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Å bygge hytter av plastskrot i fjæra er lekende lett.
Dessverre. Det fins et helt hav å ta av.

Den flytende
søppeldynga

HOVEDSAKEN Tekst: Trude Lorentzen Foto: Adrian Øhrn Johansen
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Sjøsyke tilstander: 36000
tonn søppel dumpes i norske

farvann hvert år. På Storesand i
Ytre Hvaler flyter det inn skrot
fra mange land. Med hjelp fra

skolebarn og småmiljøaktivister
bygger kunstner Solveig Egeland
hytter av søpla, for å sette fokus
på problemet med plastsøppel i

verdens havområder.
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Hold på plastposen! Den ja, den du hadde nistematen
din i. Å nei, der flyr den av stedmed vinden! Oisann,
brusflaska di falt visst over bord. Fiskesnøret røyk.

Og sigarettsneipen, tyggisen, baderingen, avisa, det
føyk til havs alt sammen. Eller ble det glemt igjen på
stranda?

Sommer, sol og livets glade dager ligger foran oss.
Vi vil jo egentlig ikke vite dette.
At det tar 450 år før ei plastflaske blir brutt ned i sjøen,

20 år før en plastpose er borte og seks uker før Magasinet
du leser nå ikke lenger fins, hvis du skulle være så uhel-
dig å miste det mens du koser deg i skjærgården.

Men vi må. For bøljan er ikke lenger blå. Plastflaska og
posen forsvinner egentlig aldri, den blir bare mindre, og
til slutt kvernet opp i bitte små biter som kalles mikro-
plast. Forskere mener det nå fins opptil seks ganger mer

plast enn plankton i enkelte havområder. Det er anslått
at 36 000 tonn søppel dumpes i norske farvann hvert år.
På verdensbasis lempes 6,4 millioner tonn over rekka. I
tillegg til utslippene fra fartøy blåser endamyemer
søppel til havs fra land.

Det er sjøsyke tilstander.
– Havet er en tilsynelatende uendelighet. En stor, rein,

fin flate. Det som befinner seg under overflaten er ute av
syne og sinn. Før i tida var det vanlig at far rodde søpla si
ut på havet og kastet det på sjøen. Så enkelt var det med
den saken, sier Erlend Standal, seniorrådgiver i Direk-
toratet for naturforvaltning.

Og så enkelt er det tydeligvis for mange fortsatt. Nord-
sjøen har nå de høyeste nivåene avmarint søppel i Nord-
øst-Atlanteren, medmellom 600 og 1400 registrerte
gjenstander som flyter i land per hundre meter strand-
linje. Selv om hver lille bruskork på avveie bare utgjør

en dråpe i havet, er hver dråpe én for mye.
Det flommer over.
– Det foregår et gigantisk dyreplageri, kontinuerlig,

uten at vi er i stand til å forstå det. Sjøfugl blir funnet
døde i fjæra medmagen full av lightere, taustumper og
Q-tips. Seler vikler seg inn i tau og plastposer som gnager
seg inn i kroppene deres når de vokser og forårsaker dype
kjøttsår. Skilpadder som har maneter øverst på menyen,
jafser i seg plastposer som virvler omkring i vannet, sier
Per-Erik Schulze, marinbiolog i Naturvernforbundet.

Og det er ikke bare dyr som lider.
Ute på verdenshavene har det dannet seg gigantiske

malstrømmer av giftige plastpartikler. Fisk som spiser
mikroorganismer som har spist plasten, får farlige stoffer i
seg. Stoffer medmystiske navn som PFOS/PFAS, ftalater,
PCB, PAH og bromerte flammehemmere. Som kan føre til
kreft og nedsatt forplantningsevne, også for mennesker.

Søling i fjæra: Forskere har funnet ut at Nordsjøen har mest marint søppel i hele Nord-Atlanteren, og teller flere hundre gjenstander per 100meter strandlinje på utvalgte observasjonsposter. Plast
oppover i næringskjeden. Der ender de påmiddagstallerkenen din.
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For til slutt havner problemet på din ogminmiddags-
tallerken.

