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Et globalt
problem

Forskere finner plast i over halvparten av 
vannprøvene fra verdenshavene. Ni av ti  
havhester har fått påvist plast i magen.
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en ene undersøkelsen er gjennom-
ført av forskere fra Fredonia state 
university of New York og omfattet 

259 flasker fra 19 forskjellige steder i 9 land. 
Undersøkelsen viste at flaskevannet i  gjen-

nomsnitt inneholdt 325 plastpartikler per 
liter. I én flaske Nestlé Pure Life var kon-

sentrasjonen på hele 10 000 plastbiter 
per liter vann.

Bare 17 av de 259 av flaskene var 
fri for plast. Flaskene som ble 

undersøkt kom fra USA og land i 
Asia, Afrika og Sør-Amerika. 

Plasten som ble avdekket, var 
for det meste av samme slag 

som blant annet finnes i 
flaskekorker. Forskerne 

tror plastforurensningen 
kan ha kommet fra selve 
prosessen med pakke- 
og tappeprosessen.

Den andre studien 
som ble gjennomført 

uavhengig av den andre 
i regi av kampanjegrup-

pen The Story of Stuff, gjen-
nomgikk prøver fra 20 liter 

flaskevann fra 19 ulike produsenter i 
USA og avdekket plastpartikler i 19 av 20 

prøver. Merket Boxed Water inneholdt et 
58.6 plastikkfibre per liter, mens bare mer-
ket Aquafina var helt uten plastkomponen-
ter. 

Forskerne mener det kan finnes flere 
forklaringer på at det finnes plastpartikler i 
kostbart flaskevann.

– Plastikkfibre fraktes lett med vinden, 

både utenfor og inne i fabrikklokalene. Det 
kan komme fra vifter eller fra klær, sier 
Abigail Barrows, en av forskerne bak studien, 
i en pressemelding fra The Story of Stuff. 
Selskapet mener likevel hovedårsaken til 
plastpartikler i vann er et stort forbruk av 
syntetiske klær som vaskes i vaskemaski-
ner.

– Undersøkelsen viser hvor utbredt det er 
med forurensning av mikrofiber i vann, selv 
i produkter som forbrukerne betaler dyrt for. 
Vi må løse problemet ved å tenke nytt om 
vår avhengighet av tekstiler som er produ-
sert av fossile råstoffer, sier kampanjedirek-
tør Stiv Wilson.

Verdens helseorganisasjon (WHO) varsler 
nå en gjennomgang av mulige farer med 
plastpartikler i drikkevannet. En talsmann 
sier til avisen the Guardian at selv om det 
foreløpig ikke finnes bevis på at plastparti-
kler har noen betydning for menneskers 
helse, så er det et område som må undersø-
kes nærmere.

MIKROPLAST I SPRINGVANN
Det er ikke bare flaskevann som inneholder 
mikroplast. Analyser av springvann fra hele 
verden har vist at i gjennomsnitt 83 prosent 
av prøvene inneholdt mikroplast, meldte 
Aftenposten i fjor med henvisning til Orb 
Media som hadde gjennomført en omfat-
tende studie av springvann i land i alle ver-
densdeler. Prøvene viste høy forekomst av 
mikroplast i springvann, men påviste også 
noen variasjoner mellom land og verdensde-
ler. De største konsentrasjonene ble funnet i 
USA der 94 prosent av prøvene inneholdt 

VI HELLER I OSS
MIKROPLAST

To ferske undersøkelser viser høye konsentrasjoner av mikroplast i flaskevann. 
Forskere skal nå finne ut hvor farlig det er.

D
Mikroplast er plastbiter som er mindre enn 
fem millimeter.

Blir enten produsert og tilsatt i produkter, 
oppstår på grunn av slitasje av plastprodukter 

i bruk, eller ved at plastavfall over tid deles opp i 
mindre biter i havet.

Plast bruker svært lang tid på å brytes ned. 
Hvert år produseres det globalt ca. 300 mil-

lioner tonn plast. Produksjonen er fortsatt økende.

Plast utgjør rundt 75 prosent av alt marint 
avfall .

KILDE: MILJØDIREKTORATET 2017

Mikroplast i 
blåskjell

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har funnet 
mikroplast i blåskjell langs hele kysten. Resultatene viste at 193 
av 255 prøver inneholdt i gjennomsnitt 1,84 plastpartikler. 
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mikroplast, mens europeiske land 
hadde den laveste andelen av plast-
forurensning i vannet. Gjennomsnitt-
lig viste studien en mikroplastandel 
på fra 1,9 i Europa til 4,8 i USA per 500 
milliliter vann. 

I november avslørte analyser fra 
Norsk institutt for vannforskning at 
også springvannet i Norge inneholder 
mindre konsentrasjoner av mikro-
plast. Vann fra springen i totalt elleve 
kommuner over hele landet ble analy-
sert for små plastbiter under 5 mm. I 
vann fra ni av elleve kommuner ble 
det funnet vann forurenset med 
mikroplast.

USIKRE HELSEEFFEKTER
Foreløpig er det ingen som vet hva 
mikroplast i drikkevannet kan ha å si 
for helsa. 

– Det er vist at plasten kan gå i 
blodbanen, og de minste partiklene 

kan trenge gjennom celler. Det ser 
faktisk ut til at det er de minste 
partiklene som kan gjøre størst 

skade, sier Thomas Hartnik, seksjonsle-
der i Miljødirektoratet til VG. 

