
Sluttrapport «Søppelplasten i havet» 
 
 

 
 

 

«Søppelplasten i havet» inngår i en serie barnebøker om dyreliv og klima i polare områder. 

Boken er et resultat av et samarbeid mellom seniorforsker Geir Wing Gabrielsen fra Norsk 

Polarinstitutt og forfatter Kirsti Blom. Arbeidet med boken har blitt gjennomført som planlagt 

og den ble lansert i Tromsø 21 september og i Longyearbyen 22 september. 

 

Søppelplast i havet er et økende og globalt miljøproblem. Plasten tar veldig lang tid før den 

brytes ned og fraktes med havstrømmer til Svalbard. I løpet av denne tiden er plasten skadelig 

for marine organismer. Plast-presenninger kan legge seg over havbunnen og skade og drepe 

dyrelivet som finnes der. Spøkelsesgarn, 

garn som har blitt etterlatt eller mistet av 

fiskere, fortsetter å fange dyr. Blant annet 

kan sjøfugler og delfiner sette seg fast i dem 

og drukne når de ikke får kommet opp til 

overflaten for å puste. Men plast skader ikke 

bare ved at dyr setter seg fast i den, når 

plasten er liten nok så kan dyr forveksle den 

med mat og spise den. Slik plast kalles ofte 

mikro- og nano-plast.  

 

 

 

 

 

 

 
Illustrasjon av tid for nedbrytning av plast i sjøvann (side 13 i «Søppelplasten i havet»).  

 

 

Mikroplast oppstår både ved at større plastbiter brytes ned av sol, vær og vind til mindre biter. 

Hovedkilden til mikroplast i Norge er bildekk. Små plastbiter tilsettes tannkrem, kosmetikk 



og maling som vaskes ut i havet gjennom avløpsvann. Det er funnet plast i magen til flere 

sjøfuglarter, skilpadder, fisk, blåskjell og krabber.  

 

 
Illustrasjon av kilder til mikroplast (side 35 i «Søppelplasten i havet»).  

 

I boken fokuseres det på havhesten som er den sjøfuglen som er mest berørt av 

plastforurensning. Den er en sjøfugl som finner all sin mat på overflaten av havet. Havhesten 

er ikke kresen og spiser det meste, blant annet fisk, blekksprut og krepsdyr. Den ser ikke 

forskjell på mat og plast, og ni av ti havhester på Svalbard har plast i magen. Det er vanskelig 

for havhesten å kvitte seg med plasten og den kan ligge lenge i magen til fuglene. Der kan den 

gjøre skade og få havhesten til å føle seg mett selv om den ikke har spist noe ordentlig mat. Et 



annet problem med plast er at den blir tilsatt utallige kjemikalier under produksjon for at 

plasten skal få spesielle egenskaper. Og når plasten flyter rundt i havet kan andre kjemikalier i 

sjøen binde seg til plasten. Når havhesten spiser plast kan disse giftstoffene lekke ut av 

plasten og tas opp av havhesten. Da kan giftstoffene blant annet påvirke hormoner, 

nervesystem og havhestens evne til å reprodusere seg og ta vare på avkom.  

 

Plast er menneskeskapt og oppstår ikke naturlig, og det betyr at hver eneste bit av søppelplast 

i havet er der på grunn av dårlig håndtering av plastsøppel av mennesker. Det kan for 

eksempel være at det ikke er god nok infrastruktur for avfallshåndtering eller at mennesker 

kaster plast i naturen. Mesteparten av søppelplasten i havet rundt Svalbard kommer fra 

fiskerinæringen. I enkelte andre land er det en panteordning på gammelt fiskeutstyr for å 

oppmuntre til innlevering og gjenvinning av dette utstyret. Det er også årlige 

strandryddedager rundt omkring i verden, også på Svalbard. Det er et viktig tiltak for å 

forhindre ilanddrevet plast fra å havne i sjøen igjen på grunn av vind og bølger. Det er også 

viktig fordi også plast langs strendene er farlig for dyrelivet. Blant annet kan reinsdyr tukle 

geviret sitt inn i plast og ikke komme seg løs. Det testes også ut metoder og utstyr for å samle 

opp søppelplasten som allerede er i havet.  

 

Boken «Søppelplasten i havet» har fått en bred omtale i media. Den er kjøpt opp av 

bibliotekene i Norge og vil også utkomme i en barnebokklubb. Boken har blitt presentert på 

bokmesser i Gøteborg, Frankfurt og Shanghai. Forlaget arbeider nå med utgivelse av boken i 

andre land. I september ble boken presentert på Svalbard Museum og fikk omtale i 

Svalbardposten (30.09.2016) etter en presentasjon på Polarflokken barnehage. I forbindelse 

med Forskningsdagene i Tromsø, Harstad og Narvik ble boken også presentert for elever i den 

videregående skole.  

 

Vi vil takke Svalbard Miljøvernfond for midler til å skrive denne boken og til å kunne 

presentere for befolkningen i Longyearbyen.  
 

 

 

 

 

Alle bilder er hentet fra «Søppelplasten i havet».  

 


