betegnes som engangsplast – altså 
plast som er produceret til at bruges en 
enkelt gang, før det smides ud. Det er 
f.eks. bæreposer, sugerør, engangsbestik,
kopper og mademballage.
Ud af de 10 mest fundne typer plast på
de europæiske strande, er det kun fire af
disse typer, der ligger på den danske Top
10.

Udfordring
EU-lovgivningen om regulering af en-
gangsplast skal også gælde i Danmark. 
Men hvis EU-lovgivningen tager udgangs-
punkt i EU ‘top ti’ listen, hvad gør vi så med 
de 6 typer af plast som er på den danske 
‘top ti’, men ikke på EU ‘top ti’ listen? 
Hvordan kan vi sikre, at disse 6 plasttyper 
også bliver reguleret?

Når vi kigger på fordelingen af plastaffaldet 
mellem de forskellige naturtyper, kan vi se, at 
de dominerende typer plastaffald overordnet 
set er de samme for mange af naturområderne. 

Top 5 for alle syv naturtyper er: cigaretskod, 
mindre stykker plast (< 50 cm), chips- og 
slikpapir, små plastposer samt andre plast/
flamingo, selvom rækkefølgen af de fem mest 
almindeligt forekommende plastkategorier 
varierer lidt mellem de forskellige naturtyper. 

For naturtyperne grøftekanter, park og vand-
løb og sø fordeler de seks mest almindeligt 
indsamlede plastaffaldstyper sig ens og 
som følger: 1. Cigaretskod, 2. Plaststykker 
(< 50 cm), 3. Chips-/slikindpakning, 4. Små 
plastposer, 5. Andre plast-/flamingostykker, 6. 
Flamingostykker (< 50 cm). Det er den samme 
rækkefølge for naturtypen markvej, bortset fra 
at små plastposer og andre plast/flamingo har 
byttet om på 3.- og 4.-pladsen.

En vigtig gruppe er gemt under kategorien 
mindre stykker plast (< 50 cm). Industriel plast 
samt plast anvendt i landbruget på marker 
vil typisk fragmenteres og spredes i miljøet. 
Det sker, enten fordi plasten bliver porøs 
på grund af UV-stråling fra sollys, og/eller 
fordi den bliver påvirket mekanisk ved f.eks. 
pløjning. På samme måde kan forskellige 
plastemner anvendt på havet fragmenteres 
og derved indgå i kategorien mindre stykker 
plast (< 50 cm). Denne kategori er generelt den 
næststørste i de fleste naturtyper, og der blev 
fundet flest mindre stykker plast (< 50 cm) i 
klitter og grøftekanter (henholdsvis 26,6 og 21,5 
stykker pr indsamling). Det er derfor interessant 
hvilken oprindelse, altså plasttype, disse 
fragmenter stammer fra.

Skovstier
Grøftekanter
Klitter
Strand
Park
Vejrabat ved mark
Vandløb og sø

Plastkop-
per og -låg

Engangs-
bestik og 
-bakker

Sugerør og 
rørepinde

Sejlgarn og 
snor

Net 
(< 50 cm)

Net 
(> 50 cm)

Flamingo-
stykker 

(< 50 cm)

Vatpinde Sanitet Balloner/
-stænger0

5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

Andre 
plast-/

flamingo-
stykker

Figur 3: Fordelingen af fund af kategorier af plastaffald fordelt på de syv naturtyper. Cigaretskod 
ligger nummer 1 i antallet af fund i 5 ud af de syv naturtyper. Derimod er net, vatpinde og plastfla-
sker meget lidt repræsenteret.
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En betragtelig del af den indsamlede plast 
kan betegnes som engangsplast, altså plast-
produkter som bruges en eller få gange og 
derefter smides ud. Det kan for eksempel være 
engangsbestik, bæreposer og sugerør. 

EU har besluttet at regulere de ti kategorier af 
engangsplastprodukter, der mest hyppigt findes 
på europæiske strande. 

De ti kategorier af plastik, der mest hyppigt 
er identificeret på europæiske strande, indgik 
også i Masseeksperimentets protokol. Alle 
disse 10 kategorier er også fundet i den danske 
natur. Her er det vigtigt at bemærke, at det kun 
er fire af de ti kategorier på EUs liste, der ligger 
i Top 10 i Masseeksperimentet. 

Der er altså forskel på plastikforurening 
i Danmark og plastikforurening i EU som 
sådan. Det er jo en vigtig pointe at have 

Resultater 

Engangsplast 
spiller en 

vigtig rolle
En betragtelig del af det indsamlede plast er produkter, 
der kun bruges en eller få gange og derefter smides ud.

Tabel 1: Oversigt over de ti plasttyper, der er 
underlagt EU´s Engangsplastdirektiv. Alle EU 
plasttyper blev fundet i Masseeksperimentet, 

men kun 4 på EU top listen, er blandt de 
10 mest fundne plastkategorier i Danmark: 

Cigaretskod, Chips/slikindpakning, plastposer 
og plastkopper og -låg.

