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Ett hav av plast 

Plast är ett relativt nytt material som började användas i mitten av 1900-talet. 
Produktionen har sedan dess ökat kraftigt och idag produceras över 300 miljoner 
ton om året. I och med den ökade produktionen av plastartiklar har också 
mängden plastavfall i haven ökat. Detta har fått oanade konsekvenser för livet i 
havet. 
 
För att undersöka dessa effekter gjorde jag en litteraturstudie på ämnet. Ett av de största 
problemen med plast är att det tar mycket lång tid att bryta ner. Forskarna är oense om 
hur lång tid nerbrytningen kan ta, men tror att det kan 
röra sig om upp till tusen år. Under tiden rör sig plasten 
fritt i haven och kan påverka marina djur och växter. Det 
är vanligt att marina däggdjur fastnar i fiskeredskap och 
drunknar. Det är inte bara däggdjuren som är drabbade, 
utan även fiskar och sjöfråglar. Hajen på bilden är ett 
exempel. Den har fått en plastring från en flaska runt 
huvudet vilket försvårar både andningen och ätandet.  
 
En annan effekt av plastföroreningarna är att djur förtär plast. Plastbitarna kan fastna i 
magen och leda till att djuret dör. Sjöfåglar, fiskar och marina däggdjur är bara några av 
alla grupper som har rapporterats äta plast. Arter vars föda liknar diverse plastföremål 
har större risk att förtära plast. Ett exempel på det är havssköldpaddor som äter maneter. 
Flytande ofärgade plastpåsar kan lätt misstas som maneter och det är därför inte 
ovanligt att hitta plastpåsar i magen på havssköldpaddor. Plast kan brytas upp till 
mikroskopiska delar som antingen flyter eller sjunker till botten. Många mindre djur 
som filtrerar vattnet eller bottenmaterialet får i sig dessa små plastdelar och kan lagra 
dem i vävnaderna under lång tid.  
 
Mycket av plasten som hamnar i havet är flytande. Den kan förflytta sig långa sträckor 
med hjälp av vindar och strömmar. Det finns arter som använder plastföremål som en 
yta att fästa och växa på. De kan spridas till nya platser där de inte har funnits tidigare. 
Arter som sprids till nya områden kallas invasiva arter och kan förstöra mycket av det 
ekosystem som redan fanns på platsen genom att använda andra arters resurser. Plast 
sjunker tillslut och har hittats på alla typer av bottnar och på alla djup. Vissa områden är 
speciellt känsliga, till exempel korallrev och djuphavsbotten. När botten täcks av plast 
kan inget gasutbyte ske mellan vattnet och havsbotten. Det blir då syrebrist och både 
djur- och växtliv påverkas. 
 
Som tur är går problemet med plastavfall att lösa. Den första och kanske viktigaste 
delen är utbildning till allmänheten och till företag. En strategi som har används är ”the 
three R strategy” där reuse (återanvändning), reduce (minska) och recycle (återvinna) är 
tre steg för att minska plastavfallet. För att minska effekten av plasten som redan 
hamnat i havet anordnas varje år rensning av stränder och kuster i hela världen. Lagar 
mot att slänga plast i havet har införts men skiljer sig mycket mellan olika länder och 
behöver bli hårdare. Forskare försöker även utveckla material som kan ersätta plast och 
som är mer miljövänligt. Tyvärr kommer effekterna av plasten kvarstå i århundraden 
och därför är det viktigt att göra något åt problemet nu! 
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Abstract 
The pollution by plastic debris has increased with the rate of production of plastics. 
The plastic debris originates from both land-sources and from discharges from ships. 
In the marine environment plastic debris causes numerous problems for the marine 
fauna. It is common that animals get entanglement in plastic debris or ingest it. When 
plastic is ingested it can emit chemicals, which can interfere with the internal 
systems of an animal.  Plastic is also spreading invasive species, sheeting the sea 
floor inhibiting gas exchange and destroying habitats.  
 
A lot is being done to reduce the problems created by plastic debris.  Some of the 
recommended action discuss in this review is education to the public, recycling, 
monitoring, chemically changing the plastic and regulations. The problems caused by 
marine plastic debris are widespread recognized, but is still growing. Even if all 
littering into the ocean ended today the problems and effects of plastics will persist 
for decades. 
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