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Plast är ett material som idag används överallt. Spåren av plasterna kan även dessa ses 

överallt i naturen. När våren kommer ser man plastpåsar och gamla förpackningar flyga med 

vinden. Vart tar plasten vägen? Den är bestående och ansamlas nedströms i våra hav. 

Marina djur blir negativt påverkade av människans slit och slängsamhälle. Plaster kan skada 

och döda våra marina fåglar på flertalet sätt. Vad är priset naturen får betala för vår 

användning av plast?  

Plasten 

Idag används allt mer plast både i och som förpackningsmaterial kring produkter. Denna plast 

används ofta under väldigt kort period och kastas därefter bort. Plaster som kastas hanteras 

ibland felaktigt. Kastas plastskräp bort i naturen kan dessa produkter hamna haven genom att 

föras dit av vindar eller flodsystem. Ibland dumpas även skräp från fartyg till havs. Detta 

plastskräp är hållbart och bryts ner långsamt. Detta medför att plasterna ackumuleras i 

områden där havsvatten och vindar cirkulerar. I Stilla havet finns världens största 

strömvirvlar. Vattenmassor cirkulerar runt i stora cirklar i mitten av oceanen. I dessa virvlar 

har plaster under de senaste hundra åren ackumulerats till en nivå som nu är den högsta 

någonsin. 

 

Plaster bidrar till ett större problem än andra ämnen människan nedskräpar jorden med, då 

plaster ackumuleras i haven. Detta eftersom plaster är så pass svårnedbrytbara och dessutom 

flyter. Flytande skräp försvinner inte från havsytan som t.ex. metaller eller andra tyngre 

material som människan släpper ut. Material som sjunker kan förvisso utgöra ett problem för 

havsmiljön men ej i hög grad för de vid ytan levande fåglarna. 

 

Plaster som guppar på ytan av världshaven väcker nyfikenhet och intresse hos marint levande 

organismer. Länge har vi hört historier om sköldpaddor och sälar som trasslat in sig i trådar 

och gamla ölburksförpackningar. Idag har vi den högsta mängden plast per kvadratkilometer 

havsyta som någonsin uppmätts. Med närmare en miljon icke nedbrytbara plastpartiklar av 

varierande storlek per kvadratkilometer är det inte svårt att tänka sig att livsmiljön för många 

av havets varelser har förändrats sedan människan uppfann plastmaterialet. 

 
Fåglar 

Marina fåglar är de arter som lever till havs och som mestadels får sin föda från havet. Till de 

mest spektakulära fåglarna hör albatrosser. Dessa fåglar kan med sitt enorma vingspann på 

flera meter glidflyga långa sträckor över havet i jakt på föda. I mitten på Stilla havet finns en 

ögrupp känd för sina många häckande albatrosser, Midway atollen. På Midway atollen häckar 

Laysanalbatross och Svartfotad albatross, två närbesläktade arter med en något åtskiljd 

födosökningsmiljö. Dessa arter kan röra sig över 9000 kilometer på en enda flygning efter 

föda. Albatrosserna äter huvudsakligen bläckfisk, fisk och fiskägg. 

 



Plastskräp som flyter på ytan har vissa egenskaper som naturligt liknar fisk och bläckfisk. 

Färg och form på skräpet kan för en fågel likna dess naturliga mat. Mindre plastbitar, 

plastgranulat från prefabricerad plastproduktion eller trasiga nedbrutna plastbitar kan likna 

fiskägg. 

 

Både Laysanalbatross och Svartfotad albatross äter av misstag plast. Denna plast matar dem 

även under häckningsperioderna sina ungar med. Fåglarna tar alltså med sig skräpet från 

havet och lämnar till sina ungar på land. 

 

 
Figur 1 Laysanalbatross i sin nya levnadsmiljö 

 

När fåglar äter plast kan de få sin naturliga föda utspädd med partiklar som inte innehåller 

någon för dem tillgänglig näring och energi. Bristen på näringsrik fångst kan leda till att 

fåglarna måste födosöka längre tid och sträckor för att tillägna sig tillräckligt med mat. 

Förövrigt innebär uppäten plast en risk att matspjälkningssystemet förstörs genom punktion 

eller sår i tarmarna. Sår och skador i tarmarna kan leda till ökad infektionsrisk och i värsta fall 

död. Detta är generella risker som man i begränsad omfattning observerat hos dessa arter 

albatross. Fåglarna har också genom sin utspädda kost en benägenhet att känna mättnad 

genom att magen är full med vad fågeln tror är mat. En följd av detta blir en successiv 

avmagring av fågeln. Detta kan leda till minskad ork och även ett nedsatt immunförsvar. 