Type Fundet i 
Masse-
eksperi-
mentet

Placering i 
Masse-
eksperi-
mentet

Cigaretskod Ja 1

Ballon/-stænger Ja 18

Engangsbestik Ja 16

Madbeholdere Ja 12

Plastkopper og 
-låg

Ja 9

Chips- og 
slikindpakning

Ja 2

Vatpinde Ja 20

Plastposer Ja 4

Plastflasker Ja 15

Sanitetsprodukter Ja 17

for øje, i forhold til at EU-lovgivningen efter 
planen skal træde i kraft i 2021. Derudover 
har Danmark vedtaget en handlingsplan, der 
skal sikre mindre plastforurening i naturen ved 
anvendelse af forskellige virkemidler såsom 
udvidet ansvar hos producenterne, udvidelse af 
pantsystemet samt informationskampagner. 
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Det er også vigtigt at være opmærksom på, 
at nogle kategorier i Masseeksperimentet 
ikke er produkter, men derimod rester fra 
produkter. Det gælder fx mindre stykker plast 
(< 50 cm), der er den anden største kategori 
i Masseeksperimentet. En del af stykkerne i 
denne kategori kan muligvis stamme fra nogle 
af de typer engangsplast, der reguleres af 
EU-direktivet. 

I afsnittet om polymertyper på næste side 
diskuteres det, hvilke produkter de indsamlede 
plastfragmenter kan stamme fra.

Strand, klit og skovsti er 
undtagelser
Der er enkelte undtagelser i forhold til de mest 
almindeligt forekommende plastkategorier. 
På stranden kom sejlgarn og snor ind på en 
tredjeplads og fortrængte dermed andre plast/
flamingostykker, som er at finde på 6. pladsen 
i denne naturtype. En årsag til at sejlgarn og 
snor findes i større mængder på strandene kan 
være anvendelsen af reb og snor i forbindelse 
med sejlads og fiskeri. 

Vi smider ikke så meget 
affald i skoven
Skovstier er den naturtype hvor vi smider 
mindst affald fra os. Og selvom ciga-
retskod er den type, vi finder mest af, er 
cigaretskod i naturtypen skovstier kun på 
tredjepladsen. 

Udfordring 
Kan vi undersøge, hvorfor vi ikke smider 
ligeså meget affald, herunder cigaretskod, 
fra os i skoven – og så overføre svaret til 
de andre naturtyper? Kan vi overføre den 
gode adfærd fra skoven til de andre natur-
typer, og på den måde undgå plastaffald i 
naturen?

Cigaretskod er den type af plast, vi oftest 
finder. Bare ikke i skoven, der ligger 
cigaretskod på tredjepladsen.

EU-lovgivning i Danmark
EU's liste over de 10 mest fundne 
kategorier af plastaffald er forskellig 
fra Masseeksperimentets 'top-10-liste' 
– altså de 10 mest fundne kategorier
i Danmark. Kun fire af de kategorier,
der findes på EU’s top-10-liste, findes
på den danske 'top-10-liste' – nemlig
cigaretskod, chips/slikindpakninger, små
plastposer og plastkopper og -låg.

Udfordring
Når EU direktivet træder i kraft i 2021 
og skal implementeres i Danmark, 
hvilke opmærksomhedspunkter 
tænker I så, der er? Kan vi bruge 
Masseeksperimentets resultater til 
at være opmærksomme på særlige 
kategorier af plastaffald, fx vatpinde 
og ballonstænger (som kun er nummer 
20 og 18 på den danske liste) eller små 
stykker ikkeidentificerbar plast (som ikke 
står nævnt i EU-direktivet, men som er 
nummer 2 på den danske top-10-liste)? 

Vatpinde står på EU’s top-10-liste, mens 
fund af vatpinde var minimalt i Danmark 
og ligger som nummer 20 ud af de 22 
kategorier.

I klitterne findes flamingostykker (< 50 cm) i 
et omfang, der kun overgås af cigaretskod og 
plaststykker (< 50 cm). Den store mængde 
flamingostykker kan muligvis stamme fra 
fiskekasser og lignende. 

For skovstier er cigaretskod på en tredjeplads, 
og bæreposer kommet ind på en 6. plads. 
Der kan være flere årsager til dette. Dels må 
man fra 1. marts til 31. oktober ikke ryge nær 
nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund, 
lyngarealer eller unge bevoksninger, hvilket 
svarer til minimum 48% af det danske skova-
real. Og dels kan offentlige og private ejere af 
skove ved skiltning forbyde rygning. Desuden 
er skovstier i internationale undersøgelser ikke 
identificeret som værende et særlig favoritsted 
at ryge.
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Flaskepantordningen virker!

En test i idetifikationen af polymertyper 
er en brændprøve på kobbertråd. Hvis 
flammen bliver grøn er det en indikation 
på at plaststykket indeholder PVC.

Udfordring 
Kan pantordningen udvides til også at gælde 
andre plastprodukter? Hvor meget skal der 
benyttes af et plastprodukt, før det giver 
mening, at der er pant på? Og er der andre 
forhold der skal tænkes igennem, fx om vi kan 
‘ensrette’ den type af plast, der benyttes, fx 
når det drejer sig om plastbakker, der benyt-
tes til kød og grøntsager?

På europæisk plan er vand- og sodavands-
flasker blandt de 10 mest almindeligt 
forekommende plastkategorier fundet på 
strandene.

Men når man ser på jeres resultater, så ligger 
plastflasker på en 15.-plads! Hvordan kan det 
være?

Et godt bud er den danske flaskepantordning, 
der øger motivationen til at aflevere og 
genanvende plastflasker i stedet for at smide 
dem i den danske natur. 

Så resultatet fra Masseeksperimentet giver 
altså et hint om, hvor effektiv en pantordning 
er – og det næste spørgsmål er så, om det 
ville virke at lægge pant på andre produkter, 
fx plast-kødbakker eller bæreposer?