– Hvor tror dere alt dette vi har funnet kommer fra?
– Fra Nordpolen! Fra mennesker! Butikken!
Kunstner Solveig Egeland står midt i en dynge av skrot

på stranda Storesand i Ytre Hvaler, Nord-Europas første
marine nasjonalpark. Rundt henne ligger melkekarton-
ger som har flytt i land fra nære og fjerne himmelstrøk.
«Mellanmjölk» står det på én. «Sødmælk» på en annen.
Her er kartonger med «Wholemilk», «Semi-skimmed
milk» og ikkeminst en liter «Towickie mleko», en gang
solgt fra en kjøledisk i Polen.

Atten barn fra Brekke barnehage stirrer rundt seg med
skrekkblandet fryd. På plasttønner fra et oppdretts-
anlegg for blåskjell, ei plastkannemed dødninghode og
ordet «toxic» på, gummihansker, bøyer, tannbørster, ei

dokkearm, fem lokkeender, tretten sko, kveiler av tau,
garn, en engelsk deodorant, flere bøtter og tre oransje
gummistøvler avmerket Dunlop.

Alt samlet inn av små hender i fjæra på Hvaler i løpet
av de siste par dagene.

– Jeg har funnet en ølkartong av jern, sier Sven (5) og
vifter med en ølboks.

– Og jeg har funnet en potetgullpose. Men potetgullet
var spist opp, forteller Marinius (5).

Solveig holder opp en engangslighter.
– Syns dere at denne ser ut som en liten fisk?
– Jaaaaa!
Solveig nikker. Holder opp votten sin, den skal liksom

forestille en fugl.
– Nettopp. Fuglen tror det er en deilig litenmatbit som

den kan spise. Men så blir den veldig syk fordi den ikke
klarer å bæsje ut plastikken. Se her, i denne boksen har

jeg alt som var inne i magen på en ekte fugl som lå på
stranda og var død. Det var en havhest. En stor, hvit fugl.

Barna presser seg tettere sammen rundt henne. Stirrer
på obduksjonsfunnet:

En klump isopor, litt plastnett fra en vinflaske, en del
av baklyset på en bil og sju små plastpellets somman
bruker i industrien.

– Oi ...
For å toppe poenget sitt drar Solveig fram en enda

større porsjonmed ufordøyelig middagsmat.
– Hvis jeg skulle spist like mye plastikk, ville det vært

SÅmye!

Polyoxybenzylmethylenglycolanhydrid, eller bakelitt
om du vil, ble funnet opp av den belgiske kjemikeren Leo
Hendrik Baekeland på begynnelsen av 1900-tallet. Etter
mye strev hadde Baekeland lyktes med å utvikle verdens

«Det foregår et gigantisk dyreplageri, kontinuerlig,
uten at vi er i stand til å forstå det.»

Per-Erik Schulze,
marinbiolog i Naturvernforbundet

Forente nasjoner:Melkekartonger med svensk, dansk,
engelsk og polsk tekst samles på stranda i Østfold.

. Plasten havne r i magen til fisk, fugl og sjødyr, og miljøgifter flytter seg Prosjekt håp: Kunstner Solveig Egeland vil skape orden i
kaoset.
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første syntetiske plast, et vidundermateriale som kunne
formes i alle slags former, lages i alle farger og tåle både
høye temperaturer ogmye bruk.

Så holdbart var materialet at nesten all plasten som er
produsert siden den gang, og på et eller annet tidspunkt
har forvillet seg ut i sjøen, fins der ennå.

Søpla skyller inn over Norges 100 915 kilometer lange
kystlinje, i fjordene våre, i bukter og rundt øyer.

– Norge ligger midt i avfallsstrømmen som flyter fra
Skagerrak og nordover. Golfstrømmen, Atlanterhavs-
strømmen og strømmen fra Østersjøen ender alle i den
norske kyststrømmen, ogmange strender langs kysten
vår er regelrette avfallshauger. Etter hvert legger også
søppelet seg i arktisk dypvann, sier Per-Erik Schulze i
Naturvernforbundet.

Kollega Frederic Hauge, leder av Bellona, sammen-
likner forsøplingen av havet med konsentrasjonen av CO2

i atmosfæren.
– Kildene er mange og uoversiktlige, konsekvensene

internasjonale og enorme. Når 98 prosent av sjøfuglene i
Norge har plast i magen, er det en tragedie, sier Hauge og
viser til en undersøkelse av fugletypen havhest på Lista.

I gjennomsnitt hadde fuglene fått i seg 46 biter plast
hver.

