
V i har mottatt his-
torier om hval 
og koraller som 
er blitt kvalt av 
plastsøppel, et 

stort plastflak som er funnet i 
isen bare 1600 km fra Nordpolen 
og plastpartikler som er funnet 
på havdyp ned mot dyp på 11.000 
m i Marianergropa. Mye av denne 
plasten synker etter hvert til bun-
nen av havet der disse småbitene 
blir brutt ned til mikroplast el-
ler nanoplast. Nanoplast er ør-
små partikler som er mindre enn 
1/1000 mm.

American Chemistry Council 
melder at de internasjonale olje-
selskapene ExxonMobil og Shell 
etter 2010 har investert eller plan-
legger å investere 186 milliarder 
dollar i nye fabrikker for produk-
sjon av plastråstoff. Dette kan 
føre til at den globale plastpro-
duksjonen vil øke med 40 % det 
neste tiåret. Det er de samme sel-
skapene som produserer plastrå-
stoff som har bidratt til å skape 
klimakrisa. 

Direktøren i verdens største 
oljeselskap ExxonMobil, Dar-
ren Woods, ble invitert sammen 
med sin forgjenger Rex Tiller-
son til Saudi-Arabia da president 
Trump reiste på sitt første uten-
landsbesøk. På vegne av Exxon-
Mobil undertegnet Woods en av-
tale på 10 milliarder dollar med et 

saudi-arabisk selskap for å bygge 
verdens største fabrikk for fram-
stilling av plast i Texas. Plastfor-
bruket øker raskt, og verden har 
bare det siste tiåret forbrukt mer 
plast enn den gjorde gjennom 
hele 1900-tallet. 

P last står i dag for 6 % av 
verdens oljeforbruk. Det 
er lagt et grunnlag for vi-

dere produksjonsøkning siden 
prisen på skifergass i USA er blitt 
redusert med to tredeler. Dersom 
dagens utvikling får lov til å fort-
sette uhindret, vil verden bli over-

svømt med enda mer plast som 
ikke brytes ned. Det er forbruker-
ne og ikke produsentene som be-
taling for opprydding og resirku-
lering. Fra nyttår sluttet Kina å ta 
imot plastavfall fra utlandet for-
di denne importen skapte interne 
miljøproblemer. Jeg kjenner ikke 
detaljene, men internasjonalt vil 
det sannsynligvis bli vanskelige-
re å bli kvitt plastavfall på en for-
svarlig måte.

Samtidig med at industrien 
legger opp til økt produksjon, ar-
beider andre heldigvis med å be-
grense totalforbruket og med å 
redusere utslippet I naturen. Det 
er avgjørende at verdenssamfun-
net samler seg om en ny politikk. 
Etter et forslag fra Norge vedtok 
FNs miljøforsamling før jul en 
ambisiøs målsetting om å stoppe 
utslipp av plast til verdenshave-
ne. De 100 ministrene som var til 
stede vedtok at ei ekspertgruppe 
skal legge fram gode, globale løs-
ninger på et nytt møte våren 2019.

EU har tydelige mål om økt 
gjenbruk og resirkulering av plas-
tinnpakning innen 2030. Visepre-
sident Frans Timmermann sier at 
EU-kommisjonen vil slå ned på 
engangsplast som det tar fem sek-
under å produsere, som bare blir 
brukt i fem minutter og som det 
tar 500 år å bryte ned i småbiter.

Hvert minutt selges det glo-
balt en million plastflasker. Det 

er vanskelig å få tall fra de stør-
ste selskapene, men Greenpeace 
har regnet ut at CocaCola-selska-
pet totalt selger 300 millioner 
drikkeflasker hver dag. Andelen 
engangsflasker er beregnet til å 
være 59 %. De fleste flaskene hav-
ner på dagdeponi eller gatelangs. 
Mange drikkeflasker havner til 
slutt i havet slik at de utgjør 1/3 
av plastsøppelet der. Flere euro-
peiske byer planlegger å redusere 
bruken av engangsflasker. Et kon-
kret mottrekk er å bygge nettverk 
av drikkefontener og punkter for 
fylling av drikkeflasker.

Noen forslag til strategi-
er og områder der det er 
viktig å redusere plastfor-

urensningen:
●● Det er et behov for mye mer 

forskning. Vi vet for lite om hvor-
dan de forskjellige typene plast 
sprer seg i naturen, og hvor ska-
delig det er at mikroplast inngår 
i deler av maten vi spiser.
●● Et bildekk blir slitt ned med ca. 

1,5 kg i løpet av levetida. Denne 
blandingen av gummi og plast 
utgjør en alvorlig forurensning-
skilde.
●● Finne gode alternativer til 

gummigranulat fra bildekk som 
i dag brukes på kunstgrasbanene.
●● Vi må produsere plast som er 

mindre miljøskadelig. Helsefarli-
ge kjemiske stoffer blandes i dag 
inn i plasten, og disse stoffene 

som gjør plasten vanskelig å re-
sirkulere må forbys.
●● Oppmuntre til å pakke inn va-

rer i papir og papp i stedet for 
plast.
●● Redusere bruken av engangs-

flasker.
●● Innføre avgift på bæreposer. 

Handelsorganisasjonen Virke og 
noen butikkjeder har allerede tatt 
dette alvorlig.
●● Unngå at store mengder fibre 

blir skylt ut i avløpsvannet ved 
vasking av syntetiske klær som 
treningstøy og fleecegensere.

For å oppnå dette må en få mye 
sterkere kontroll over produksjon 
og avfallshåndtering av plast.

P lastforsøpling viser at vi 
har en stor likegyldighet 
i forhold til naturen. Nor-

ge har tradisjoner og har ressur-
ser til å bli et foregangsland, og 
mange har forstått at det er nød-
vendig med en egen plaststrategi. 
Internasjonalt må det jobbes for 
at flere land tar problemet mer al-
vorlig. For å få kontroll på søppel-
problemet er det også viktig å få 
de store, asiatiske nasjonene som 
sender enorme plastmengder ut i 
havet til å ta mer ansvar. 

Kristen Fløgstad

SynSpunkt

Strategi mot plastforsøpling
Det strømmer inn med advarsler om plastforsøpling, og menneskeskapte 
plastfibre forurenser nå store deler av kloden.  

Plastforbruket øker raskt, og verden har bare det siste tiåret forbrukt mer plast enn den gjorde gjennom hele 1900-tallet, skriver artikkelforfatteren.  Foto: NtB scaNpix 

Norge har tradisjo-
ner og har ressurser 
til å bli et foregangs-
land, og mange har 
forstått at det er 
nødvendig med en 
egen plaststrategi.  
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