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Förord 
Det finns en länk från ditt badrum till miljön i havet. Raklödder, deodoranter och produkter 

med bodyskrubb kan innehålla plaster som med vatten kan spridas långt och hamna i fiskar, 

sjögurkor och till och med valar. 

Sopor och plast hör inte hemma i havet. Det kan skada djur som misstar det för mat eller som 

fastnar i det. Mikroplaster kan också bära med sig miljögifter i höga halter, som kan skada 

livet i vattnet. Har plast väl hamnat i havet krävs det svåra och dyra åtgärder för att få bort det, 

om det alls går. Därför är det viktigt att förebygga all nedskräpning av havet, att hitta källorna 

och identifiera och genomföra de åtgärder som behövs.  

Vissa av källorna är lättare än andra att stoppa. En av dem är den helt onödiga användningen 

av mikroplastpartiklar i skönhetsprodukter.  I en stickprovsundersökning i butiker i 

Stockholm, Uppsala och Göteborg har Naturskyddsföreningen för första gången i Sverige 

kunnat konstatera att sådana produkter säljs i stor omfattning. Samtidigt berättar svenska 

reningsverk att de inte har en aning om hur mycket av den plast som vi sköljer ner i våra 

avlopp som de lyckas fånga upp. Detta är en oacceptabel situation.  

Ett liknande resultat syns i andra länder och vissa tillverkare har lovat att förr eller senare fasa 

ut mikroplastpartiklar ur sina produkter. Nu är det dags för svenska tillverkare att se över sina 

produkter och för svenska återförsäljare att ställa krav på sina leverantörer och sluta sälja 

produkter med mikroplaster. Resultatet av redan avlagda löften måste också införlivas. I 

förlängningen behövs ett förbud mot tillsatta mikroplaster, det skulle säkerställa en minskad 

spridning av mikroplaster i haven och det skulle gynna de företag som nu går före. 

Samtidigt behövs en rad andra åtgärder för att minska nedskräpningen av våra hav från 

fraktfartyg, hamnar, fiskefartyg och reningsverk, både på nationell och på internationell nivå.  

Alla har ett ansvar för att havet inte ska bli en soppa med farliga plaster. Ställ gärna krav på 

politiker och företag men glöm heller inte att ta med ditt eget skräp från stränder, gator och 

torg, till återbruk och återvinning. 

 

 

Mikael Karlsson 

Ordförande Naturskyddsföreningen 
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Sammanfattning 
Människor tillför minst 6,4 miljoner ton marint skräp till våra hav varje år. Av detta sjunker 

ca 70 procent, ca 15 procent hamnar på stränderna och ca 15 procent flyter runt i de fria 

vattenmassorna. I havet orsakar skräpet, som framförallt består av plast, skada för både 

människor och djur. För människor är skräp delvis ett estetiskt problem, skräpiga stränder är 

helt enkelt fula. Och i förlängningen kostar det också samhället pengar i form av minskade 

intäkter för turism samt kostnader för att städa upp. Fiskebåtar lider också ekonomiska 

förluster då nät fylls med skräp eller redskap skadas. För de marina djuren har skräpet helt 

andra effekter. Sjöfåglar, marina däggdjur fiskar och sjögurkor äter skräp, eller fastnar i skräp 

och dör av svält eller kvävning. Mer subtila och ännu till stor del outforskade skador på djur 

är förgiftning, antingen genom att själva skräpet är giftigt eller därför att skräpet för med sig 

gifter in i djuren. 

Vissa av källorna till marint skräp är ännu inte fullt klarlagda, t.ex. hur mycket och vilka 

mikroplaster och fibrer som följer med avloppsvattnet ut till sjöar och hav. Vi behöver också 

ta reda på mer om källorna till de många små s.k. svarta partiklar som vi hittar i haven. En sak 

är i alla fall helt klar, skräpet måste stoppas vid källan. Uppsamling till havs är bara realistiskt 

för makroskräp som flyter i land. Det är dock onödigt dyrt och det löser bara en bråkdel av 

problemen med skräp i havet. Därför anser Naturskyddsföreningen att: 

 svenska myndigheter bör samla mer information om marint skräp i våra hav och 

identifiera källorna till det;  

 regeringen bör sätta ett nationellt mål och verka för ett EU-mål om att minst halvera 

mängden marint skräp i havet till 2021, då alla EU:s havsområden ska ha god 

ekologisk status enligt havsmiljödirektivet; samt att 

 Sverige bör verka för att marint skräp ska omfattas och motverkas genom alla 

relevanta lagar och konventioner på EU- och internationell nivå. 

För de havsbaserade källorna som vi känner till – handelsfartyg, fiskebåtar, olje- och 

gasplattsformar och hamnar – måste kraven skärpas. Naturskyddsföreningen anser att:   

 kontroll och efterlevnad av avfallsregler i hamnar måste stärkas genom att 

hamnmyndigheter åläggs ansvaret för avfallshanteringen; 

 det behövs tydligare regler i EU:s mottagningsdirektiv så att alla båtar gemensamt 

betalar för all avfallshantering i hamnar; 

 för att undvika förlust av redskap och spökfiske bör planeringen av havsområden 

skilja mellan fiskeområden för fasta redskap såsom nät, burar och krokar, samt för 

trålar; 

 Sverige ska bygga upp ett smidigt och effektivt system för fiskare, även fritidsfiskare, 

att rapportera förlust av fiskeredskap, vilket bör följas upp av årliga draggningar; 

 problematiken med syntetiska tampar och rep som fragmentiseras till mikroplaster ska 

uppmärksammas av fiske- och handelsflottan och på lämpligt sätt motverkas.  

Många mikroskräppartiklar förs till havet via reningsverk. Det gäller både för fibrer från 

kläder via tvättmaskiner och för mikroplastpartiklar från skönhetsprodukter. Den 
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stickprovsundersökning som gjorts inför denna rapport visade att mikroplastpartiklar finns i 

ett stort antal produkter från många olika producenter och i många olika butiker. För att 

komma till rätta med tillförseln av mikroskräp från landbaserade källor anser 

Naturskyddsföreningen därför att: 

 det ska vara förbjudet att producera och sälja konsumentprodukter med tillsatta 

mikroplastpartiklar i Sverige, i EU och globalt; 

 tillverkare, återförsäljare och konsumenter ska undvika försäljning och konsumtion av 

produkter med mikroplast samt att 

 svenska myndigheter ska ålägga reningsverk och tvättmaskinstillverkare att motverka 

att fibrer från kläder sprids till sjöar och hav.  

Det krävs dessutom att konsumenter som vill välja bort produkter med mikroskräp ska kunna 

göra det genom att de förses med information om innehåll i produkter. Det ska finnas lagkrav, 

på nationell och EU-nivå, om att alla konsumtionsvaror, inte bara kosmetiska produkter, ska 

ha en tydlig innehållsförteckning på förpackningen.  

Många cigarettfimpar hamnar på våra stränder och i våra hav. Kostnaderna för miljön och för 

att städa upp fimparna är orimligt stora. Fimparna innehåller också gifter. För att minska 

antalet cigarettfimpar i havet anser Naturskyddsföreningen att det ska finnas kännbara böter 

för nedskräpning med cigarettfimpar. 

I Sverige finns för tillfället omkring hundra tusen fritidsbåtar som kommer att behöva skrotas 

inom de närmaste åren. Det saknas dock ett system för återvinning av båtar vilket riskerar 

leda till att båtar sänks i havet eller överges och fragmentiseras. För att säkerställa att så inte 

blir fallet anser Naturskyddsföreningen att: 

 små båtar under 200 kg ska kunna lämnas och återvinnas på återvinningsstationer; 

 ett ändamålsenligt återvinningssystem bör utvecklas för större båtar i samarbete 

mellan myndigheter och branschorganisationer så snart som möjligt; samt att 

 skrotning av nyproducerade båtar bör finansieras av dem som producerar och köper 

båtar idag genom att införliva producentansvaret i fritidsbåtsdirektivet. 
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Introduktion 
Våra hav är utsatta för negativ mänsklig påverkan av många slag. Det finns de riktigt stora 

påverkansfaktorerna som fiske, övergödning, förgiftning och försurningen av havet. Genom 

dessa förändrar människor själva ekosystemen i grunden genom att ta bort och döda stora 

delar av dess invånare eller radikalt förändra den kemiska livsmiljön. Men många andra 

mänskliga påfund påverkar också havet och dess invånare negativt. Bland de mer 

uppmärksammade finns exploatering av grunda områden för bebyggelse och verksamheter, 

förflyttning av främmande och invasiva arter, samt ett relativt nyligen uppmärksammat 

problem – nedskräpning av havet. Nedskräpningen av havet har förekommit så länge som 

människor har bott vid havet. Havet ansågs länge som oändligt och som en lämplig soptipp 

för sådant som man ville göra sig av med. Det var inte många år sedan svenska 

skärgårdsturister uppmanades att lägga sten i sina 

soppåsar för att de skulle sjunka istället för att 

skräpa ner på stränderna.
1
 Fram till 50-talet bestod 

skräpet i huvudsak av organiska material såsom 

bomull och trä, eller metall, som antingen bröts 

ner biologiskt eller oxiderade sönder. Men i och 

med introduktionen av konsumentvaror i plast, 

som knappast är nedbrytbart, försvinner inte 

längre skräp i haven utan ökar i rask takt. Plaster, 

och inte minst deras så kallade additiv, kan också 

vara giftiga för marina organismer. 

Den allra största delen av det marina skräpet 

stannar på botten eller i vattenmassorna, så det var 

egentligen inte förrän vi människor fick obehag av 

skräpet som det allmänt identifierades som ett 

problem. Idag sköljs ca 5000 kubikmeter skräp 

iland på den svenska Bohuslänskusten varje år. 

Skräpet är ett estetiskt problem och också ett 

säkerhetsproblem för de människor och djur som 

bor eller vistas i området då det kan orsaka skär- 

och stickskador.  Ekonomiskt är det dyrt att låta 

det ligga kvar då det kan minska turismintäkter, 

men att ta bort det kostar också stora pengar.  

Denna rapport belyser främst var det marina 

skräpet kommer ifrån, de effekter det har på den 

marina miljön, och hur svenska beslutsfattare, företag och konsumenter kan minska 

problemen. Ännu saknas mycket kunskap på området, inte minst om förhållandena i svenska 

vatten. Naturskyddsföreningens förhoppning är att denna rapport ska öka kunskapen om skräp 

i havet, identifiera kunskapsluckor och vara ett underlag för beslut om åtgärder. 