– Hvert år dør eller skades oppmot 100 000 sjøpatte-
dyr, enmillion sjøfugl og et ukjent antall fisker av for-
søplingen i verdens hav. Det er en lang og pinefull død,
konstaterer Erlend Standal i Direktoratet for naturfor-
valtning.

– Barna som hjelper meg forstår problemet veldig kjapt,
sier kunstner Solveig Egeland.

– Det er en trist historie, og mange voksne blir bare lei
seg og oppgitte. Barna, derimot, de tenker at «da får vi
vel sette i gangmed å rydde opp, da». De har håp. De vil
gjøre noe. Derfor har jeg kalt prosjektet mitt «Ocean
Hope».

Håpet illustreres med å bygge fargerike, små hytter
av søppel fra havet, plassert midt i Norges vakreste og
mest sårbare natur. Barnehager, skoler og barnas egen

miljøorganisasjonMiljøagentene er aktivt med i kunst-
prosjektet.

Byggverkene blir i år å finne på Utsira, Lista og Hvaler,
og i løpet av august vil det også komme på plass ei søp-
pelhytte på Svalbard. Solveig forteller at hun ikke klarer
å møte etterspørselen, Danmark og Sverige må vente til
neste år. Da blir det Koster og Anholt.

På Hvaler er små og store i ferd med å sortere skrotet
som er samlet inn. Bruskorker hit, snusbokser dit, hagl-
patroner, taustumper, innføringshylstre for tamponger.

Solveig har en planmed det hele.
Reisverket er bygd av drivved, og står allerede klart. Nå

skal huset få på kledning av plastgjenstander som bare er
røft sagd til og dandert i systemer ogmønstre – bruskor-
kene blir girlandere i døråpningen, deler av plastkanner
gjør nytten som takstein, veggene er av fiskekasser der
navnet og telefonnummeret til bedriften som eide dem
fortsatt er godt synlig.

– Skammens vegg, nikker Solveig. Og ler.
– Jeg prøver å bruke humor. Og undring. Lytte til tinge-

ne. Alt som kommer drivendemed havet har historier i
seg. Jeg smelter ikke om plasten, jeg jobber med trans-
formasjon. Det betyr at fiskekassa blir til en vegg, men
den er fortsatt fiskekasse.

Hun plukker ut en sko blant bygningsmaterialene som
skal bli søppelhytte på Hvaler.

– Hvem eide denne? Hvordan havnet skoen i havet?
Hva skjeddemed han som hadde den på seg? Og hvamed
denne tannbørsten? Når vi finner flaskepost, laminerer
vi alltid brevene og henger dem opp på veggene inne.
Hyttene skal ikke være stygge og frastøtende, men tan-
kevekkende. Attraksjoner til refleksjon, sier Solveig.

– Folk skal kunne gå inn i dem, så begynner de å for-
telle.

En annen som har noe å fortelle, er Olav Heyerdahl,
sønnesønn av Thor med samme etternavn. Olav har seilt
på flere ekspedisjoner i bestefarens kjølvann. Blant annet
deltok han på tokt med «Plastiki» i 2010, en katamaran
bygd av 12 500 resirkulerte plastflasker.

«Når 98 prosent av sjøfuglene i Norge har plast
i magen, er det en tragedie.» Frederic Hauge, leder i Bellona

Et verdenshav av plast: En indisk gutt leker på ei strand full av ilandflytt plast i Mumbai i India. Men det vi ser på
strendene er bare 15 prosent av problemet, ifølge Naturvernforbundet. I store ansamlinger i verdenshavene flyter små
plastpartikler med havstrømmene, og endamer søppel synker til havbunnen og truer livet under vann. Foto: NTB Scanpix

Neste gang plastposen din blåser
avgårde, vil det ta mellom 10 og
20 år før den brytes ned.

Nedbrytingstid

Plastpose:
10-20 år

Plastflaske:
450 år

Metallboks:
50 år

Epleskrott:
2 måneder

Pappeske:
2 måneder

Engangsbleier:
450 år

Sigarettsneip:
1-5 år

Ullsokker:
1-5 år
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Plast påmenyen: Denmiljøengasjerte kunstfotografen Chris Jordan reiser verden rundt og viser sine bilder fra Midway-øyenemidt i Stillehavet, hvor albatrosser og andre sjø-
fugler blir funnet dødemedmagen full av plast etter å ha forsynt seg av ansamlingene av søppel på havet. Foto: Chris Jordan
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Hensikten var å få fokus på nettoppmarin forsøpling.
– Det er ganske absurd å se plastposer 1000 nautiske

mil ute i Stillehavet. Langt utenfor vestkysten av Sør-
Amerika fløt søppelet rundt oss, tre uker etter at vi
hadde seilt fra land. Vi så hele plasttønner, fiskegarn og
poser som hadde samlet seg i Humboldtstrømmen, sier
han.

