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Plast i havet og hvordan det marine 

miljøet påvirkes av plastforurensningen 
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Global produksjon av plast    



Produksjon av plast i Europa 



Bruk av plast i Europa 
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Effekter av plast forurensningen 

 

Mer en 1 million sjøfugler og 100 000 
marine pattedyr og et ukjent antall 
skilpadder og fisk er drept av plast i 
havet hvert år. 

 

UNEP 2009 
   



UNEP 2016 



UNEP 2016 



Gåsenebbhval                
(Cuvier’s beaked whale) 



 



Sysselmannen på Svalbard 



Kilde; SMS 



HAVSULER 

(NORTHERN GANNETS)  



Laysan og Black-footed albatrosses from Midway  (adults and chicks) 

(see; https://www.youtube.com/watch?v=pUM58LIU2Lo) 



Plast i havhester fra Svalbard  

87.5% av havhestene fra Svalbard        

hadde spist plast (n=40) 

 

0.08 g per individ 

15.3 plastbiter per individ   

 
                                                     (Trevail et al. 2015) 



Havhester innsamlet på strender ved 

Nordsjøen  



Mageinnhold fra havhest fra 

Nordsjøområdet  

IMARES; Jan van Franeker 

 



Skadelig? 

 



Håndtering av plastavfall  





Plast i avfallsfyllinger    



Ca. 14 % av plasten resirkuleres 

Ca. 14 % brennes eller omdannes til drivstoff og andre produkter 

Ca. 40 % deponeres i søppelfyllinger 

Ca. 32 % forsvinner ut i miljøet   

Kilde; WEF 



9-12 million metric tons of plastic enter the ocean every year   



Marint avfall    

• Ca. 15 % av marint avfall flyter på havoverflaten 

  

• Ca. 15 % av marint avfall finner en på strendene 

  

• Ca. 70 % av marint avfall synker til havbunnen 
 

UNEP 2009 



Nytt studie som viser fordeling av 

plast på havbunnen, havoverfalten og 

på strender   



Plast på 

strender er bare 

«toppen av 

isfjellet» når vi 

snakker om 

opprydding av 

plastavfall i 

naturen  



Nedbrytning av plast 



 



Plast finnes i ulike størrelser 

Mikroplast er mindre enn 5 millimeter 

 

Nanoplast er mindre enn 1 mikrometer 





Strømhvirvel (gyrer) av plastsøppel i havene 



2012 

Dannelse av den 6th gyre i Barentshavet? 



Kilde: Havforskningsinstituttet 

Plast i havoverflaten  
Plast i 

vannmassene 

Plast på 

havbunnen 

Barentshavet 



April 2017 



2017 

NRK (February 2017); Forskarane finn like mykje plast i Arktis 
som nær europeiske storbyar 



Mende plast på havbunnen 

Amount of litter at HG IV has doubled between 
2002 and 2011 (sign. differences) 

Largest rise between 2008 and 2011 
2011 litter density > Lisboa Canyon litter!!  
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STRANDRYDDING 



 



Photos; Bo Eide 



 

Effekter av 

plastforurensningen     

på fiskeri  industrien? 



6/15/2017 David Pettersen Eidsvoll 42 

Er det plast i den norske torsk? 

302 torskemager 



6/15/2017 David Pettersen Eidsvoll 43 



2012 

2014 
50 micrometre 

0.3 -0.5 plastic particles per gram (ww) 



Nasjonale tiltak for å redusere marin 
forsøpling; 
 
1) Produsentansvarsordninger for fiskeri- og 

oppdrettsnæringen 
2) Gratis levering av marint avfall for fiskere 
3) Produsenter og importører får medansvar for å 

finansiere opprydding av forsøpling 
4) Videreføre tilskuddsordningen for opprydding 
5) Styrke samarbeidet mellom Miljødir. og andre 

myndigheter 
6) Gi kommunene mulighet til bøteleging av marin 

forsøpling 
7) Styrke forskning og overvåking 



Image: Ferdi Rizkiyanto 2011 

Takk for oppmerksomheten! 



 



 



Det samles hvert år inn mellom 70-150 
kubikkmeter med søppel på Svalbard 
(80 % kommer fra skipstrafikk og 
fiskerinæringen) 



Strandrydding på Svalbard 

Rep/tau/nett < 
50 cm 

Plastlokk 

Lastestropper 

Plastflasker 

Annen plast 

Matbokser 
i plast 

Annet 
trevirke < 50 

cm 

Tauverk (Diameter >1 
cm) 

Potetgull/godteposer 
Bøjer  

Annet glass Ballonger og gummi Plast/polysterenbiter 
> 50 cm 

Små plastposer 

Elektrisk utstyr 

Foto: Sysselmannen  