                                                           
1
 Sjövett 1964 http://www.youtube.com/watch?v=t03saJVFkv4 

 

Faktaruta plast 

Plast består huvudsakligen av en 

eller flera polymerer (kedja av 

monomerer) som blandats med 

tillsatser. Att plasterna kan få så 

många olika utseenden och 

egenskaper beror dels på vilka 

monomerer de byggts upp av, dels 

vilka tillsatser (t.ex. ftalater) som 

används. Plaster delas upp i 

plastfamiljer, några av de vanligaste 

är polyeten (PE), polypropylen (PP), 

polystyren (PS), polyvinylklorid 

(PVC), polyetentereftalat (PET), 

nylon och syntetisk gummi. Plast kan 

tillverkas av fossila råvaror såsom 

petroleumprodukter och naturgas, 

men också av biologiska produkter 

såsom majs. Den globala 

produktionen av plast har ökat från 

1,5 miljoner ton per år 1950, till ca 

230 miljoner ton per år 2009. Ca 25 

procent av den globala 

plastproduktionen sker i Europa. 

http://www.youtube.com/watch?v=t03saJVFkv4
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Genom att göra en stickprovsundersökning av mikroplastinnehåll i skönhetsprodukter, 

rengöringsprodukter samt produkter för bilar och båtar, vill föreningen också peka ut vissa 

produkter som bör bytas ut och tillverkare som frivilligt skulle kunna göra en insats för att 

minska problemen förorsakade av plast i haven.  

Vad är marint skräp? 
EU:s definition av marint skräp är att det är persistent, tillverkat eller processat fast material 

som kastats, slängts eller övergetts i havet eller på kusten.
2
 Definitionen inkluderar inte 

halvfasta rester av till exempel mineral- och vegetabiliska oljor, paraffiner och kemikalier, 

även om dessa också kan skräpa ner hav och kuster. Gränsen mellan människoskapat och 

naturligt skräp är inte glasklar. Sot och flygaska räknas visserligen som mikroskräp men 

bildas också i naturliga processer såsom vulkanutbrott och skogsbränder.  

Marint skräp delas ofta upp i makroskräp som man kan se med blotta ögat och mikroskräp. 

Mikroskräp har ofta internationellt definierats som partiklar under 5 mm. Ibland sätter man 

också en undre gräns på 0,3 mm vilket är en anpassning till traditionella metoder för 

insamling av plankton.  Vilken storlek man väljer för insamling avgör hur många partiklar 

man hittar när man letar och vilken sorts partiklar man hittar. Mikropartiklar brukar ofta delas 

in i plastfragment, fibrer (naturliga eller syntetiska) samt svarta partiklar.
3
 Svarta partiklar är 

ofta små, ca 0,01 mm, och kommer bl.a. från förbränning och slitage från vägbanor och däck. 

Partiklarna når havet via avloppsvatten, luftdeposition (flygaska och sot) eller avrinning från 

land. 

Även om marint skräp kan bestå av skilda material som plast, trä, metall, glas, gummi, kläder 

och papper så består det skräp som samlas in till havs och på stränder till allra största delen 

(80 procent) av plast.
8
 Det beror inte bara på att det framförallt är plast som släpps ut i havet 

utan också på att nedbrytningstiden på plast är så lång, ofta många hundra år. Därför finns i 

stort sett all plast som någonsin släppts ut i havet fortfarande kvar. 

Var hittar man marint skräp och var kommer det ifrån? 
Inget vet idag hur mycket skräp som varje år tillförs världshaven. Den siffra som ofta används 

är en uppskattning gjord av US National Academy of Sciences från 1975 då det bedömdes att 

det tillfördes ungefär 6,4 miljoner ton marint skräp varje år, bara från källor till havs (frakt, 

fiske, militär). Eftersom konsumtionen i samhället ökat enormt sedan 70-talet och eftersom ca 

80 procent av det marina skräpet beräknas komma från land, samt att plastproduktionen i 

världen ökar med ca 9 procent per år, är den siffran grovt underskattad. 

Det mesta av skräpet som tillförs haven, ca 70 procent, beräknas sjunka till botten. Ca 15 

procent sköljs upp på kuster och ca 15 procent flyter i de fria vattenmassorna.
 
Mycket av det 

skräp som sjunker ansamlas i djuphålor och raviner. I dessa områden kan mängden marint 

skräp nå riktigt höga nivåer. I en djuphavsravin utanför Lissabon hittades nyligen ca 6600 

                                                           
2 Fritt översatt från Task Group 10 Report Marine litter, 2008 
3 Magnusson och Noren, 2011 Mikroskopiskt skräp i havet - metodutveckling for miljöövervakning 
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skräpartiklar per kvadratkilometer. På en djupbotten utanför Svalbard har forskare konstaterat 

att antalet skräppartiklar fördubblades från ung 3600 till 7700 per kvadratkilometer på 9 år.
4
 I 

svenska vatten har man genom de årliga provtrålningarna för att skatta fiskbestånd under 2010 

och 2011 också noterat skräpmängder på bottnarna. De är mellan 0,1 och 0,3 kg skräp per km 

bottentrålning. Resultaten visade också att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

skräpmängderna i Östersjön och på västkusten.
5
  

Både genom OSPAR (Miljökonventionen för Nordsjön) och HELCOM (Miljökonventionen 

för Östersjön) har marint skräp i regionen mätts och information sammanställts. 

Informationen är dock knapphändig och eftersom många olika metoder har använts är 

resultaten inte alltid jämförbara med varandra eller med internationella siffror, till exempel är 

det förstås väldigt viktigt att veta när den senaste städningen gjordes för att veta hur mkt skräp 

som tillförs per år. 

Östersjöns stränder 

HELCOM bedömde 2007 att det generellt i Östersjön fanns mellan 6 och 16 bitar skräp per 

100 m strand. På allmänna badstränder nära städer kunde dock koncentrationerna vara så höga 

som 700 till 1200 föremål per 100 m strand.
6
 Mätningar från forskningsprojektet MARLIN – 

där man på ett standardiserat sätt tittat på marint skräp på stränder (över 2,5 cm) i 20 olika 

områden och 120 stränder runt hela Östersjön – visar att det i genomsnitt fanns 136 

skräppartiklar (över 2,5 cm) per 100 m strandremsa i Östersjön.
7
 Det mesta av det upphittade 

skräpet bestod av plast och de vanligaste föremålen var: 

 oidentifierade plastbitar 

 glas 

 plastpåsar 

 skumplastbitar (ofta förpackningar) 

 plastkorkar och lock 

Cigarettfimpar mättes separat och man fann i genomsnitt 0,8 fimpar per 10 kvadratmeter 

strand, lika många som allt annat skräp tillsammans. Vid sidan av genomsnittet finns förstås 

en rejäl koncentration cigarettfimpar på ständer som är frekvent besökta. 

Västkustens stränder 
För västkusten finns det fler svenska mätvärden att tillgå eftersom avfall på stränder 

någorlunda regelbundet och med en standardiserad metod har mätts på sex av OSPAR:s s.k. 

referensstränder i Bohuslän sedan 2001. Längs med stränderna, som är några av de högst 

belastade i Europa, hittar man i genomsnitt 1190 ± 260 skräpbitar per 100 meter strand. 

                                                           
4
 M. Bergman, M. Klages, 2012. Increase o flitter at the Acrtic deep sea observatory Hausgarten 

5
 Havs och Vattenmyndigheten, 2012. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 

6
 Helcom och UNEP/RSP, 2007. Assessment of the Marine Litter problem in the Baltic region and priorities for 

response  
7
 Håll Sverige Rent/Project Marlin, 2012. Beach litter survey report 2012.  
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Genomsnittet inom hela OSPAR-området är 712 föremål per 100 meter strand.
8 

Anledningen 

till att just svenska västkusten och i synnerhet Bohuslänskusten är så hårt drabbad av 

nedskräpade stränder är att både ytgående strömmar från Östersjön och från Nordsjön möts 

där. Längs med svenska västkusten räknar man sammanlagt med att mellan 3000 och 8000 

kubikmeter skräp spolas i land varje år.
9
    

Figur 1. Det vanligaste förkommande marina skräpet som hittats på OSPAR:s referensstränder i Nordsjön. 
10

 
<50 betyder kortare än 50 cm.  

 

I de fria vattenmassorna 
Cirka 15 procent av allt skräp som kommer till haven flyter omkring i de fria vattenmassorna, 

åtminstone för en tid. I svenska vatten har mängden mikroskräp i vattnet undersökts 

sporadiskt även om en mer systematiserad övervakning nu håller på att tas fram.3 Forskare har 

genom att använda sig av ett mer finmaskigt nät än brukligt, 10 μm istället för 

planktonhåvarnas 300 μm, mätt 500 gånger högre koncentrationer av fibrer och 2500 gånger 

högre koncentrationer av partiklar än vad som tidigare uppmätts i svenska vatten. Dessa höga 

koncentrationer kunde framförallt tillmätas de svarta partiklarna som är så små att de går rakt 

igenom planktonhåvarna. Maximalt uppmätte man 8 fibrer och 6 svarta partiklar per 

kubikmeter när man använde ett filter på 300 μm. Detta är i nivå med halter man hittat i 

övriga internationella undersökningar. När man däremot använde det finare filtret på 10 μm 

uppmättes halter på 4000 fibrer och 32 000 partiklar per kubikmeter.3 Motsvarande siffror för 

andra hav finns inte för så fina filter.  

En del av det flytande skräpet i världshaven ansamlas i så kallade ”skräpöar”. Dessa finns där 

de stora havsströmmarna möts och består av flera kvadratkilometer stora områden, från ytan 

och ner till några hundra meters djup. Att kalla dem öar är dock vilseledande eftersom de 

varken syns ovanför ytan eller går att stå på. Skräpansamlingarna finns både i Atlanten och i 

                                                           
8
 OSPAR, 2009. Marine litter in the North-East Atlantic Region. Assessment and priorities for response 

9
 Västerhavet, 2010. Strandskräp i Bohuslän - en internationell miljöfråga 

10 OSPAR Commission, 2007:Monitoring of marine litter on beaches in the OSPAR region 
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Stilla havet, mest känd är förmodligen den som kallas North Pacific Central Gyre. Forskare 

uppskattar att den sammanlagda massan av skräpet, mätt som torrvikt av de syntetiska 

polymererna, uppgick till 6 ggr mer än planktonbiomassan i området.
11

 Plast i havet är alltså 

vanligare än liv i havet i dessa stora områden. 

Längs med botten 
En särskild form av marint skräp som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är de så 

kallade spökgarnen. Med spökgarn menar man förlorade fiskenät som kan fortsätta att fiska i 

havet under många år, så kallat spökfiske. Även andra fiskeredskap såsom burar och mjärdar 

kan förloras och orsaka spökfiske. I en studie utförd av kommunernas internationella 

miljöorganisation (KIMO) och Håll Sverige Rent 2012 om förekomst av spökgarn i Östersjön, 

konstaterades att de flesta garn som hittades var mellan 15 och 20 år gamla och återfanns på 

hårda bottnar som inte trålas.
12 

Studien visade att en hel del garn också hittades på vrak och i 

grunda områden där också fritidsfiskare kan ha förlorat sina garn. Även sportfiskare som 

fiskar med krok förlorar ibland sin utrustning. Tyngder och drag innehåller ofta bly som är 

mycket giftigt för akvatiska och andra organismer. 