Heyerdahl forteller om fargesprakende doradofisk
rundt båten, flygefisk som seiler over havflaten, og der,
ei duppende colaflaske midt ute i paradis.

– Bestefars logg fra «Kon-Tiki»-ekspedisjonen inne-
holder ingen søppelobservasjoner. Men på «Ra» i At-
lanterhavet tjue år seinere fikk han olje på tannbørsten
sin da han pusset tenner i sjøen, og satte fokus på prob-
lemet med oljesøl i havet. Hvis han hadde vært ute i
Stillehavet i dag, tror jeg han hadde blitt deprimert over
forandringen siden 1947. All den flytende plasten.

Men det er enmyte at det har bygd seg opp hele konti-
nenter av søppel på havet. Det er mer snakk om en suppe
av giftige plastpartikler.

– Det er det vi ikke kan se som er aller skumlest for
sjølivet, sier Heyerdahl.

– Det vi finner på strendene utgjør bare rundt 15 pro-
sent av problemet. Beregninger viser at en like stor
mengde søppel flyter rundt til en hver tid, mens det aller
meste – 70 prosent – synker og blir liggende på havbunn-
en, der det bare hoper seg opp år for år, utdyper Per-Erik
Schulze i Naturvernforbundet.

Erlend Standal i Direktoratet for naturforvaltning

forteller hvordan den synlige søpla fordeler seg i norske
farvann:

– I sør finner vi mye husholdningsavfall, som på Ytre
Hvaler, der søpla kommer drivende bådemed havstrøm-
mene fra Europa, gjennom utløpet av Glomma og fra
tettsteder rundt Oslofjorden. Lenger nord i landet er
søppel fra fiskerinæringa et større problem, sier han.

Fiskere sommister redskap skal sokne etter det, de er
pliktige til å rapportere tapet til kystvakta.

– Men vi vet at det står massevis av garn der ute. De
fortsetter å «spøkelsesfiske» i årevis. Det betyr at de
fanger fisk som ingen tar opp, og fangsten bare råtner. I
tillegg ligger det milevis med fiskesnøre fra fritidsfiskere

i havet langs hele norskekysten, som krabber og hummer
vikler seg inn i. Selv omman er uheldig, kanman være
ansvarlig. Det er små straffereaksjoner for privat-
personer, påpeker Standal.

I vår og sommer deltar 10 000 frivillige – skoleklasser,
familier, bedrifter – på dugnad for å plukke 100 tonn
søppel fra norske strender, i regi av Strandryddedagen og
Hold Norge rent.

– Jeg blir helt sjokkert hver gang vi er ute og rydder. Vi
finner vaskemaskiner, gamle hagemøbler, bildekk, alt
mulig, på strendene. Folk tror tydeligvis det er greit å
dumpe fra seg søpla hvis det allerede står noe der, sier
kampanjeleder ogmarinbiolog Mali Hole Skogen.

– I år samarbeidet vi for første gangmed dykkere for å
få et inntrykk av tilstanden i dypet også. På Fagerstrand
utenfor Nesodden fant de fem bilbatterier på under en
time. Batterier som er spesialavfall, fulle av syre.

Alle funn blir registrert av de frivillige. Men også mer
vitenskapelig kartlegging er endelig i gang.

I fjor startet Norgemed nasjonal overvåkning av den
marine forsøplingen, som del av det internasjonale sam-
arbeidet OSPAR, Oslo-Paris-konvensjonen. Sju strand-
strekninger i Norge og på Svalbard – hver av dem hundre
meter lange – blir finplukket og gjennomanalysert. Stren-
dene som er valgt ut er lite brukt av badegjester, for å
konsentrere kartleggingen om søpla som kommer dri-
vendemed havet.

Blant dem er Akerøya i Ytre Hvaler.

«Det er ganske absurd å se
plastposer 1000 nautiske
mil ute i Stillehavet.»

