Earth day
med Navet
I

morgon, 22 april, är det Earth day eller Jordens dag. Dagen sätter fokus på planetens
miljöproblem och har funnits sedan 1970. Årets fokusområde gäller den oönskade

spridningen av plast i våra omgivningar; allt ifrån nedskräpning av stränder till pyttesmå
mikropartiklar av plast som sprids t ex via vatten. Vad kan vi göra för att tänka smart om
plast? Läs mer på earthday.org

VISSTE DU ATT:
•

Kort om plastkonsumtion

•

Plast som ett lätt tillgängligt material för oss användare har egentligen
inte funnits speciellt länge, även om den första plasten tillverkades redan

•

1860 och kallades parkesin. Plast började användas på allvar under
1950-talet; alltså för bara ca 70 år sedan. Sedan dess har användningen
bara ökat och idag använder varje svensk i genomsnitt mer än 100 kg per
år. Plasten i världen orsakar många problem, bland annat fruktansvärd
nedskräpning av både vatten- och landmiljöer. Men plasten har

•

Kläder vi tvättar som innehåller plast
släpper ifrån sig mikroskopiskt små
plastbitar som sprids vidare med
vattnet från tvättmaskinen. Porösa
material som fleece släpper ifrån sig mest.
I Stilla Havet har stora öar av sopor samlats
av havsströmmarna (det mesta är plast). Det
är svårt att veta exakt hur stora de är eftersom
de rör på sig, men storleken är minst som
delstaten Texas, kanske t o m som hela USA.
Tunna plastpåsar som förflyttar sig i havet kan
ses som mat av t ex havssköldpaddor. När de
äter upp påsarna riskerar de att dö.
Hygienprodukter som har slip-, peel- eller
scrubfunktion innehåller ofta små plastbitar.
Välj dem med salt, kokosnötsskal eller
liknande istället.

också möjliggjort positiva utvecklingsområden inom t ex medicinsk
utrustning och teknik. Två av plastens baksidor är förstås att den är svår
att återvinna (det finns så väldigt många olika sorters plast) och att den
tillverkas av fossil olja.

Små plastbitar som sprids ut

Plast som ändrar form

Mikroplaster finns nu både i världshaven och i våra sötvattensystem.

Det är inte konstigt att plastmaterial används till så många olika

De kommer från olika källor och kan uppstå:
•

när plastföremål slits och släpper ifrån sig små plastpartiklar.

•

när plasten successivt bryts ner till mindre och mindre bitar i
naturen för att vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plasten
på rätt plats.

•

när plasten från början tillverkas till små pellets eller korn och
hamnar i skönhetsprodukter som peel/scrub, som glitter, som
slipmedel i tandkräm mm.

De vanligaste källorna till att mikroplaster sprids i Sverige har undersökts
av Naturvårdsverket och det har visat sig att de vanligaste källorna är
vägar och däck, plasthantering i industri, konstgräs, tvätt av syntetfibrer,
båtbottenfärg och nedskräpning.

saker eftersom de går att forma till nästan vad som helst och har
så otroligt många strukturer och användningsområden. Tråkigt
nog är denna mångfald också orsaken till att plast är så svårt att
återvinna – det finns helt enkelt så många sorter att det är mycket
svårt att sortera dem helt rätt för att återanvända materialet.
Dessutom håller många plaster inte samma kvalitet när de
omformas och används igen. Därför är det viktigt att det finns
andra användningsområden för insamlad plast än att göra just
nya produkter. En del av den plast som vi samlar in går därför till
energiåtervinning – där den eldas upp och blir till värme för t ex
hus och industrier via fjärrvärmenätet.

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM VÅR FANTASTISKA HJÄRNA