Ytterligare en form av marint skräp är sjunkna båtar. I en nyligen utförd inventering av 

Sjöfartverket hittades 17 000 vrak varav ca 300 ansågs kunna utgöra en fara för miljön.
13 

Miljörisken kommer av att de riskerar att läcka olja och andra miljöskadliga substanser. I och 

med att den svenska fritidsbåtflottan börjar bli gammal befaras antalet vrak, p.g.a. av avsiktlig 

och oavsiktlig sänkning, att öka i antal. 

Vad är problemet med marint skräp? 

Fult, farligt och dyrt 
Det mest uppenbara problemet för människor som vistas vid havet är att skräp på stränderna 

är fult. Skräpet kan också orsaka skada genom skärsår. Det förminskar värdet både för 

rekreation och turism i området. Som en konsekvens kostar det enskilda företagare, 

kommuner och andra aktörer stora pengar att städa upp på stränder. Kostnaden längs med den 

svenska västkusten uppskattades 2010 till ungefär 7 miljoner kronor.
14

 2010 uppgick 

kostnaderna bara för att städa stränderna i Göteborg till ca 600 000 kr. Fram till 2006 fanns ett 

statligt stöd till kommunerna för detta arbete.  

 

Kringflytande skräp kan också orsaka skador på båtar och sjöfart. Dels genom kollision, dels 

genom att propellrar blir insnärjda och dels genom förlust av fångst då redskap fylls och 

skadas av skräp. Skador på fiskeredskap och fartyg beräknas kosta bara de svenska 

                                                           
11 C.J Moore et al, 2001. Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre 
12

 KIMO och Håll Sverige Rent, 2012. Varför spökar det i östersjön? 
13

 Sjöfartsverket, 2011. Miljörisker från fartygsvrak 
14

 Havs och Vattenmyndigheten 2012:3. Marine litter in Sweden. A study for the Economic and Social Analysis 
of the Initial Assessment of the Marine Strategy Framework Directive 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X0100114X
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västkustfiskarna ca 10 miljoner kronor varje år.
15 

 Räknar man in hela sjöfarten inklusive 

fritidsbåtar bör värdet rimligen mångdubblas.  

Döda och skadade djur 
Det finns globala siffror på att så många som 1 miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggdjur 

varje år dör eller skadas på grund av marint skräp.
16

 Till det kommer ett hittills oräkneligt 

antal fiskar, kräftdjur och också sköldpaddor. Djuren förväxlar skräpet med mat och äter upp 

det eller så fastnar de i skräpet. Om djur fastnar i skräp kan de: 

 

 drunkna eller dö på grund av immobilisering (även vissa fiskar måste simma för att 

andas), 

 bli uppätna eller svälta ihjäl, 

 bli funktionshindrade eller hindrade i sin tillväxt. 

 

Det har konstaterats att minst 32 valarter, 111 sjöfågelarter, alla arter av sköldpaddor samt 

många fiskarter äter skräp.
17

 Nyligen har man också hittat skräp i magar på ryggradslösa 

djur.
18

 Om djur äter skräp kan de: 

 

 bli fysiskt skadade i mag-tarmkanalen, 

 få mekaniskt blockage av matpassage,  

 ges en falsk känsla av mättnad vilket leder till svält, 

 förgiftas av själva skräpet eller farliga kemikalier som fäster på skräpet.  

 

Vissa fåglar är hårdare drabbade av skräp än andra på grund av sitt födosöksbeteende. Både 

albatrosser och stormfåglar plockar föda från havsytan. I stormfåglar i Nordsjön har man 

hittat plastbitar i 94 procent av undersökta fåglar. Stormfåglarna hade i genomsnitt 34 bitar 

och 0,3 gram i magarna. Över hälften hade mer än 0,1 gram vilket är det mål som OSPARs 

medlemsländer har satt för att uppnå sitt så kallade Ecological Quality Objective.
19

 

 

Effekterna av de många spökgarn som finns i svenska vatten är svåra att uppskatta men 

inkluderar både helt onödiga fångster av marina djur och skador på yrkesfiskares redskap.   

 

 

  

                                                           
15

 Havs och Vattenmyndigheten, hemsida 1 aug 2013 
16

 UNEP, 2001. Marine Litter – Trash that kills 
17 S. Katsanevakis och Y. Issaris, 2010. Impact of marine litter on sea life: a review.  
18 Murray and Cowie, 2011. Plastic contamination in the decapod crustacean Nephrops norvegicus   
19

 OSPAR Commission,2010. Litter in the Marine Environment - Plastic Particles in Fulmar Stomachs 
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Bild  1. Innehållet i en stormfågelmage. Från OSPAR rapport, 2009.
8  

 
 

Tar med sig inkräktare till nya havsområden 
Många marina arter är beroende av att sätta sig fast på hårda ytor för att fullfölja sin livscykel 

Exempel på sådana arter är makroalger (tång), havstulpaner, maneter i sitt medusastadium och 

musslor. Fasta ytor är också ofta en begränsande faktor i havet. Det har visat sig att flytande 

skräp, inte minst plast, attraherar många arter och kan transportera dem till nya områden. 

Detta är särskilt allvarligt vad gäller så kallade invasiva konkurrenskraftiga arter som kan 

konkurrera ut inhemska arter. Till exempel har den invasiva havstulpanen Elminius modestus 

från sydöstra Stilla havet hittats fastsittande på plastpartiklar utanför Shetlandsöarna.20 

Skräddaren Halobates sericeus har också visat sig kunna lägga ägg på flytande plastskräp och 

därmed ökat sin fortplantnings- och spridningsförmåga. 
21

 

Förgiftar djur 

Mikroskräp ställer till med verklig skada först när de kommer in i organismer. Många 

partiklar av mikroskräp är ungefär lika stora som djurplankton och konsumeras både av 

filtrerande djur (maneter, musslor), kräftdjur, havsborstmaskar, havstulpaner, sjögurkor och 

fiskar.
28

 Sjögurkor har till och med visat sig föredra plast framför sand.
22

 I en nyligen utförd 

studie i Skottland hittades plast i 100 av 120 (83 procent) av de trålfångade havskräftorna.
18

 I 

försök med blåmusslor har det också bevisats att 10 μm stora plastpartiklar kan passera över 

tarmepitelet och komma in i hemolymfan.
23

 

 

Det finns ännu stora kunskapsluckor om vilken effekt mikroskräpet har i djur.  Sannolikt kan 

mikropartiklar såsom fibrer orsaka fysiska skador på andnings- och ätorgan. Kemiska ämnen i 

många plaster är också toxiska för djur, som t.ex. bisfenol A från polykarbonat och styren från 

                                                           
20 D. K. A. Barnes, 2005. Drifting plastic and its consequences for sessile organism dispersal in the Atlantic 

Ocean 
21 M. Goldstein et al, 2012. Increased oceanic microplastic debris enhances oviposition in an endemic pelagic 

insect 
22

 Graham and Thompson, 2009.  Deposit- and suspension-feeding sea cucumbers (Echinodermata) 
ingest plastic fragments 
23 Browne et al, 2008. Ingested Microscopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, 

Mytilus edulis 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22D.+K.+A.+Barnes%22
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/search?author1=Miriam+C.+Goldstein&sortspec=date&submit=Submit
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polystyren. Detta gäller särskilt för s.k. additiv, ämnen som är löst bundna till plastpolymeren 

och som ger plasten en viss egenskap. Till exempel kan polyeten, enligt statistik från 

Kemikalieinspektionens varuguide, innehålla mjukgörare som ftalater, klorerade paraffiner 

och organiska fosfater. Polyetenplast kan även innehålla antioxidanter som organiska fosfiter, 

fenoliska fosfiter och thiofenoliska fosfiter. Andra tillsatser är stabilisatorer, pigment, 

antistatmedel, fosforbaserade flamskyddsmedel och bromerade flamskyddsmedel.
24

 Additiver 

läcker ofta kontinuerligt ur plasten som en del av nedbrytningsprocessen. Många av dessa 

additiv, som t.ex. bromerade flamskyddsmedel och ftalater, kan ha hormonstörande effekter 

på djur. Många av de svarta partiklarna är också erkänt giftiga för akvatiska organismer.
25

  

 

Ytterligare ett problem som det forskas en del om är huruvida mikroskräppartiklarna kan 

fungera som adsorptionsyta för andra hydrofoba organiska miljögifter. Organiska miljögifter 

binder ofta starkare till plast än till naturliga partiklar såsom humus. Ju mindre en partikel blir 

desto större blir också dess relativa yta och mångfaldigt högre halter av miljögifter kan uppstå 

på ytan av en partikel än i exempelvis den omgivande vattenmiljön, vilket kan medföra en 

mycket hög exponering för en organism som får i sig en mikroskräppartikel. Forskare har 

också visat att välkända allvarliga miljögifter som PCBer, PAHer, DDT, HCHs, PBDEs 

(bromerade flamskyddsmedel)och alkylfenoler kan vara knutna till marina mikroplaster. Till 

exempel visade japanska forskare redan 1998 att koncentrationen av icke nedbrytbara, 

organiska miljögifter på plastpellets kunde vara en million gånger högre än i omgivande 

vatten.
26

  

Var kommer skräpet ifrån? 

Makroskräp 
Globalt räknar man med att ca 80 procent av det marina skräpet kommer från land och resten 

från källor ute till havs.
27

 Men siffrorna varierar från olika områden och i Nordsjön finns det 

siffor på att så mycket som 40 procent kommer från sjöfart.8 Landbaserade källor utgörs i 

Sverige av turism och rekreationsaktiviter nära havet (där mat, cigaretter och förpackningar 

används) men skräpet kan också ha förts från källor på land, med floder, avloppsvatten och 

vindar. Globalt är soptippar en stor källa till marint skräp men UNEP identifierar också: 

- nedskräpning på gator som blåser eller spolas till havet med vind, regn och 

snösmältning; 

- illegal dumpning av skräp; 

- otillräckligt förslutna avfallskorgar och skräptransporter; 

                                                           
24

 A. Christiansson, Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:3. KEMIKALIER I PLASTER 
25

 A.Wik och G. Dave, 2009. Occurence and effects of tire wear particles in the environment – a critical review 
and an initial assessment.  
26 H. Takada, 2013. http://www.oceanhealthindex.org/News/Microplastics och källor däri 
27 UNEP, 2005. Marine litter, an analytical overview 
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Faktaruta Gummiankor 

1992 förlorade ett lastfartyg en 

container med 29 000 

gummiankor, röda bävrar, blå 

sköldpaddor och gröna grodor 

utanför Chinas kust.  15 år senare 

dök 10 000 av dessa upp utanför 

Storbritanniens kust. De hade då 

färdats med hjälp av 

havsströmmar och vind över 2700 

mil och övervintrat i Arktis.   

 

 

   

 

- plastproduktion och transporter; 

- reningsverk och bräddning av avlopp.  

 

Havsbaserade källor utgörs av kommersiell sjöfart, 

fiske, fritidsbåtar, fiskodlingar, dumpning av slam, 

vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer.  