Olav Heyerdahl, Thors barnebarn

Fanget for livet: De siste ti åra har den britiske selaktivisten Sue Sayer fulgt selen Kettle, som lever utenfor Cornwall i England. Da Kettle var liten, havnet han i et forlatt garn som
la seg rundt kroppen hans. Mens selen vokste, grodde linene i garnet inn i kroppen på ham, og på flere steder er sårene fremdeles åpne. Foto: Sue Sayer

Visste du at ...
h For hver
kilo plast-
emballasje vi
gjenvinner
sparer vi 2
kilo råolje.

h Plast i havet kan inneholde miljøfarlige stoffer
som bisfenol A og ftalater. I tillegg tiltrekker
plasten seg miljøgifter som PCB, PAH og bromer-
te flammehemmere fra vannet. Hvis et dyr får i
seg slik plast, kan det bli akutt forgiftet eller spre
miljøgiften videre oppover i næringskjeden.

h Årlig forbrukes 78 000
tonn plastemballasje i
norske husholdninger. Det
betyr at vi må kaste 15 kilo
plast hver. Næringslivet
forbruker omtrent like mye.

h Tall fra WWF viser at en million sjøfugl, over
100 000marine pattedyr og et ukjent antall fisk
dør og skades hvert år som følge av opphopning
av plast i magen. Søpla dyrene får i seg kveler
dem, forårsaker forstoppelser, gir indre skader og
forgiftning.

!
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– Én ting er de store gjenstandene som flyter i sjøen.
Men når dumyser ned i sanden på en litenmeter strand,
og oppdager mylderet av små plastpartikler ... , sukker
Liv-Marit Hansen, seniorrådgiver i Oslofjordens Fri-
luftsråd, som er koordinator for arbeidet på Akerøya.

– Vi jobber nesten arkeologisk. Sitter med pinsett og
teller. Fører dem sirlig opp. Prøver å identifisere hvor
søpla kommer fra. Mylderet av 7,5 centimeter lange
plastpinner, for eksempel. Hva er dette? Det viser seg at
det er Q-tips som folk skyller ned i do, og som ikke blir
silt ut gjennom renseanleggene før vannet går i sjøen.

På de overvåkede hundre meterne hennes fløt 798
pinner fra Q-tips i land, bare i løpet av fire måneder.
Blant 20 085 andre plastgjenstander. 1231 bruskorker og
lokk. 394 patronhylser. 6654 taustumper.

– Et mysterium vi jobber med nå er mengden av
sprengtråder og detoneringslunter. Vi finner det i klaser
langs hele Oslofjorden og flere steder langs norskekys-
ten, men kan ikke skjønne hvordan det havner der, sier
Hansen.

Et flaskekast unna, på denmer beferdede badestranda
Storesand på Hvaler, har barna fått væremed på en for-
vandlingsprosess, fra rot til system.

Dyngene av skrot som var samlet inn er blitt til en
bauta av håp og vilje, reist og gjenvunnet av søppel. En
påle pyntet med oransje gummihansker vinker vel-
kommen inn til Solveig Egelands kunstverk, den ferdige
hytta.

Det er lørdag og kranselag med brus og fiskekaker til
alle som har hjulpet til. Miljøagentene på Kråkerøy.
Førsteklassinger fra Floren skole. Ogmange, mange flere
store og små søppelarkitekter.

– Vi har jobbet myemed søppelstyling, nikker Solveig
og viser rundt.

På mønet troner tuppen og enden av en havkajakk – nå
forvandlet til et nebb, en hyllest til en stakkars fugl som
endte sine dager like i nærheten fordi nebbet var inn-
surret i plasttau. En annen påle er dekorert med enmo-
saikk av snusbokser. Kranser av fiskegarn pryder vegge-
ne. Gamle fendere. Bøyer.

– Da vi begynte, trodde vi det var håpløst. Det lå
bare dynger av skrot på stranda her. Men se nå! Vi har
Askeladden i oss. Ting kan ryddes opp i. Søppel kan bli

til noe annet enn et problem, sier Solveig Egeland.
Hun biter seg i leppa.
– Men hvis vi skal klare å redusere avfallsmengdene,

måmarin forsøpling løftes opp på et høyt nivå. Havet
kan ikke reddes på dugnad. Det er ikke nokmed skrem-
selspropaganda, faglig kompetanse og kunst. Vi trenger
internasjonale regler, innovasjon og kreative løsninger,
sier hun.

