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Ifølge en nylig publisert   

rapport fra UNEP er det 3 

hovedtrusler på verdens 

økosystem; klimaendringer, 

redusert biodiversitet (tap av 

arter) og forurensning    

WWF rapport (oktober

2018); Siden 1970 har

verdens dyrebestander blitt

redusert i gjennomsnitt med 

60% 

Undersøkelser av sjøfugler

viser at 90% av artene har

plast i magen





I 2016 var plastproduksjonen på 325 

millioner tonn.

Prognosen for plastproduksjonen i 2050 

er 1124 millioner tonn (ca. 3 ganger 

økning fra dagens nivå)

Det brukes 2 kg råolje i produksjon av    

1 kg plast. 

I dag brukes 8 - 10 % av olje 

produksjonen til å produsere plast.  

I 1976 brukte hvert menneske 2 kg 

plast per år.  I 2017 brukte hvert 

menneske 43 kg plast per år.

Hvert minutt bruker menneskene på 

jorden 1 million plastflasker. Hvert 

minutt bruker vi 2 millioner plastposer.

Innpakking av ulike produkter i plast 

er den del av plastproduksjonen som 

øker mest. I Europa utgjør denne del 

ca. 40 % av den totale plastproduksjon.
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Døde havhester funnet på strender i Nordsjøen  



Mageinnholdet hos en havhest funnet på 

en strand i Nordsjøområdet 

IMARES; Jan van Franeker



Mikroplast i havhester fra  

Svalbard 

I 1983; 29 % av 62 havhester hadde mikroplast i magen

(gjennomsnitt 0.75 plastbiter per individ)  

I 2013; 88 % av 40 havhester hadde mikroplast i magen

(gjennomsnitt 15.3 plastbiter per individ, 0.08 g per fugl) 

(Trevail et al. 2015)



Mikroplast er også funnet i ungene til havhester på Svalbard 



Terrestre arter på Svalbard som er påvirket av plastforurensningen   





Storkobbe fra Svalbard
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Ringsel fra 

Svalbard 
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SPØKELSES-

GARN 



I 2018 samlet Fiskeridirektoratet inn 8600 tapte krabbeteiner og 

270 km med tauverk fra bunnen av Barentshavet 

(ca. 15 000 snøkrabber og fisk ble også registrert i teinene)



Snø- og kongekrabber fra Barentshavet

Iflg. Jan Sundet 

(Havforskningsinstituttet)    

så hadde 20 % av 

kongekrabbene og 40 % av 

snøkrabbene fra 

Barentshavet mikroplast i 

magene
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Plast på havoverflaten

Plast i 

sjøvannet 

Plast på 

havbunnen 

Barentshavet



April 2017

Plast i overflatevann fra Norske- og 

Barentshavet 



Obbard et al. 2014

I iskjerner fra polhavet 

fant Obbard et al. (2014) 

mellom 38 and 234 plast-

partikler per liter av 

smeltevann analysert. 



Mikroplast studie av sjøis
(Peeken et al. 2018)

• ~10 ganger høyere innhold av
plastpartikler i isen sammenlignet med 
studiet til Obbard et al. 2014 

• Sjøisen fra Fram Stredet hadde 12000 
plastpartikler per liter smeltevann 
analysert 

• Russiske elever kan være en kilde til
nano- and mikroplastpartikler til
Arktis



Strandrydding på Svalbard viser at    

70-80 % av plastavfallet kommer fra 

fiskeri- og skipsaktivitet 

Kilde; Vegard Stürzinger



Strandrydding på Svalbard
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Effekter av 

plastforurensning på 

fiskeindustrien?



Kunnskapsstatus

I studier av blåskjell i oppdrettsanlegg ble det funnet     

0.3-0.5 g plastpartikler i muskelvev (Canwenberghe og Janssen 2014)

Plastpartikler akkumuleres i næringskjeden (Nelms et al. 2018)

Nanoplast kan overføres fra morfisken til egg og 

fiskelarver (Pitt et al. 2017)

Nanoplast kan overføres fra blod til hjernen i fisk 

(påvirker fiskens adferd) (Mattsson et al. 2017) 



12/1/2018 David Pettersen Eidsvoll

302 torskemager

Kilde: NIVA 

Er det plast i norsk torsk?



Mikroplast og menneskers helse

• Stor mangel på kunnskap om nano-/mikroplast påvirker menneskers helse

• Effektene av nano-/mikroplast på menneskers helse debatteres og ikke fult
forstått (Barboza et al. 2018)

• Nano- og mikroplast kan overføres til menneskers lever, muskelvev og
hjerne (Wright & Kelly 2017)

• Et studie har vist at nano- og mikroplast kan påvirker kroppens cellesystem
(Schirinzi et al. 2017)

• Årlig inntak av ulike sjøprodukter er beregnet for mikroplast inntak:

– Skalldyr inntak i Europa: ~11,000 MPs per person (Van Cauwenberghe
& Janssen 2014)

– Reke inntak i Belgia: mellom 5 and 175 MPs per person (Devriese et al. 
2015)

– Bløtdyr inntak: ~4,800 MPs per person (Naji et al. 2018)
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Trenger mer kunnskap!

Takk for oppmerksomheten!