 

Skräp kan transporteras långa sträckor till havs med 

strömmar, vågor och vindar. Det finns ett flertal 

kända exempel där en viss sorts skräp dumpats 

någonstans i världen och sedan många månader och 

år senare dykt upp någon helt annanstans. Ett av de 

mer kända exemplen är gummiankorna från Kina (se 

faktaruta bredvid). Det skräp som sköljs upp på 

svenska västkusten kan därför härröra från utsläpp 

långt från Europa vilket bekräftar att åtgärder mot 

marint skräp inte bara kan vara nationella och 

regionala, utan även måste vara globala.  

Mikroskräp 
Källor till mikroskräp kan delas in i primära och sekundära källor. Primära källor är sådana 

där mikroskräpet släpps ut i havet som mikroskräp. Sekundära källor är sådana där 

makroskräp bryts ner till mikroskräp till havs eller på stränder. Nedbrytningen från 

makroskräp till mikroskräp går fortare på land än i vatten på grund av det starkare UV-ljuset 

och tillgången till syre. Hur stor del av mikroskräpet som kommer från primära respektive 

sekundära källor är inte känt.
28

 

Exempel på primära källor för mikroplaster är mikrosplastpartiklar som används i 

hushållsprodukter (se mer info nedan). Efter användning spolas de ofta ner i avloppsvattnet. 

Till reningsverken går också fibrer från kläder som tvättats i tvättmaskiner. Svenska 

reningsverk har idag inget särskilt steg i reningsprocessen avsett för att minska mängden 

mikroskräp i form av fibrer från kläder och plastpartiklar från skönhets- och 

rengöringsprodukter. Huruvida mikropartiklar fastnar i de svenska reningsverkens filter är 

dock ännu inte utrett.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Friendly_Floatees.png
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Bild 2. Exempel på mikroskräp funnet vid filtrering av havsvatten längs svenska kusten. Foto. F. Noren.  

 

I en studie av mikroskräp i sedimenten på 18 stränder över hela världen visade forskare 

nyligen att det fanns betydligt fler plastfibrer på stränder nära tätorter. Fibrerna bestod av 

polyester (56 procent), akryl (23 procent), polypropylen (7 procent), polyeten (6 procent) och 

polyamid (3 procent). Denna sammansättning av fibrer har visat sig vara ungefär likadan som 

i recipienter för avloppsvatten. Forskarna visade också att ett klädesplagg av polyester släppte 

ifrån sig mellan 100 och 300 fibrer per liter tvättmaskinsvatten. Mest fibrer släppte 

fleeceplagg ifrån sig, upp till 1900 fibrer på en tvätt.  I takt med att kläder i allt högre grad 

tillverkas av syntetiska material, t.ex. fleece, förväntas mängden syntetiska fibrer öka i 

haven.
28

 I ett examensarbete från Uppsala universitet från 2012 hittades relativt höga 

koncentrationer av syntetiska fibrer i vattnet i Mälaren, där värdena var högst runt 

Stockholm.
29

 

Andra primära källor är när mikropartiklar används i industriella produktionsprocesser och 

inte filtreras bort i industriernas egna vattenreningssystem. Exempel på sådana skulle kunna 

vara de gulvita, ovala partiklar bestående av kalciumkarbonat och cellulosa som forskare 

hittat i höga koncentrationer utanför Stenungsund.3 Runt om i världen är det också vanligt att 

hitta plastpellets, råmaterialet till de flesta plastprodukter som transporteras runt jorden i stora 

containers, uppblandat i sanden på stränderna.
28

 Svarta partiklar förefaller komma främst från 

vägslitage och däck samt från förbränning (flygaska). De når havet sannolikt genom 

avloppsvatten, luftdeposition eller avrinning från land.
3 

Flygaska bildas vid förbränning av 

fossila bränslen i hög temperatur och kan vara både antropogen och naturlig, t.ex. från 

vulkanutbrott. Vägdamm bildas vid väg- och däckslitage. Vid vägar och i tätorter kan 

koncentrationen av vägdamm i dagvatten bli så hög som flera milligram per liter vatten. 3  

                                                           
28

 Browne et al, 2011. Accumulations of microplastic on shorelines worldwide: sources and sinks.  
29

 Landbecker, 2012. Anthropogenic Particles in Lake Mälaren. With focus on microscopic and plastic fiber 

pollution in the water of the third largest lake in Sweden 
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Undersökning av mikroplastpartiklar i skönhets- och 

hushållsprodukter 
Att tillverkare i allt högre grad har börjat tillsätta mikrosplastpartiklar i skönhetsprodukter har 

på senare år uppmärksammats internationellt. Fenomenet är sannolikt ett resultat av att 

skrubbande produkter har blivit alltmer populära bland konsumenter och att tillgängligheten 

av lämpliga plastprodukter som tillsatser har ökar. Skrubbande produkter har länge funnits på 

marknaden men då har de innehållit sandkorn, salter eller krossade naturprodukter som frön 

och nötter. Fortfarande finns det många skrubbande produkter som håller sig till sådana 

biologiska och nedbrytbara tillsatser. Men många producenter har också valt att istället 

tillsätta plaster, oftast polyeten (PE) samt polymetylmetakrylat (PMMA). På senare tid har 

också plasttrenden letat sig in i helt andra produkter. Avsikten med stickprovsundersökningen 

var att se i vilka skönhets- samt hushållsprodukter det finns tillsatta mikroplaster.   

  

Metod 
Naturskyddsföreningen gjorde under augusti och september 2013 en stickprovsundersökning 

av förekomsten av mikroplastpartiklar i hushållsprodukter och skönhetsprodukter. 

Undersökningen gjordes främst genom granskningar på plats av produkter i ett antal slumpvis 

utvalda affärer i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Järnaffärer, mataffärer, bensinstationer, 

hudvårdsbutiker, klädbutiker, båtvårdsbutiker och apotek besöktes av föreningens aktiva 

medlemmar och innehållsdeklarationerna granskades och innehåll av följande ämnen 

noterades
30

: 

 polyeten, PE 

 polyetentereftalat, PET 

 polypropylen, PP 

 polyvinylklorid, PVC 

 polystyren, PS 

 polyvinylacetat, PVAc 

 polymetyl-metakrylat, PMMA (plexiglas) 

 polytetrafluoroetylen, PTFE (teflon) 

I det fall där medlemmar inte fick lov att granska produkter i butiken (Bodyshop) har 

innehållet i produkter istället kontrollerats på företagets hemsida. 

Undersökningen tydliggjorde hur lite information det finns på förpackningar av 

rengöringsmedel samt bil- och båtvårdsprodukter i jämförelse med skönhetsprodukter. Detta 

beror sannolikt på att EU:s kosmetikadirektiv reglerar innehåll, förpackning och märkning av 

kosmetiska produkter. Ett liknande direktiv eller motsvarande nationella regler saknas för 

andra hushållsprodukter, trots att dessa högst sannolikt innehåller fler miljö- och 

hälsoskadliga kemikalier än kosmetiska produkter gör. För att ändå få någon uppfattning om 

huruvida mikroplastpartiklar finns i dessa produkter valdes 10 skrubbande rengörings- samt 

                                                           
30

 Listan från http://plastriot.se/bli-expert-pa-att-hitta-plast-i-smink/ 
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bil- och båtprodukter ut på Willys, ICA, Shell och SeaSea. Då innehållsförteckning i regel 

helt saknades ringdes producenterna upp och tillfrågades om produktens innehåll. 

Resultat 
Mikroplaster hittades i 49 skönhetsprodukter. Skönhetsprodukter med mikroplast hittades i 

samtliga undersökta affärer eller affärskedjor som saluförde skönhetsprodukter. Samtliga 

produkter finns listade i tabell 1. 

 

Av de 10 rengörings- och bil- och båtvårdsprodukter som granskades mer ingående, innehöll 

ingen mikroplastpartiklar utan istället ofta kisel. Det betyder dock inte att dessa 

produktkategorier nödvändigtvis är oproblematiska av andra skäl.  

 

Bland de produkter som innehöll plastpartiklar var det framförallt polyeten som hade tillsatts. 

Polyeten är en vit, vaxartad polymer som består av endast kol och väte. Det är en av världens 

vanligaste plaster.
31.

 Andra tillsatta plaster var polymetylmetakrylat (PMMA), vilket är ett 

glasartat plastmaterial som används i t.ex. plexiglas samt polytetrafluoroeten (PTFE), bättre 

känd som teflon. Polytetrafluoreten har fysiska egenskaper som gör den mycket hal (låg 

friktion). 
24 

                                                           
31

 Kemikalieinspektionen. Teknisk beskrivning av Polyeten. 
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Tabell 1. Skönhetsprodukter som innehåller mikroplast. PE står för Polyeten, PMMA står för Polymetyl-
metakrylat, PTFE står för Polytetraflouretylen (teflon) 

Produkt Producent Mikro 

plast 

Typ av produkt Butik 

Face Scrub Cream ACO PE Peelingkräm  Apoteket 

Sense & Care Soft 

Skin Body Scrub 

ACO PE Mjuk peelingkräm 

med slipkorn 

Apoteket 

Spotless purifying 

mudcleanser/mask 

ACO PE Kallas ler- och 

skrubbtvätt 

Apoteket 

Ansiktsskrubb Apoliva/Apoteket AB PE Ansiktsskrubb Apoteket 

Passion for Nature 

Body Scrub 

Apoliva/Apoteket AB PE Kroppsskrubb 

med slipkorn 

Apoteket 

Body Scrub Apoliva/Apoteket AB PE Kroppsskrubb 

med slipkorn 

Apoteket 

Ansiktsskrubb Apoteket AB PE Ansiktsskrubb Apoteket 

Apolosophy 

Fotskrubb 

Apotek Hjärtat:s egen 

produktserie 

PE Fotskrubb Apotek Hjärtat 

All in One Face Base Body Shop PMMA Puder Body Shop 

webbutik 

Define & Lengthen 

Mascara 

Body Shop PE Mascara Body Shop 

webbutik 

Extra Virgin 

Minerals Compact 

Foundation 

Body Shop PE Foundation Body Shop 

webbutik 

Eye Colour Body Shop PMMA Ögonskugga Body Shop 

webbutik 

Honey Bronze 

Brilliance Powder 

Body Shop PE + PTFE Bronzing puder Body Shop 

webbutik 

Lightening  Touch 

Concealer 

Body Shop PMMA Concealer Body Shop 

webbutik 

Lightening Touch 

Radiance Concealer 

Body Shop PMMA Concealer Body Shop 

webbutik 

Lipcare Translucent Body Shop PE Läppbalsam Body Shop 

webbutik 

Lipscuff Body Shop PE Läppbalsam Body Shop 

webbutik 

Loose Face Powder Body Shop PE+PTFE Puder Body Shop 

webbutik 

Moisture Foundation Body Shop PE Foundation Body Shop 

webbutik 

Oil free Balancing 

Foundation 

Body Shop PMMA Foundation Body Shop 

webbutik 

Pressed Face Powder 

Shade 

Body Shop PE+PTFE Kompakt puder Body Shop 

webbutik 

Tee Tree Concealer Body Shop PE Concealer Body Shop 

webbutik 

Footscrub CCS Healthcare PE Fotskrubb med 

skrubbkorn 

Apoteket 

MaxFresh – Acti 

Clean 

Colgate-Palmolive PE Tandkräm ICA 

Max White One Colgate-Palmolive PE Tandkräm ICA 

Sensation White Colgate-Palmolive PE Tandkräm ICA 

MaxFresh – Acti 

Clean 

Colgate-Palmolive PE Tandkräm ICA 

Thermal Spa Colgate-Palmolive PE Peelande 

duschcreme 

Hemköp 
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Produkt Producent Mikro 