– I det øyeblikk man begynner å tjene penger på en
aktivitet eller et produkt som redder havet, finnes det
håp. Oljeselskapene, de som leverer råstoffet til plasten.
Statoil. Fiskerinæringen. De store flåtene ... Kunne det
ikke vært mulig å tråle havet for plast å lage noe lønn-
somt ut av det? En stund så jeg for meg at den flytende
søppeldynga kunne bli til Lego-klosser, men så kom jeg
på at barn jo putter Lego i munnen, og da går det ikke,
fordi plasten i havet er så giftig. Men Electrolux har lagd
en støvsuger av den, vet jeg.

Hun smiler.
– Ikea har kontaktet meg for et mulig samarbeid. Men

hva kan de gjøre for å hjelpe? Kanskje lage alle søppel-
bøttene sine av plast fra havet? Tenk hvilke underverker
det kunne gjort for imaget deres. Ha-ha!

Vi nevnte middagstallerkenen din. For vi får tilbake den
dritten vi har sluppet ut, med renter, når vi spiser mid-
dag, påpeker Karl Kristensen, ekspert på søppel ogmil-
jøgifter i Bellona.

– Fisk har en uheldig evne til å akkumulere miljøgifter

Absurd: – Søppelet fløt
rundt oss tre uker etter at
vi hadde seilt fra land.
Vi så hele plasttønner,
fiskegarn og poser,
forteller Olav Heyerdahl.
Foto: Lars Myhren Holand

«Plastiki»: I 2010 var Olav Heyerdahl, sønnesønn av oppdageren Thor, med på ekspedisjonen «Plastiki», med en katamaran delvis bygd av 12500 plastflasker. Målet var å sette
fokus påmarin forsøpling. Foto: «Plastiki»-ekspedisjonen

h Ute i verdenshavene danner havstrømmene enorme virvler der
søppel samler seg. Små, nesten usynlige plastpartikler, isopor og
andre syntetiske materialer flyter i eller like under overflaten. Én
slik virvel fins i Stillehavet og har fått navnet «The great Pacific
garbage patch». Denne skal være dobbelt så stor som staten
Texas.

h Et fiskegarn på avveie kan fortsette å fange
fisk i anslagsvis sju år. Fenomenet kalles «spøkel-
sesfiske». Seler kan vikle seg inn i tau de aldri
kommer ut av, som forårsaker dype sår i kroppen
og langvarig lidelse etter hvert som selene vok-
ser.

h Ifølge Direktoratet
for naturforvaltning
stammer mellom 60 og
80 prosent av søpla
som fins i havet fra
kilder på land.

h Plast representerer 10
prosent av alt avfallet på
land, men utgjør hoveddel-
en av søpla som samles i
havet på grunn av den
lange nedbrytningstida.
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Skylder på de store: Kunstner Solveig Egeland syns det er rart at opprydningen skal være dugnadsbasert, mens store selskaper i for eksempel olje- og plastbransjen og fiskeri-
næringen tjener milliarder på aktiviteter som forsøpler.

Søppeltoppen: De ti vanligste gjenstandene som blir funnet i fjæra er 1. Udefinerbare plastbiter 2. Tau (under 50 centimeter) 3. Isopor 4. Korker (plast og metall) 5. Plastposer
6. Drikkeflasker (plast) 7. Tau (over 50 centimeter) 8. Sigaretter/filter 9. Pakkebånd/strips 10.Matemballasje/takeaway Kilde: Hold Norge rent 2012, Strandryddedagen/miljostatus.no



fra havet i seg. Feite fiskeslag som tunfisk, laks ogmak-
rell i større grad ennmager fisk som torsk og sei. Mil-
jøgiftene hoper seg opp i høyere konsentrasjoner opp-
over i næringskjeden. Aller øverst i næringskjeden er vi,
mennesket, sier han.

– Miljøgiftene er sjelden akutt giftige, sier Per-Erik
Schulze i Naturvernforbundet.

– Det skumle er at de hoper seg opp i kroppen, og
giftvirkningene kommer snikende over tid og generasjo-
ner uten at vi helt klarer å koble dem til årsaken. Både i
mennesker og dyr. Så lengemiljøgiftprodukter får havne
i havet, vil alle som liker fisk og sjømat være spesielt
utsatt. Nivåene avmiljøgift-cocktailen i en del nord-
menns blod i dag er høye nok til å forstyrre fosterutvik-
ling, hormonsystem, stoffskifte og immunforsvar, og
bidrar i tillegg til generell kreftrisiko.