 
  Figur 2 Död Laysanalbatross med plast i kroppen 

Miljögifter 

Plaster innehåller en mängd tillsatser för att göra plastprodukter lämpliga för olika 

användningsområden i produkter. Mjukgörare, härdare och färgämnen är vanliga tillsatser 

som markant förändrar plasternas egenskaper. Dessa tillsatser har i vissa fall visat sig vara 

giftiga. Bisfenol A är ett sådant ämne som kan verka hormonstörande i högre koncentrationer. 

 

Förr var det vedertaget att plasterna bidrog till spridningen av miljögifter i naturen genom att 

tillsatsämnen lossnade från plasterna och spreds i naturen. Det har visat sig att ett större 

problem är att redan befintliga miljögifter i naturen som DDE och PCB aggregeras (ansamlas) 

kring plastpartiklarna i havsmiljön. Ämnena aggregerar alltjämt kring de flesta fasta 

partiklarna som finns i havet, men eftersom plaster har blivit ett vanligare inslag i havsmiljön 

aggregeras därför miljögifterna oftare runt dessa. Plastpartiklar har visat sig innehålla 

mångdubbelt mer miljögift i den marina miljön än vattenmassan generellt. Detta bevisar att 

miljögifterna ansamlas runt plasten. 

 



Albatrosser som misstar plaster för mat och äter dessa riskerar alltså inte enbart att få sin 

mage mekaniskt förstörd av vassa plastpartiklar utan riskerar också förgiftning av miljögifter. 

Plaster med aggregerade miljögifter kan därmed agera både källa och transportör av farliga 

ämnen till fåglarna. 

 

Miljögifterna PCB och DDE har varit förbjudet i de flesta av världens länder de senaste 20 

åren men fortfarande finns ämnet kvar i haven. PCB kan ha en halveringstid upp till 100000 

år, vilket gör att ämnena långsamt bryts ner. Dessa miljögifter är fettlösliga och ackumuleras 

därför i fettvävnad hos djur och växter. Djur som riskerar att ackumulera dessa miljögifter är 

framförallt de som står högt upp i näringskedjan, som t.ex. albatrosser. Genom konsumtion av 

fisk och andra marina djur får de i sig miljögifterna sekundärt. En bioakumulering uppstår 

genom att miljögifterna binder till fettet i kroppen och inte enkelt kan smältas i 

matspjälkningen. 

 

PCB och DDE har i Sverige länge varit känt som skadliga ämnen i och med sin inverkan på 

populationen av havsörn. Dessa miljögifter påverkar fåglarnas ägg genom att ha en 

förtunnande effekt på äggskalen och en skadlig inverkan på embryoutvecklingen. Samma 

effekt som observerats på svenska havsörnar har man kunna se på andra marina fåglar. 

Miljögifters påverkan har under en längre tid studerats hos albatrosser. Under 90-talet 

observerades en halt av miljögiftet PCB i Svartfotad albatross som kunde ha en skadlig effekt 

på fåglarnas ägg. Under 2000-talet har dock halterna PCB och DDE sjunkit i både Svartfotad 

och Laysanalbatross. 
 

Framtiden 

Den främsta faran som plastskräp i havsmiljön utgör för marina fåglar är plastens egenskaper 

som källa till miljögifter och dess kapacitet att agera vektor för miljögifter in i näringskedjan. 

De mekaniska skadorna som plast kan åsamka fåglarna är antagligen inte heller försumbar.  

Plasten i havet kan alltså påverka fåglar på flertalet sätt. Detta är av vikt att tänka på vid 

hanteringen av plastprodukter. Vad händer med plasten som du använder i din vardag. Tas 

den omhand på ett miljöriktigt sätt? 

 

Det främsta man som konsument kan göra är att ta hand om sitt avfall på ett korrekt sätt och 

inte slänga förpackningar och produkter i naturen. Sedermera kan man som konsument 

efterfråga produkter med en längre halt plast. Många matvaror i dagens samhälle är förpackat 

i plastpåsar och plastlådor. Behöver vi alla dessa förpackningar? Det är vi som konsumenter 

som kan ställa krav på industrin att inte använda plastförpackningar vid paketering av våra 

konsumtionsvaror. Om plaster behövs för en engångsprodukt eller förpackning bör plasten 

tillverkas på ett sådant sätt att det förenklar förpackningsåtervinning och att materialet snabbt 

bryts ner i naturen om den hamnar på villovägar. 
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