plast 

Typ av produkt Butik 

Gentle Purifying 

Scrub 

Eau Thermale Avéne PE Kombination av 

kemisk och 

mekanisk peeling 

Apoteket 

Gilette Series 

Conditioning Shave 

Foam 

Gilette PTFE Rakgel ICA 

Gilette Series 

Sensitive Skin Shave 

Gel 

Gilette PTFE Rakgel ICA 

Gilette Fusion Hydra 

Gel 

Gilette PTFE Rakgel ICA 

Gilette Venus Satin 

Care Lavendel Kiss 

Gilette PTFE Rakgel ICA 

Dermopurifyer Scrub Eucerin/ Beiersdorf PE Ansiktsskrubb Apoteket 

Clean Laundry Body 

Scrub 

KICKS eget märke PE Body Scrub KICKS 

Men Expert Hydra 

Energetic 

L'Oréal PMMA Ansiktskräm Åhléns 

Men Expert Pure & 

Matt 

L'Oréal PE Exfoliating micro-

beads 

Åhléns 

Biosource L'Oréal/ 

Biotherm 

PE Exfoliating 

cleanser 

KICKS 

Pure Active Intensive 

Ultra Exfoliating 

Scrub 

L'Oréal/  

Garnier 

PE Ansiktsskrubb KICKS 

Normaderm 

Rengöring  

3-in-1 

L'Oréal/  

Vichy 

PE Rengöring, 

skrubb och mask i 

ett. 

Apoteket 

Visibly Clear 

Blackhead 

Eliminating Daily 

Scrub 

Neutrogena/ 

Johnson & Johnson 

PE Ansiktsskrubb Apoteket 

Visible Clear 

Blackhead 

Eliminating SOS 

Cleanser 

Neutrogena/ 

Johnson & Johnson 

PE Ansiktsrengöring Apoteket 

Visibly Clear Pink 

Grapefruit, Daily 

Scrub 

Neutrogena/ 

Johnson & Johnson 

PE Mikroclear-

teknologi. 

Ansiktsskrubb 

Apoteket 

Visibly Clear Spot 

Stress Control Scrub 

Neutrogena/ 

Johnson & Johnson 

PE Mikroclear-

teknologi. 

Ansiktsskrubb 

Apoteket 

Daily Essentials Skin 

Refining Scrub 

Nivea/ Beiersdorf PE Ansiktsskrubb KICKS 

Shower Creme 

Peeling 

Nivea/  Beiersdorf PE Duschcreme med 

peelande effekt 

KICKS 

Nivea for Men Skin 

Energy 

Nivea/ Beiersdorf  PE Ansiktstvätt Hemköp 

Aloe Vera Fresh Rexona/ Unilever PE Deodorant, 

torrstick 

Hemköp 

Biorythm Rexona/ Unilever PE Deodorant, 

torrstick 

Hemköp 
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Att många hygienprodukter innehåller plast har nyligen visats i en stor studie gjord av en av 

Naturskyddsföreningens systerorganisationer, Stichting de Noordzee i Holland och 

kampanjen Beat the micro beads.
32

 På deras hemsida finns tre listor, en med produkter som 

innehåller plaster, en med produkter utan plaster och en med produkter som innehåller plaster 

men där tillverkaren lovat att fasa ut dem ur produkterna. Genom hemsidan 

www.codecheck.info kan konsumenter också få information om vad en produkt innehåller om 

de har tillgång till streckkoden på produkten. Även brittiska, tyska och amerikanska 

miljöorganisationer har uppmärksammat frågan i sina länder. 

Bland de företag som lovat att fasa ut mikroplaster ur alla eller vissa av sina produkter efter 

påtryckningar från miljö- och konsumentorganisationer finns HEMA, Kruidvat, Rituals, 

L´Oréal, Colgate-Palmolive, Beiersdorf, Johnson and Johnson, Lush, Proctor and Gamble, 

Unilever och The Body Shop.
32 

Uppenbarligen finns dock mikroplaster fortfarande i många 

av dessa företags produkter så det återstår att se resultatet av dessa löften, särskilt eftersom 

många av löftena är otydliga.   

Regleringar och lagar mot marin nedskräpning? 

Det är nödvändigt att begränsa mängden marint skräp vid källan. Men eftersom källorna till 

marint skräp är så många finns det en uppsjö olika internationella, regionala och nationella 

regleringar som på olika sätt adresserar – eller skulle kunna adressera – nedskräpning.  I 

Tabell 1 finns en sammanställning över de viktigaste regleringarna. Nedan följer en 

genomgång av främst internationella och EU-rättsliga åtagande och krav som rör marin 

nedskräpning. Merparten av dessa är implementerade i svensk lagstiftning (se vidare 

angående exempelvis svenska avfallsregler i avsnittet om åtgärder för att minska problemen). 

Hamnar och fartyg 
För hamnar och fartyg finns det i princip tre viktiga regleringar som adresserar 

skräphantering, den internationella MARPOL–konventionen, Londonkonventionen med 

protokoll, samt EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall 

och lastrester.   

MARPOL-konventionen 

MARPOL-konventionen (the International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships) som regleras genom IMO – International Maritime Organisation – beskriver bl.a. hur 

fartyg skall vara utrustade för att minska sin negativa miljöpåverkan, vilka miljöskadliga 

ämnen som får släppas ut till sjöss och hur utsläppen av dessa ämnen ska ske på ett 

kontrollerat sätt, samt vilka ämnen som skall lämnas till mottagningsanläggningar i land. 

Konventionen innehåller inga riktlinjer över hur mottagningsanläggningarna skall vara 

beskaffade eller hur de skall fungera men fartygen får inte orsakas otillbörlig försening vid 

ilandlämningen av avfall. MARPOL-konventionens annex V avser avfall, både så kallat 

fartygsgenererat avfall såsom hushållsavfall, kasserad fiskeutrustning och bifångst av plast 

och annat icke biologiskt nedbrytbart material från fiskefartyg, tågvirke, samt vajer och 

                                                           
32

 http://beatthemicrobead.org/en 

http://www.codecheck.info/
http://beatthemicrobead.org/en
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lastrelaterat avfall såsom ströbrädor, lastpallar, plywood, stålband och förpackningsmaterial. I 

Sverige är det hamnarnas skyldighet att ta hand om det fartygsgenererade avfallet medan 

lastägarna skall ta hand om lastresterna. 

Londonkonventionen / Londonprotokollet 

Londonkonventionen
33

 antogs av IMO 1972 för att förhindra medveten dumpning av avfall 

till havs. 1996 kompletterades konventionen med 1996 års Londonprotokoll. Protokollet 

innebär att all dumpning av avfall (inklusive radioaktivt material) på internationellt vatten och 

i parternas territorialhav är förbjuden. Dock finns det undantag för vissa avfallskategorier till 

exempel muddermassor, avloppsslam, fiskrens och naturligt organiskt material. 

Londonprotokollet förbjuder också förbränning av avfall och andra ämnen (som medtagits 

ombord enbart för att eldas upp till havs) på internationellt vatten och i parternas 

territorialhav. 2006 gjordes ett tillägg till Londonprotokollet som tillåter lagring av koldioxid 

under havsbotten. Sverige har ratificerat både 1972 års konvention och 1996 års protokoll, 

men inte EU.
34

 

Mottagningsdirektivet 
Direktivet om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester, 

mottagningsdirektivet, syftar till att förbättra mottagningen av avfall från båtar utan att orsaka 

onödiga förseningar.
35

 Direktivet tillämpas på i princip alla fartyg inom EU, inbegripet 

fiskefartyg och fritidsbåtar, oberoende av deras flagg, som anlöper eller framförs i en 

medlemsstats hamn. Direktivet stipulerar att hamnar ska ha ett snabbt mottagande av skräp 

och att de har en avfallshanteringsplan. Kostnaden för mottagningsanordningar ska läggas på 

fartygen, oavsett om de använder anordningarna. Avgiften kan dock delvis få spegla 

användningen vilket skiljer direktivet från överenskommelsen inom HELCOM där en så 

kallad “no special fee” appliceras. Ett fartyg å sin sida måste lämna skräp om det inte kan visa 

att det självt kan lagra skräpet ombord till nästa hamn och att den hamnen kan ta hand om 

skräpet. Hamnmyndigheter kan kräva att fartyg lastar av skräp om de tror att risken för 

dumpning föreligger. Detta händer dock sällan. 

Havsmiljödirektivet  
Det kanske viktigaste EU-direktivet för att förmå EU:s medlemsländer att minska mängden 

marint skräp är EU:s marina direktiv eller havsmiljödirektivet.
36

 Direktivet antogs 2008 med 

målet att nå god ekologisk status i alla EU:s vatten till 2021. Direktivet innehåller tyvärr inget 

EU-mål för att minska mängden skräp i havet men EU har genom att skriva på Rio+20 

deklarationen 2012 i Rio de Janeiro politiskt förpliktat sig att ”take action, by 2015, based om 

collected scentific data, to achive significant reduction in marine debris to prevent harm to the 

                                                           
33 London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972  
34

 Information på Havs och vattenmyndighetens hemsidan 7 okt 2013 
https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/reglering-av-dumpning-och-forbranning-till-
havs.html 
35

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i 
hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester 
36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område  

https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/reglering-av-dumpning-och-forbranning-till-havs.html
https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/reglering-av-dumpning-och-forbranning-till-havs.html
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coastal and marine environment”. I det miljöhandlingsprogram för EU till 2020 som EU-

ministrarna enades om i juni i år och som europeiska parlamentet ska rösta om den 22 oktober 

2013 finns också en skrivning som uppmanar medlemsländerna att ”öka ansträngningar … för 

att fastställa ett kvantitativt minskningsmål för marint avfall i EU.”
37

 

 

Havsmiljödirektivet innehåller elva så kallade kvalitativa deskriptorer som bland annat berör 

övergödning, fiskbestånd och miljögifter samt inte minst deskriptor 10: marint skräp. Målet 

för deskriptor 10 är: ”Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på 

kustmiljön och den marina miljön.” För att nå dit måste medlemsstaterna veta ”Trender for 

mängden, fördelning och, där så är möjligt, sammansättning av mikropartiklar (särskilt 

mikroskopiska plastpartiklar) samt avfallets påverkan på marina organismer”. 2012 bestämde 

Havs- och vattenmyndigheten de svenska målen för de olika deskriptorerna.
38 

För marint 

skräp konstaterades då att kunskapen om skräp i svenska vatten var bristfällig.  Målsättningen 

för svenska hav blev att ”Antalet avfallsföremål på referensstränder ska minska med det 

långsiktiga målet att havsmiljön ska vara fri från avfall”, samt att ”Mängd avfall på 

havsbotten ska minska med det långsiktiga målet att havsmiljön ska vara fri från avfall.”  