– Men det er viktig å presisere at vi 
ikke vet om det kan skje ved de kon-
sentrasjonene vi får i oss i dag. Dyrene 
det har blitt gjort studier på, er blitt 
eksponert for veldig store mengder 
mikroplast. 
Antagelig 
blir plasten 
skylt rett 
gjennom oss, legger 
han til.

Forskningsfeltet er 
svært nytt, men flere 
instanser er nå i gang med 
å undersøke mulige helse-
effekter ved mikroplast i 
drikkevann, blant andre 
bransjeforeningen Norsk 
Vann.

– Vi gjennomfører for 
tiden en grundig kartleg-
ging og konsekvensvurde-

ring av plast i drikkevannet fra en 
rekke norske vannverk, forteller 
assisterende direktør Torill Hofshagen.

– Studien gjennomføres i samar-
beid med helse- og miljømyndighe-
tene og Folkehelseinstituttet, og vil gi 
et mer utfyllende bilde av situasjonen 
i Norge. 

Prosjektet “Kartlegging av mikro-
plast i drikkevann” gjennomføres i 
samarbeid med Vann- og avløpsetaten 
i Oslo kommune og flere andre kom-
muner. 

Vitenskapskomiteen for mat og 
miljø har tatt initiativet til å oppsum-
mere det forskningen så langt vet om 
forekomsten av mikroplast og eventu-
elle konsekvenser mikroplast kan ha.  

– Vi sikter på å ha det ferdig i 
begynnelsen av 2019, forteller pro-
sjektleder Carola Maria Rosseland.

–Prosjektet er omfattende. Vi vil 
samle, vurdere og oppsummere kunn-
skapen som finnes, både om fore-
komst og nivåer av mikro- og 
nano-plast i mat, inkludert drikke-
vann, og miljø, både på land og i vann. 
Mulige konsekvenser for miljø, dyr og 
mennesker vil bli vurdert.  

Det kan tenkes at mikroplast er 
bærer av ulike miljøgifter og mikroor-
ganismer, eller begge deler. Forskerne 
vil prøve å finne ut av eventuell risiko. 
  
MÅ UNDERSØKES NÆRMERE
Bryggeriene opplyser at de forholder 

seg til 
myndighe-
tenes krav.

– Vi tilfreds-
stiller alle offentlige krav 
til vannkvalitet og emballasje. 
Våre vannkilder er godt sikret for 
forurensning av mikroplast. Vi har 
også meget strenge rutiner for hygi-
ene og renhold ved våre vannfabrik-
ker for å være helt sikre på at vannet 
skal være av beste kvalitet, opplyser 
Nicolay Bruusgaard, kommunikasjons-
sjef i Ringnes AS.

– Mikroplast er en ny problemstil-
ling, kunnskapen er begrenset og 
dette bør analyseres nærmere, kom-
menterer Petter Nome, direktør i Bryg-
geri- og drikkevareforeningen. – Jeg 
har all grunn til å tro at hovedtyngden 
av norsk flaskevann, som er hentet 
fra dype vannkilder eller isbreer, ikke 
er utsatt for mikroplast. Samtidig kan 
det spørres om vann som hentes fra 
kommunale vannkilder er like beskyt-
tet og om emballasjen kan være kilde 
til mikroplast i produktet. Vi er i dia-
log med Mattilsynet for å se hva vi i 
fellesskap kan finne ut. Jeg vil nå 
kontakte samtlige norske vannprodu-
senter og be dem medvirke i en even-
tuell kommende analyse, legger han 
til.

Etter avsløringen av mikroplast i 
drikkevannet i Norge, har Mattilsynet 
iverksatt noen foreløpige tiltak.

– Det gjennomføres en 
kartlegging av mikroplast i 
utvalgte vannkilder og i 
drikkevannet fra disse 
vannverkene. Resultater 
fra dette foreligger ikke 
ennå, opplyser Morten Phi-
lips Nicholls fra Mattilsy-
net.

Av SteinAr Steinkopf Sund

og MArinA MolchAnovA

Kjør mindre bil, ha riktig trykk i dekkene og prøv å kjøre 
med minst mulig slitasje på dekkene.

Bruk klærne lengst mulig før du kjøper nytt. Unngå 
unødig klesvask.

Bruk et eget rensefilter på vaskemaskinen eller vask 
klærne i en spesiallaget filterpose som reduserer 

utslipp av fiber.

Støvsug de små gummigranulatene fra fotballbanen og 
unngå at de havner i  vaskemaskinen. 

Ikke skyll malekoster i vasken og unngå at malingrester 
havner i naturen.

Legg en presenning under båten når du pusser den, 
samle opp støvet og kast det i beholder for 
farlig avfall.

KILDER TIL MIKROPLAST I NORGE

TALLENE FRA MILJØDIREKTORATET VISER ANTALL TONN MIKROPLAST SOM PRODUSERES OG SLIPPES PÅ LAND.

Slitasje av bildekk:  5000 tonn 
Maling:  1550 tonn
Gummigranulat:  1500 tonn
Slitasje av tekstiler:  700 tonn
Støv:  650 tonn

Plastproduksjon:  450 tonn
Avfallshåndtering:  406 tonn
Produkter tilsatt mikroplast:  100 tonn
Kosmetikk:   40 tonn

TILTAK FOR Å REDUSERE 
UTSLIPP AV MIKROPLAST

KILDE: MILJØDIREKTORATET
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