
Det	regnar	och	snöar	plast	

	
Plast är ett bra material när det används till rätt saker, men plast som hamnar i naturen genom till 
exempel nedskräpning tar mycket lång tid att brytas ner. Det kan ta tusen år innan bitarna av plast 
bryts ner. När de är runt fem millimeter stora kallas de för mikroplaster men man vet inte om 
dessa bitar någonsin försvinner. Men vart kommer den här plasten ifrån från första början? Den 
kommer till exempel från nedskräpning och det beror på att vi människor slänger skräp i naturen, 
vare sig det är i skogen, sjö, hav eller stadsmiljö.  

Efter att ha varit kontakt med Anna Darpe, avfallschef i samhällsbyggnadsförvaltningen Håbo 
kommun, fick jag veta att ett lokalt problem kring plast i Håbo kommun är mikroplaster som 
sprids ut i våra vattendrag som sedan transporteras bort.  
- Många länder har förbjudit eller är på väg att förbjuda engångsplaster, bland annat vi i Sverige. 
De mikroplaster som släpps ut här i Håbo kommun kan man anta får stor spridning även till andra 
platser, med tanke på att man har sett hur mikroplaster sprids, säger Anna Darpe.  
 
Det man kan säga är att vi vet väldigt lite om hur mikroplaster påverkar oss. Det finns en 
forskning av Gregory Wetherbee som visar analyser av regnvatten från några av de mest avlägsna 
topparna i Klippiga bergen där han i stället för jord och mineralpartiklar hittade mängder av 
färgglada mikroplaster, hundratals mil bort ifrån närmaste möjliga utsläppskälla. Man har även 
hittat fynd av mikroplaster från de mest avlägsna hörnen på jorden, bland annat i Marianergraven 
i västra Stilla havet hittade forskare nyligen plastavfall. Mikroplaster har även hittats i snön på 
Arktis, på botten av ishavet och på topparna av Pyrenéerna och Alperna, hundratals mil bort från 
den närmaste möjliga utsläppskälla. Enligt OmVärlden forskare har nu kommit fram till att 
mikroplast i allt större utsträckning finns över hela planeten, vilket påverkar allt liv på planeten. 
De mikroskopiska bitarna kan röra sig över långa sträckor med vind och landar på jorden igen 
med regn och snö.  
- Det viktigaste resultatet vi kan dela av oss med till allmänheten är att det finns mer plast där ute 
än vad vi tidigare trott, säger Gregory Wetherbee till The Guadian.  
- Det finns i regn, det finns i snö. Det är en del av vår miljö nu, säger Wetherbee.  
 

 
Figure	1	Bilden	visar	färgglada	mikroplaster.	(Hämtad	från	Mostphotos.com)	 
 
 
  



 
Enligt OmVärlden innebär det att plasten också finns i den mat vi äter. Eftersom mikroplast rör 
sig med vinden betyder det att vi hela tiden absorberar partiklar när vi andas. Forskarna vet 
fortfarande inte hur mycket denna summa är. Inte heller exakt vilka hälsoeffekter det kan ge 
upphov till. Vad man däremot vet är att bitar av mikroplast ofta samexisterar med tungmetaller 
som kvicksilver och andra hälsofarliga kemikalier. Mikroplaster kan också vara bärare av 
hälsoskadliga bakterier. Det största källan till utsläppet av mikroplaster är nedbrytning av 
engångsartiklar som till exempel engångsmuggar.  
 
Sverige bidrar till produktionen av 500–1000 miljoner engångsmuggar, det visar en ny 
livscykelanalys som Stiftelsen Institutet för vatten och luftvårdsforskning (SIVL), Svenska 
Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Håll Sverige rent.  
 

- Regeringen beslutade i november 2021 om förordningar som genomför 
engångsplastdirektivet i svensk lagstiftning, vilket känns som ett steg i rätt riktning, säger 
Anna Darpe. Exempelvis förbjuds Engångsplastmuggar om de innehåller mer än 15 % 
plast. Reglerna i förordningarna tillämpas från och med 1 januari 2022. Målet är att 
minska engångsprodukters inverkan på miljön, och det handlar både om nedskräpning och 
att engångsprodukter ofta är ett slöseri med resurser. 

- Djur och människor riskerar att skadas av skräpet och för oss som kommun innebär det 
onödiga kostnader för att städa, säger Anna. Skräpiga miljöer upplevs dessutom ofta som 
otrygga och kan leda till ytterligare nedskräpning och skadegörelse. 

 
Regeringens utredare skriver att det finns god grund att tro att EU och Sverige "genom sin export 
av plastavfall till länder med bristfällig avfallshantering bidragit till den globala nedskräpningen 
av världshaven. " 
 
Engångsmuggar som är gjorda av plast är mycket svårnedbrytbara, vilket innebär att de finns 
kvar under mycket lång tid i vårt ekosystem och kan orsaka stora skador för exempelvis djurlivet. 
Så här går processen till att mikroplaster som förorenar haven har lett till att fiskar äter upp 
mikroplaster, de finns kvar i deras tarmar och gifterna som mikroplaster innehåller tar sig in i 
fiskarnas kött. Processen i sin tur leder till skador på människors liv, genom att sedan det giftiga 
köttet konsumeras av människor, kort sagt gifterna följer med upp i näringskedjan. Enligt Sandra 
Toivoi som är marinbiolog i Håll Sverige rent menar att följande skedde i Norge i en stad när det 
spolades upp en sjuk val på land. Efter att valen avlivats öppnade man upp magen och hittade 100 
kg skräp, vilket bestod av minst 30 plastpåsar och en massa småplast. Plasten hade satt sig som 
en propp och gjorde att valen inte kunde äta eller få näring i sig.  
  



 
 

- Fortsätter vi som nu finns det risk att det finns mer plast än fisk i haven redan år 2050, 
säger Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent. 

 

 
Figure	2	Bilden	visar	hur	det	kan	se	ut	i	haven	år	2050.	(Hämtad	från	Mostphotos.com)	 
 
En övergång till plast med förnybart ursprung minskar plastens klimatpåverkan men 
nedskräpningsproblematiken kvarstår, enligt Johanna Ragnartz. Ett enda sätt att stoppa 
nedskräpningen är att alla ska sluta skräpa ner.  
 

- Vi kommer mer och mer att arbeta med källsortering för att ge möjlighet för allmänheten 
att kunna sortera sitt skräp, säger Jan Lundberg Gatu- och parkchef, Håbo kommun.  

 

 
Figure	3	En	bild	på	källsortering	vid	Kvarnkojan,	Håbo	kommun.	Foto:	Jan	Lundberg 
 
 
Om skräpet hamnar där det ska kan vi göra nya saker av det i stället för att använda oss av 
jordens resurser. Det jag ser är att mikroplaster finns över allt och vi måste hjälpas åt och minska 
dem.  
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