 

Naturskyddsföreningen och många andra miljöorganisationer runt Europa hade föreslagit en 

betydligt ambitiösare och kvantifierad målsättning, t.ex. att mängden avfall i havet som 

delmål skulle minska med 50 procent till 2021.
39

 För avfall som påverkar eller kan antas 

påverka marina organismer saknas idag svensk indikatorart och också målsättning men dessa 

håller på att tas fram. Åtgärdsprogrammen för att nå målen ska vara klara senast 15 juli 2015. 

EU:s fiskepolitik 
För att begränsa fiskeflottans nedskräpning av haven finns framför allt generella principer 

genom basförordningen för fiske och specifika regler genom kontrollförordningen för fiske.
 

40,41
 Kontrollförordningen stipulerar att fiskare ska: 

 ha utrustning ombord för att återfinna förlorad fiskeutrustning, 

 försöka bärga förlorad fiskeutrustning så fort som möjligt, 

 meddela berörd myndighet om att förlorad fiskeutrustning inte har bärgats. 

 

EU:s maritima fond håller också på att revideras. Genom den kommer förmodligen 

medlemsländer, fiskare och eventuellt också andra aktörer att kunna få stöd för att minska 

mängden skräp i havet. Det har funnits förslag på att fiskare ska kunna spela en mer aktiv roll 

och få betalt genom EU:s fiskefond för att aktivt leta efter skräp. Detta är något som 

Naturskyddsföreningen och många andra miljöorganisationer anser vara fel väg att gå. Dels 

                                                           
37

 European parliament, legislative observatory: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0337%28COD%29&l=en 
38

 HVMSF 2012:18 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
39

 Litter manifesto for the European seas, Seas at Risk, 2012.  
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regeringen-behover-varstada-i-havet 
40

 European Union, 2002. Regulation (EC) 2371/2002 
41

 European Union, 2009. Fisheries Control Regulation (EC) 1224/2009 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regeringen-behover-varstada-i-havet
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riskerar man att genom dolda subventioner upprätthålla överkapaciteten i flottan, dels minskar 

man fiskarnas egna incitament att inte skräpa ner. 

Vattendirektivet 
Vattendirektivet i EU är syster till havsmiljödirektivet med syftet att nå god ekologisk status i 

alla EU:s sötvatten, estuarier och kustvatten till 2015. God ekologisk status bygger på både 

kemiska och biologiska parameterar men i dagsläget är inte skräp specifikt adresserat i 

direktivet. Men om skräp påverkar den biologiska statusen hos djur i sötvatten så behöver 

medlemsländerna agera mot det.  

Skräp- och produktregleringar  

Det finns en uppsjö olika policys, förordningar, direktiv och konventioner för att reglera avfall 

som genereras och slängs på land. De viktigaste på EU-nivå är avfalldirektivet
42

, 

deponidirektivet
43

 och förpackningsdirektivet
44

. Just nu pågår en översyn av dessa och EU-

kommissionen har skickat ut ett konsultationspapper.45 I översynen tittar också kommissionen 

specifikt på plastfrågan och har gett ut ett konsultationspapper, en så kallad grönbok, under 

våren 2013 om hur plastavfall ska hanteras i EU i framtiden.
46

 

I korthet är EU:s (och även Sveriges prioritetsordning) inom avfallspolitiken att avfall: 

1. inte ska genereras alls, 

2. återanvändas, 

3. återvinnas, 

4. användas (t.ex. för värmeproduktion), 

5. deponeras.  

Enligt de nuvarande målen i avfallsdirektivet ska alla medlemsländer senast 2015 ha 

separerade insamlingar av papper, plast, metall och glas. 50 procent av detta ska återanvändas 

eller återvinnas senast 2020. Direktivet fastställer också producentansvaret för sopor. För 

avfallsdeponering finns regler för att begränsa biologiskt nedbrytbara sopor för att minska 

metangasutvecklingen.  Generellt försöker lagstiftningen begränsa deponeringen av sopor och 

transporterna av sopor från vissa länder till andra med sämre kontroll. Även om 

deponidirektivet inte specifikt nämner marint skräp så kräver det att sopdeponier placeras med 

hänsyn till omliggande faktorer, t.ex. närhet till kusten. 

Mycket av det skräp som hittas på stränder består av förpackningsmaterial, därför är 

förpackningsdirektivet mycket viktigt för marint skräp. Förpackningsdirektivet inkluderar tre 

målsättningar: att minska förpackningarnas påverkan på miljön, att harmonisera nationella 

åtgärder och att säkerställa fri rörlighet av förpackade varor.  Påverkan på miljön ska minskas 

bland annat genom krav på medlemsländerna att det ska finnas återvinningssystem för att 

samla in och återanvända förpackningsskräp. 
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 European Union, 2006. Directive (EC)  2006/12  
43

European Union, 1999.  EU Directive (EC) 1999/31 Directive on the landfill of waste 
44

 European Union, 2004. EU Directive (EC) 2004/12 Directive on Packaging and Packaging waste 
45 European Commission, 2013. Consultation on the Review of the European Waste Management Targets 
46 European Commission, 2013. Communication 123 final GRÖNBOK om en europeisk strategi för plastavfall i 

miljön 
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Avloppsvattendirektivet 
Avloppsvattendirektivet

47
 adresserar avloppsvatten från hushåll och industrier samt dagvatten. 

Kraven är med svenska mått låga, bland annat krävs att avloppsvatten som släpps i havet 

måste renas på minst 50 procent av det fasta materialet. Direktivet förbjuder också dumpning 

av avloppsslam till havs. Avloppsdirektivet nämner inte specifikt mikropartiklar i 

avloppsvatten.  

Kosmetikadirektivet 
EU:s kosmetikadirektiv

48
 reglerar innehåll, förpackning och märkning av kosmetiska 

produkter. I dess annex finns listor på substanser som är otillåtna att använda i produkterna. 

Direktivet är relevant för marint skräp eftersom så många kosmetikaprodukter idag innehåller 

mikroplaster. 

Övriga regler som berör kemikalier 
Eftersom kemiska ämnen kan fästa vid exempelvis mikroplastpartiklar, och på det sättet tas 

upp av djur, har den grundläggande kemikalielagstiftningen en stor betydelse för hur farligt 

det marina skräpet är. Ett fåtal internationella konventioner, som Stockholmkonventionen om 

persistenta organiska föroreningar, medför i stort sett globala förbud mot några av de värsta 

av de mest välkända miljögifterna, såsom PCB:er och äldre bekämpningsmedel.
49 

Men det är 

framförallt EU-lagstiftning och viss kompletterande nationell lagstiftning som reglerar 

kemikalier i samhället.  För industrikemikalier är EU:s REACH-förordning från 2006 det 

främsta regelverket.
50

 REACH implementeras stegvis fram till 2018 och innehåller vissa 

registrerings- och kunskapskrav för kemikalier samt möjligheter för medlemsländer att lista 

ämnen för tillståndsprövning och begränsningar. På en så kallad kandidatlista finns nu ca 150 

kemiska ämnen som eventuellt kan komma att begränsas genom tillståndsprövning, och på 

denna lista återfinns vissa omdebatterade miljögifter.
51

 För ett fåtal ämnen finns också mer 

omfattande begränsningar.  

Jämfört med tidigare lagstiftning är REACH ett litet steg framåt men en lång rad 

lågvolymkemikalier ligger fortfarande helt utanför kemikalielagstiftningen. Viktiga faktorer 

som hormonstörande egenskaper och kombinationseffekter av olika ämnen hanteras 

knapphändigt genom regelverket och kemikalier i varor adresseras inte effektivt. 

Förutom REACH regleras kemikalier på EU-nivå även i en rad specifika kategorier av 

vardagsnära konsumentprodukter såsom elektroniska och elektriska produkter och leksaker. 

Det finns också regelverk som rör bekämpningsmedel, läkemedel och livsmedel.
52

 Svenska 

motsvarande regler finns på flera områden där EU-direktiv ska implementeras, liksom när det 
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 European Union, 1997.  EU Directive (EEC)  97/27 Urban Waste Water Treatment Directive  
48 European Union, 1976. EU Directive (EEG) 76/768 Cosmetics Directive 
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 The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001.  http://chm.pops.int/ 
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 European Union, 2006. EU Regulation (EG) 1907/2006 REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and 
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 Se förteckning på Kemikaliemyndigheten ECHA:s hemsida: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-
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gäller sanktionering av den direkt gällande REACH-förordningen, och miljöbalken innehåller 

även en allmän hänsynsregel om substitution, kallad produktvalsregeln.  

Tabell 2. Relevanta internationella och europeiska regleringar för marint skräp, deras kontext och 
syfte.Samtliga är samtliga införda i svensk lagstiftning.  

 

Hur kan problemet med marint skräp minskas? 
Marint skräp måste begränsas vid källan. Att i efterhand samla upp skräp på stränder är 

omöjligt gällande mikroskräp och mycket kostsamt och ineffektivt gällande makroskräp. Att 

samla upp makroskräpet motverkar inte orsakerna till problemen men minskar däremot 

symptomen. Eftersom källorna till skräp är så många är det en mängd förändringar som 

behöver komma till stånd 

Mer information 
Det saknas elementär kunskap om mängden skräp som tillförs havet. Denna kunskapslucka 

måste täppas igen. Frågan om marint skräp väcker dock allt större intresse hos 

världssamfundet och har också lyfts upp i Rio+20. EU:s marina direktiv kräver också av 

medlemsländerna att de skaffar sig sådan kunskap. Att svensk kunskap om marint skräp är 

högst begränsad framkom tydligt i arbetet med att ta fram målsättning och åtgärder för 

implementeringen av det marina direktivet sommaren 2012
38

. Miljöövervakningen av marint 

skräp måste också förbättras och införlivas i övrig miljöövervakning. Detta sker nu genom 

implementeringen av det marina direktivet i svensk förvaltning, men det går långsamt och 

arbetet behöver breddas och nya resurser behöver avsättas så att denna övervakning inte går ut 

över annan övervakning till havs. 

