
 

 

 

 

Tänk dig en varm sommardag. Du går ute på stranden och tänker ta dig ett dopp, kanske är 

till och med årets första? Nåja, du går ut och i takt med att du går längre ut så tittar du ner mot 

fötterna. Det är inte en gyllene sandbotten du ser fötterna gräva ner sig i. Nej, det är en kornig 

blandning av alla möjliga färger och former, kanske med gröna och blå trådar. Det du ser är 

mikroplaster. Mindre än en halv centimeter stora partiklar av plast som har nått denna strands 

bottensediment genom flera olika processer, mekaniska som kemiska, och kanske en gång varit en del 

av en body scrub eller en plastpåse. Idag är detta scenario inte verklighet på en svensk strand, men 

kanske inom en snar framtid någonstans i världen? Och kommer dessa sedimenterade mikroplaster att 

utgöra ett hot mot marint liv?  

Mycket av det vi konsumerar idag är gjort av eller förpackat i plast, om det så är 

en tandborste eller en fryspåse. Osorterade plastartiklar som har lämnats kvar i naturen kan dras med 

av vind och vattendrag för att slutligen hamna på stränder och i haven. Här på stranden börjar plasten 

brytas ner av solens UV-strålning och vind- och vågenergi som gör att plasten fragmenteras, dvs. bryts 

ner till partiklar i mikro-storlek. Det finns även mikroplaster i vardagliga produkter som tandkrämer 

och kan också vara en del av våra mediciner. En stor källa är faktiskt vår kläder, som den sköna 

fleecetröjan. När vi tvättar våra syntetiska kläder slits tusentals mikrofibrer som hamnar i 

avloppsystemen. Slutstationen för dessa mikroplaster är på botten av vattendrag och såsmåningom 

djuphavet som en komponent i bottensedimenten. Hur snabbt partiklarna sedimenteras är dock 

beroende av densitet, mängden mikroorganismer, typen av plast, och tillgången till solljus, syre i 

havsvattnet och vind- och vågenergi som alla påverkar nedbrytningshastigheter. 

Mikroplaster kan påverka havsmiljön. Forskning visar att dessa mikroskopiska 

plastpartiklar kan utgöra ett problem för de marina organismerna som lever på stränder och i havet. 

Effekterna av mikroplasterna kan vara fysiska, t.ex. djuren äter plaster eller de kan få svårt att föröka 

sig. Giftiga och långlivade ämnen som PCB och DDT har visats kunna transporteras via mikroplaster. 

Alger, bakterier eller svampar kan hitta nya livsmiljöer på mikroplastens yta och växa till hela 

kolonier. Därigenom kan de som fripassagerare nå nya miljöer och invadera nya ekosystem. 

Mikroplaster finns i marina sediment från Australiens stränder och Hawaiis kuster samt 

laguner i Venedig till flodmynningar i Brasilien och England. Man kan dock kritiskt fråga sig om all 

data verkligen stämmer. Mängden mikroplast i sedimenten kan ha överskattats, då förorening från 

omgivningen vid hantering av proverna är vanligt förekommande. Här behövs mer forskning som är 

gjord på ett systematiskt sätt. Trots att forskningen kring förekomsten av mikroplaster i marina miljöer 

har ökat dramatisk det senaste decenniet, så kvarstår det fortfarande faktorer som inte är bekräftade. 

Nästa stora utmaning är att ta reda på vilka kroniska effekter mikroplast har på den marina miljön, hos 

hela ekosystem till oss människor.  

Så hur plastig är havsbottnen? Det är nog svårt att föreställa sig en svensk strand helt 

täckt av mikroplaster. Det är kanske inte ens är ett framtidsscenario att vänta sig.  

Forskningen kring förekomsten av mikroplast i marina sediment är väldokumenterad idag. 

Däremot behöver vår förståelse för hur partiklarna kan påverka miljön bli bättre. De 

potentiella problemen finns där, frågan är om vi behöver vara oroliga. 

Plastiga havsbottnar: en nyhetsanka eller ett verkligt miljöhot? 
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