Bør det bli kriminelt å lage gjenstander som forsøpler
havet? Ja, mener Schulze.

– I EU er det strenge regler for produksjon av plast-
leketøy, så ikke barn under 3 år skal ta skade av pro-
duktene. Brudd straffes strengt, og varer må tas i retur.
Hvorfor er det da greit å lage plastartikler som piner i
hjel et enormt antall sjødyr? spør han.

Mye av avfallet har logoen til produsenten på seg, eller
kjemiske «fingeravtrykk». Det er fullt mulig å spore det
tilbake til kilden. Dette er et detektivarbeid miljøorgani-
sasjonene nå jobber med.

– Plastbransjen ogmyndighetene bør klandres, heller
enn forbrukerne. Det er for mange unnasluntrere i sys-
temene, for få sanksjonsmuligheter og dårlig hånd-

«Det er en smal sak å legge om produksjonen, så vil et stort forsøplings-
problem i havet være løst.» Per-Erik Schulze, marinbiolog i Naturvernforbundet

heving fra myndighetene, sier Schulze.
Han tror denmarine forsøplingen oppleves som et

problem for plastbransjen. I hvert fall imagemessig.
– De forsøker å gi inntrykk av at de tar problemet på

alvor. Men hva gjør de? De snakker om å bevisstgjøre
forbrukerne så ikke plasten ender i havet. Det er drøyt å
ha som hovedsatsing å lære barn hvordan de kan rydde
strender, mensman som voksen bransje ikke tar de
nødvendige store grepene for å redusere tilførselen av
søppel i første omgang. Industrien selv må ta eierskap til
problemet.

Q-tips, for eksempel, ble tidligere lagdmed pinner av
papp eller tre.

– Det er en smal sak å legge om produksjonen, så vil et
stort forsøplingsproblem i havet være løst. Fiskered-
skaper kan lages med deler i nedbrytbare materialer,
sånn at teiner og garn går i stykker hvis de blir liggende i
havet. Hvorfor produsere forladninger til haglpatroner av
plast når de heller kan være av papp?

– Problemet er også land som ikke har skikkelige sys-
temer for avfallshåndtering, påpeker Karl Kristensen i
Bellona.

– Skrekkeksemplene er historier om at mafiaen i Italia
har begynt å handle med giftig avfall, som de tar seg
betalt for å håndtere – men som de graver ned eller dum-
per i havet. Liknende historier har kommet fra Somalia.

Markedet for miljøkriminalitet har blitt større. Jo stren-
gere regelverkene blir, jo mer lønnsomt blir det å under-
grave dem.

– Vi trenger en politikk der landene og skipsfarten får
helt nye krav til avfallshåndtering. Selv om det skulle

væremulig å samle opp deler av plasten i havet, hjelper
det lite så lenge tilførselen fortsetter, sier Kristensen, og
får støtte av sjefen Frederic Hauge:

– Produsentlovgivningen i EU ...
Bellona-sjefen puster tungt i telefonen.
– Vi må se nærmere på den. Hvis ikke industrien klarer

å endre holdningene til forbrukerne, må det stilles krav
til dem, for eksempel ved at de lager produktene sine av
nedbrytbar plast. Aller helst basert på planteråstoff.

Hauge har også en annen idé:
– En del av norsk bistand bør gå til etablering av av-

fallsinnsamling og -gjenvinning i utviklingsland, med
forbrenningsanlegg som kan gi hardt tiltrengt energi
samtidig som søpla blir uskadeliggjort.

I USA fikk «Plastiki»-ekspedisjonenOlav Heyerdahl
deltok på, stor medieoppmerksomhet. Alt fra «Oprah
Winfrey Show» til National Geographic engasjerte seg i å
redde havet. I ettertid har flere amerikanske universite-
ter sluttet å selge vann på plastflasker, og installert drik-
kefontener isteden.

Her hjemme la regjeringen i slutten av april fram en
stortingsmelding om forvaltningen av Nordsjøen og
Skagerak, der de slo fast alvorlige miljøutfordringer og
varslet økt innsats mot marin forsøpling.

Solveig Egelands søppelhytteprosjekt «Ocean Hope»
er i ferd med å bli en frivillig organisasjon. Målet er å nå
ut på de sju hav. Snart reiser Egeland til California for å
treffe andre som jobber medmarin forsøpling.