Kontext Namn Reglerar 

Global The International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships 

(MARPOL 73/78)  

Förbjuder nedskräpning från fartyg  

Global Londonkonventionen /Londonprotokollet  Förbjuder medveten dumpning av avfall 

och förbränning till havs (från flyg, 

båtar, plattformar) 

EU Hamnmottagningsdirektivet Reglerar avfallshantering i hamnar och 

för båtar  

EU  Marina direktivet Mål och åtgärder för att minska mängden 

skräp i haven  

EU Förpackningsdirektivet Reglerar förpackningsmaterial och dess 

återvinning  

EU Deponidirektivet Reglerar deponering av avfall 

EU 

 

Avloppsdirektivet Reglerar avloppsvattenhantering 

EU Avfallsdirektivet Reglerar avfallshantering iland 

EU Kosmetikadirektiv Reglerar innehåll, förpackning och 

märkning av kosmetiska produkter 

EU REACH-förordningen Reglerar industrikemikalier 
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Nedskräpningen av haven är i mångt och mycket en attitydfråga. När människor förstår att 

nedskräpning av havet är ett problem är de också i större utsträckning beredda att förändra sitt 

eget beteende. Attityd- och beteendeförändringar föregås däremot ofta av regleringar. Det är 

därför viktigt att alla inblandade myndigheter och beslutsfattare tar sin del av ansvaret och gör 

vad de kan för att synliggöra problemet. Ett sätt är att på EU- och global nivå se till att alla 

relevanta lagar och konventioner omfattar och motverkar marint skräp. Det är också viktigt att 

ett gemensamt EU-mål för minskningen av marint skräp etableras i enlighet med det nya 

miljöhandlingsprogrammet för EU. Som det är idag är det upp till varje land att sätta mål 

genom den nationella implementeringen av det marina direktivet. Detta förhållningssätt har 

hittills visat sig otillfredsställande på grund av medlemsländernas bristande ambitionsnivå.   

 

Naturskyddsföreningen anser att:  

 svenska myndigheter bör samla in mer information om marint skräp i våra hav och 

identifiera källorna till det; 

 regeringen bör sätta ett nationellt mål och verka för ett EU-mål om att minst halvera 

mängden marint skräp i havet till 2021; 

 Sverige bör verka för att marint skräp ska omfattas och motverkas genom alla 

relevanta lagar och konventioner på EU- och internationell nivå. 

Avfall från fartyg  
Trots en förhållandevis omfattande lagstiftning och trots att mängden avfall som lämnas i 

hamnar har ökat, står sjöfarten fortfarande för en ansenlig mängd av det skräp som släpps ut 

till havs. Uppenbarligen finns alltför många kryphål i lagstiftningen och kontrollen och 

påföljderna är för svaga. Detta har säkert delvis sin förklaring i att sjöfart till sin natur är en 

internationell näring och att nationernas möjligheter att sanktionera brott är begränsade. 

Någon internationell organisation som sköter kontroll och efterlevnad av regler finns heller 

inte idag. Hamnmyndigheterna måste därför åläggas ett större ansvar för avfallshanteringen i 

hamnarna. Idag lämnas avfallshanteringen ofta helt över till privata aktörer vilket försvårar 

insamlandet av information, kontroll och sanktioner.  

En viktig åtgärd för att få fartyg att lämna ifrån sig fast avfall i hamnar är det så kallade ”no 

special fee-systemet”, eller generella avgifter, som framgångsrikt har implementerats i 

Östersjöns hamnar genom HELCOM-överenskommelser. I en hamn med generella 

avfallsavgifter får alla fartyg betala en viss avgift i hamnarna, ofta beroende på hur stora 

båtarna är, för att hamnarna ska ta hand om deras avfall och det går inte att komma undan 

avgiften, även om man inte har något avfall att göra sig av med. Systemet tillkom framförallt 

för oljespill men i många hamnar, speciellt i Skandinavien, ingår också fast avfall. Så är 

däremot inte alltid fallet i övriga europeiska hamnar där fartygsägarna ofta får betala extra för 

att göra sig av med skräp. Detta skulle behöva åtgärdas genom att klargöra i 

mottagningsdirektivet vad som är skräp och inkludera allt avfall från skepp i ”no special fee-

konceptet”. 
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Naturskyddsföreningen anser att:  

 kontroll och efterlevnad av avfallsregler i hamnar måste stärkas genom att 

hamnmyndigheter åläggs ansvar för avfallshanteringen; 

 tydligare regler behövs i EU:s mottagningsdirektiv i form av ”no special fee” utformat 

enligt HELCOM:s modell. 

Förlorad fiskeutrustning 
Förlorad fiskeutrustning, så kallade spökgarn, förloras framför allt på grund av konflikter med 

annan sjöfart, hårda väderförhållanden samt att garnen fastnar i föremål på botten.
12

 Förlusten 

av fiskredskap till havs har dock minskat i takt med att fiskeutrustningen har blivit dyrbarare 

och den tekniska utrustningen har underlättat kontroll och bärgning av redskapen. 

Trålningsområdena har också flyttat längre ut från kusten så att nätfiskare och trålfiskare i allt 

högre grad fiskar i olika områden.  De garn som ändå förloras försvinner framförallt i de 

områden där både nätfiskare och trålfiskare fiskar.
12

 I dessa områden bör en bättre planering 

av havsområdena kunna bidra till en lösning. Det är också viktigt att förlorade nät genast 

eftersöks och om de inte återfinns, rapporteras till myndigheterna. Att förlorad utrustning ska 

rapporteras till berörda myndigheter är också fastställt i EU:s kontrollförordning för fiske.
41 

I 

Sverige ska förlusten rapporteras till Havs-och vattenmyndighetens FMC (Fisheries 

Monitoring Center)
53

. Rapporteringssystemet är dock inte välkänt och det finns heller inget 

nationellt system för hur förlorade garn ska återfinnas som det t.ex. finns i Norge.  

 

Fiskenäringen förlorar också frekvent en annan viktig fiskeutrustning, nämligen lådorna som 

man packar fisk i. Ofta hittas fisklådor av plast och frigolit på stränder.9 Det är inte helt lätt 

att förstå att så många fiskelådor dagligen hamnar i havet. Det är därför inte heller uppenbart 

vad man ska göra åt det. Men ett viktigt första steg är att belysa problemet. En potentiell 

lösning, särskilt om det handlar om att frigolitlådor blåser ner i vattnet, skulle kunna vara att 

undvika fisklådor av frigolit till havs och istället, när det är möjligt, använda sig av trälådor. 

Även upphittade handskar och flöten tillskrivs ofta aktiviteter på fiskebåtar. Att tillverka dessa 

av annat material än plast och gummi är kanske inte alltid rimligt idag, men att fiskebåtar är 

medvetna om problemet och så långt möjligt försöker förebygga att dessa produkter inte 

hanteras eller kasseras på fel sätt, är ett viktigt steg på vägen. 

Linor, tåg och tampar är också andra vanliga strandfynd längs med inte minst västkustens 

stränder.9 
Både fiskebåtar, fritidsbåtar och handelsflottan använder idag nästan uteslutande 

syntetiska linor och rep. Fördelen med dessa är att de inte ruttnar, möglar och att de ofta 

flyter. Nackdelen är att de långsamt faller sönder i små syntetiska fiberfragment.  

Användningen av syntetiskt tillverkade tampar blir därför framförallt ett problem då de slits 

och blir gamla. Det vore därför fördelaktigt att på ställen där tampar slits mycket, istället 

använda tampar tillverkade av organiskt material t.ex. hampa och bomull samt att byta ut 

gamla tampar och rep med jämna mellanrum och lämna till återvinning.  
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Naturskyddsföreningen anser att:  

 planeringen av havsområden bör skilja mellan fiskeområden för fasta redskap såsom 

nät, krokar och burar, samt trålar för att i möjligaste mån minimera förlust av redskap; 

 Havs och Vattenmyndigheten ska bygga upp ett smidigt och effektivt system för 

fiskare, även fritidsfiskare, att rapportera förlust av fiskeredskap. Denna information 

bör följas upp av årliga draggningar; 

 tampar av naturmaterial såsom hampa och bomull i största möjligaste mån bör 

användas där tampar i hög grad slits; 

 syntetiska tampar och rep bör bytas ut och återvinnas innan de blivit gamla och 

fragmenterar. 

Fibrer 
Tvättmaskiner anses vara den huvudsakliga primärkällan för klädesfibrer, både naturliga 

(bomull, lin, ull) och syntetiska (polyester, nylon).
28 

Fibrerna följer med avloppsvattnet 

antingen via enskilda avlopp eller via reningsverk till recipienten. Ett första alternativ för att 

komma åt denna skräpfraktion är att rena vattnet från fibrer redan i tvättmaskinen. Precis som 

användare är vana att rena sitt filter efter att ha torktumlat kläder bör användare kunna lära sig 

att rensa ett tvättmaskinsfilter. Att skölja bort fibrerna i avloppet gör dock ingen skillnad i 

recipienten utan fibrerna måste slängas i soporna. Som komplement behöver reningsverken, 

som idag inte ens vet om de lyckas rena bort mikropartiklar i avloppsvattnet eller ej, 

undersöka frågan, och hantera problemen på lämpligt sätt. Som enskild person kan man också 

minska på sitt tvättande av t.ex. fleecekläder, vilket också gör att kläderna håller längre. 

Många gånger räcker det med att vädra kläder. Enstaka fläckar kan lätt tas bort med en trasa. 

Naturskyddsföreningen anser att:  

 svenska myndigheter ska ålägga reningsverk och tvättmaskinstillverkare att motverka 

att fibrer från kläder sprids till sjöar och hav.  

Mikroplastpartiklar i skönhetsprodukter 
Mikroplastpartiklar i den marina miljön tillförs genom en rad mekanismer och från många 

olika källor, men en av de mest onödiga källorna är tillsatta mikroplastpartiklar i 

skönhetsprodukter. Genom att miljöorganisationer och andra uppmärksammat problematiken 

med mikroskräp har vissa producenter lovat att frivilligt plocka bort produkter med 

mikroskräp ur sitt sortiment. Frivilliga initiativ, när de är framgångsrika, kan vara snabbare än 

lagliga förbud men det finns alltid producenter som väljer att inte agera eller som agerar 

saktmodigt. Naturskyddsföreningen anser därför att det ska vara förbjudet att tillsätta 

mikroplastpartiklar i konsumentprodukter och att regleringar behövs på EU-nivå och globalt. 

Även om EU inte kan förbjuda tillsats av mikroplastpartiklar i produkter som produceras 

utanför EU kan EU reglera importen och – framförallt – förbjuda tillverkning och försäljning 

inom EU. Nederlänska regeringen föreslog också ett initiativ i denna riktning på ett rådsmöte i 

juni i år. Ett initiativ som den svenska regeringen välkomnade.
54

 De frivilliga åtaganden som 

                                                           
54 Miljödepartementet, Internationella sekretariatet, 2013-06-07. Kommenterad dagordning 

Rådet M2013/1555/I 
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hittills tagits visar att det är fullt möjligt att avvara mikroplaster i produkter. Genom ett förbud 

säkerställs ett bra miljöskydd samtidigt som det gynnar producenter och återförsäljare som 

redan gått före, genom att ställa lika villkor för företagen. 

För att konsumentmakt ska kunna fungera behöver det finnas upplysta konsumenter som vet 

vad de ska kräva. Konsumenterna måste kunna få tillgång till information i form av 

innehållsdeklarationer för att kunna göra upplysta val. Sådan information finns idag inte för 

exempelvis rengöringsprodukter samt bil- och båtvårdsprodukter. Detta är beklagligt, inte 

bara med anledning av tillsatta mikroplastpartiklar, utan också för att konsumenter ska ha 

möjlighet att välja bort produkter med andra oönskade tillsatser. 

Naturskyddsföreningen anser att:  

 det ska vara förbjudet att producera och sälja konsumentprodukter med tillsatta 

mikroplastpartiklar i Sverige, i EU och globalt; 

 tillverkare, återförsäljare och konsumenter ska undvika försäljning och konsumtion av 

produkter med mikroplast; 

 det ska finnas lagkrav, på nationell och EU-nivå, om att alla hushållsprodukter ska ha 

en tydlig innehållsförteckning på förpackningen.  

Svarta partiklar 
Svarta partiklar bestående av däckslitage och asfaltspartiklar är erkänt giftiga för många 

organismer. Att dessa okontrollerat tillåts spridas i floder, sjöar och hav via dagvatten är 

därför problematiskt. Både omfånget och ursprunget för många andra svarta partiklar är i 

stora delar okänt och outforskat, trots att dessa potentiellt kan ha stora negativa miljöeffekter.  

Naturskyddsföreningen anser att: 

 problematiken med svarta mikropartiklar ska uppmärksammas och förebyggas genom 

implementeringen av det marina direktivet samt genom de plastskräpsinitiativ som nu 

görs på EU-nivå.  

Förpackningar och kemikalier 
Mängden förpackningar i samhället ökar ständigt. Det är inte ovanligt att man bär hem en 

yoghurt i trippla förpackningar, först en plastbehållare, sedan en kartong och till slut en 

plastpåse för att bära hem alla varor i. De allra flesta förpackningar är också gjorda för att 

bara användas en gång och sedan slängas bort. Många förpackningar lämpar sig heller inte att 

återvinnas då de är gjorda av flera olika material såsom plast, metall och papper utan 

möjlighet att enkelt skilja dem åt. Ofta innehåller också rena plastförpackningar flera olika 

sorters plast. 

I stora delar av världen är användningen av engångsplastpåsar, de prassliga påsar som man i 

Sverige främst använder för att förpacka frukt och grönsaker, en stor källa till nedskräpning. 

Därför har man i flera länder, bland annat Irland, infört en särskild skatt på sådana plastpåsar. 

Effekten har varit väldigt god, men en minskning av antalet använda plastpåsar från 328 st till 
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21 st per capita per år efter 15 cents höjning av priset.
55

 Förmodligen skulle en sådan skatt 

också minska användningen och nedskräpningen i flera länder runt Östersjön där dessa påsar 

är vanliga. I Sverige anser Naturvårdsverket att plastpåsar inte är en viktig källa till 

nedskräpning eftersom de plastpåsar som används här ofta återanvänds flera gånger och sedan 

används till sophantering och förbränns.
56

 En viss nedskräpning sker dock alltid och 

förbränning av fossila produkter ska så långt som möjligt undvikas och därför bör en mycket 

större andel av plastpåsarna återvinns. 2009 återvanns bara 31 procent av förpackningsplasten, 

långt ifrån det nationella målet på 70 procent.
57

 Däremot återvanns en stor del av 

förpackningsmaterialet för papper (74 procent), metall (73 procent) och glas (90 procent). 

I Sverige regleras återanvändning och återvinning av förpackningar genom 

producentansvaret. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in i Sverige eller säljer en 

förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning, har ansvar för att det finns ett 

insamlingssystem för den.
58 

Producenterna ska också rapportera in hur mycket förpackningar 

de sålt, hur stora mängder de samlat in och hur avfallet tagits omhand, till Naturvårdsverket. 

För att öka återanvändningen och återvinningen av plastförpackningar bör branschen kunna ta 

lärdom av de goda initiativ som redan finns, såsom återanvändningssystemet för hårda 

läskflaskor.  

Många av de engångsartiklar och förpackningar som hittas på stränder har förmodligen 

slängts direkt på stranden eller kommer från den kustnära båtlivet. Att minska på denna 

nedskräpning är först och främst en fråga om attitydförändring, skräp ska givetvis inte lämnas 

i naturen. Men för att underlätta för människor är det också viktigt att kommuner och enskilda 

aktörer gör det lätt att göra rätt. Kanske behövs fler sopkorgar, kanske behöver de täckas, 

kanske behöver de tömmas oftare? Det har funnits flera framgångsrika projekt som lett till en 

ökad medvetandegrad om skräp hos befolkningen, inte minst projektet Håll Naturen Ren som 

initierades av Naturskyddsföreningen 1962. 1983 permanentades projektet i stiftelsen Håll 

Sverige Rent med styrelseledamoter från statliga myndigheter, kommuner och 

producentorganisationer. I Sverige har vi idag också en förhållandevis låg acceptans för 

nedskräpning i samhället, men uppenbarligen inte tillräcklig eftersom nedskräpning, inte 

minst till havs, fortfarande fortgår.   

Naturskyddsföreningen anser att:  

 återanvändningen och återvinningen av plastförpackningar måste öka genom ökade 

rättsliga krav på producenter; 

 andelen engångsförpackningar i plast runt konsumentartiklar måste genom utvidgade 

och skärpta krav i producentansvaret minska; 

 kommuner och berörda aktörer behöver stärka sitt fokus på att minska nedskräpningen 

i samhället, inte minst i närheten till havet. 

                                                           
55 Presentation by C. Sherrington, Eunomia, at Seas at Risk Litter Seminar, February 2013  
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När det gäller kemikalielagstiftningen finns det stora behov av utvecklade regler, både inom 

EU och nationellt.
59

 Reglerna behöver både breddas och skärpas. Det är viktigt att 

kombinationseffekter och hormonstörande egenskaper beaktas i all kemikalielagstiftning, på 

ett sådant sätt att hälsa och miljö får ett fullgott skydd. Konsumentvaror ska inte innehålla 

farliga kemikalier och utifrån behovet att skydda den marina miljön är det extra viktigt att 

plaster – som är långlivade – inte innehåller farliga ämnen. 

Angående REACH-förordningen anser Naturskyddsföreningen bland annat att: 

 lägre volymer och fler kategorier av ämnen och varor ska omfattas av regelverket; 

 det ska ställas högre krav på data från producenterna; 

 substitutionskraven generellt ska stärkas; 

 tillståndsprövningar och beslut om begränsningar ska underlättas, samt att 

 ämnen som är giftiga, alternativt persistenta och bioackumulerande, eller på annat sätt 

särskilt farliga, ska fasas ut ur samhället. 

Cigarettfimpar 
Varje dag slängs omkring 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige, eller ca 1 miljard per år.

60
 

Många av dessa hamnar nära vatten och färdas med regn, vind och dagvatten till åar, sjöar och 

hav. De är gjorde av plasten cellulosaacetat och innehåller giftiga ämnen, bl.a. nickel och 

kadmium. Cigarettfimpar är också ett av de vanligaste föremålen man hittar på havsstränder.7 

Idag räknas fimpar som skräp men man får inte böter för att slänga dem på marken. Detta är 

en orimlig situation med tanke på den höga miljökostnaden och med tanke på hur mycket det 

kostar för samhället, främst kommunerna, att städa upp fimpar.  

2005 införde Sverige förbud mot att röka i allmänna lokaler. Liknande förbud finns i många 

andra europeiska länder och även utanför EU. Folkhälsoinstitutet undersöker också huruvida 

rökförbudet kan komma att utvidgas till andra offentliga platser, även utomhus, särskilt där 

barn riskerar att utsättas för passiv rökning. I Hongkong, Kalifornien och Australien och 

utmed stora delar av Medelhavskusten är det t.ex. redan förbjudet att röka på badstränder. 

Detta har visats minska mängden cigarettfimpar på stränderna och kan vara värt att pröva 

även i Sverige. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

 det ska vara kännbara böter för att skräpa ner med fimpar; 

 det är viktigt att Folkhälsoinstitutet lägger ett ambitiöst förslag om utökat rökförbud 

som också tar hänsyn till nedskräpningsproblematiken. 

Gamla båtar 
Ett växande problem i Sverige idag är övergivna och sänkta båtar. Idag finns det 100 000 

båtar som i en snar framtid kommer att behöva skrotas. Många av dessa är gjorda av plast, 

ofta glasfiber. Men eftersom det saknas ett nationellt system för återvinning och skrotning av 
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fritidsbåtar riskerar flertalet av dessa att överges eller sänkas i havet. Eftersom det inte finns 

ett nationellt båtregister är det också väldigt svårt att i efterhand identifiera ägaren.  

 

En smidig lösning för små båtar (under 200 kg) är att de borde kunna lämnas, precis som 

kylar, sängar och packlines, på de kommunala återvinningscentralerna. För att detta ska 

komma till stånd behöver antingen definitionen av hushållsavfall göras om eller så bör 

återvinningsstationerna åläggas att ta hand om små båtar mot en rimlig avgift. För större båtar 

behövs ett mer ändamålsenligt återvinningssystem. Exakt hur detta på bästa sätt ska utformas 

bör berörda myndigheter och branschorganisationer samarbeta om. Viktigt är dock att det 

snart kommer till stånd.  

 

För nya båtar bör producentansvaret gälla. Fritidsbåtsproduktion styrs idag av det s.k. 

fritidsbåtsdirektivet. Producentansvar bör därför införlivas i direktivet vilket skulle täcka 

framtida skrotningskostnader för nyproducerade båtar, precis som är fallet för bilar. 

 

Naturskyddsföreningen anser att:  

 små båtar under 200 kg ska kunna lämnas och återvinnas på återvinningsstationer; 

 ett ändamålsenligt återvinningssystem bör utvecklas snarast för större båtar i 

samarbete mellan myndigheter och branschorganisationer; 

 skrotning av nyproducerade båtar bör finansieras av dem som producerar och köper 

båtar idag genom att införliva producentansvaret i fritidsbåtsdirektivet. 

 

 

 

  

 

Vad kan jag själv göra för att minska skräpet i havet: 

 Släng inte skräp på marken eller i vatten 

 Plocka gärna upp skräp  

 Byt slitna tampar till båten och återvinn dem 

 Tvätta inte i onödan. Många kläder, inklusive fleece, mår bäst av att 

vädras. 

 Undvik skönhetsprodukter med tillsatta mikroplaster. Leta efter 

polyeten (PE), polyetentereftalat (PET), polypropylen (PP), 

polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS), polyvinylacetat (PVAc), 

polymetyl-metakrylat, (PMMA) och polytetrafluoroetylen (PTFE) i 

innehållsförteckningen. 



Sopor och plast hör inte hemma i havet, särskilt inte farliga mikroplaster. Har plast väl hamnat 

i havet krävs det svåra och dyra åtgärder för att få bort det, om det alls går. Därför är det viktigt 

att förebygga all nedskräpning av havet, att hitta källorna och identifiera och genomföra de  

åtgärder som behövs.

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 
Stockholm. Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se 
 
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger 
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och 
myndigheter såväl nationellt som  internationellt.  
Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i  
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning  
Bra Miljöval.

 www.naturskyddsforeningen.se 