– Har du håp selv? Helt oppriktig?
– Ja, ja, ja. Masse håp, tro og kjærlighet. h tlo@dagbladet.no
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– Plast får ofte et fy-stempel fordi forsøpling er et
onde som vi må bekjempe. Men plast er et veldig miljø-
vennlig materiale hvis man ser på det store regnestykket,
sier sjefredaktør i bransjebladet Plastforum, Jon Hermansen.

– Vi skal ikke akseptere forsøpling av verdenshavene, men
plast er et viktig materiale i dagens samfunn og bidrar veldig
positivt i miljøregnskapet. Ettersom plast er så lett spares
store mengder drivstoff årlig fordi det veier lite i fly og biler.

Hva gjør dere for å stoppe forsøplingen av havene?
– Fra plastindustriens side blir avfallet som industrien selv
produserer samlet inn, tatt hånd om og regenerert. Ikke mye
plast fra industrien går ut i havet. Det som havner der er
stort sett emballasjeprodukter fra forbrukere. Dette går mye
på holdningsarbeid mot alle og enhver.

Hvorfor produseres det ikke mer nedbrytbar plast?

– Nedbrytbar plast kan brukes på mange områder, men ikke
alle. For eksempel brukes plastemballasje ofte til beholdere
for etsende væske og kjemikalier som ikke må bryte ut. Det
gjenstår mye forskning og utvikling før vi får nedbrytbare
plastprodukter som har de samme egenskapene som plast
basert på olje har. Men store firmaer i Europa jobber med
dette, og jeg tror det vil skje mye i tida framover, sier
Hermansen.

Norges Fiskarlag er fag- og næringsorganisasjon for norske
yrkesfiskere.

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand sier det er umulig
å holde oversikt over alt av tapte fiskeredskaper.

– Når fiskere setter garn og teiner kan strøm, påkjørsler og
andre påvirkninger gjøre at utstyret forsvinner. Yrkesfisker-
ne skalmelde tap av redskaper til Fiskeridirektoratet eller
Kystvaktsentralen. Slik meldeplikt omfatter foreløpig ikke
garn sommistes av fritidsfiskere. Andelen tapte
fiskeredskaper sommeldes inn av yrkesfiskerne er økende,
men her er det fortsatt et forbedringspotensial. Tapte
fiskeredskaper og forsøpling er også til skade for fiskerne. Vi
oppfordrer sterkt til å bidra på strandryddeaksjoner. I tillegg

koordinerer Fiskeridirektoratet årlige oppryddingsaksjoner
for tapte redskaper. Vi sitter ikke med hånda på rattet til våre
medlemmer og deres måte å drifte fisket på, men vår klare
oppfordring er å oppføre seg ordentlig når man er på havet.
Mitt inntrykk er at norske yrkesfiskeres bevissthet rundt
forsøpling av havene er økende. Samtidig vet vi at mange
andre land ikke har de samme ordningene. Mange ser dess-
verre på havet som en fin mulighet til å kvitte seg med
avfall.

Hvorfor benyttes det ikke oftere redskaper laget av
nedbrytbart materiale, så garn og teiner ikke blir stående
og «spøkelsesfiske» i årevis etter at de er mistet?
– Det kan jeg ikke svare godt nok på. Min antakelse er at det
er et kost-nytte-spørsmål. Enten handler det om at det ikke
er godt nok tilrettelagt fra produsentenes side, eller at
utøverne ønsker et så godt, sikkert og holdbart redskap som
mulig til hovedformålet – som er å få opp fangsten. Når det
gjelder garnfiske har det vært prosjekter der tau som holder
garnet utspent har vært laget av lett nedbrytbart materiale.
Dette skal føre til at tapte garn relativt fort klapper sammen
og ikke står utspent og fanger fisk, sier Indrestrand. h

– Plast positivt for miljøet
Plastbransjen og fiskerinæringenmener holdninger kan løse mye.

Håp i horisonten? Søppelhytta på Storesand står ferdig, og ordføreren på Hvaler, Eivind Borge, foretar den høytidelige åpningen. Men framtida er usikker, innrømmer kunstner
Solveig Egeland: – Det er ikke nokmed skremselspropaganda, faglig kompetanse og kunst. Marin forsøpling må løftes opp på et høyt nivå. Havet kan ikke reddes på dugnad.

Tekst: Tormod Kvithyld Åmotsbakken


