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Plastföroreningar
i havet – vad är det?

Plast håller på att döda våra hav
– och vi behöver din hjälp för att
rädda situationen. Vi måste alla
förändra sättet vi använder plast,
med start idag.
Om vi misslyckas med att göra
något åt saken kommer det till
slut att finnas mer plast i havet än
fisk.

Klicka här för att
få veta mer
www.volvooceanrace.com
/education
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Vet du om att världens
mest spännande tävling
avgörs i år? Om du inte
har hört talas om Volvo
Ocean Race så får du titta
på Ämne 1 – Vad är Volvo
Ocean Race? Upptäck
hur det är att vara seglare
i en av de mest extrema
tävlingarna runt jorden!
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Allt det här påverkar människor
lika mycket som det påverkar
marina växter och djur. Havet ger
oss luften vi andas och vattnet vi
dricker. Det skulle inte kunna
vara viktigare!
Den kända marinbiologen Sylvia
Earle kallar havet för planets blå
hjärta. Det är för att utan vi inte
skulle kunna överleva på planeten
utan havet.

Vad tycker du
är det bästa
med havet?

Häng med på en djupdykning
i havet! Är du redo för en
upptäcktsresa?
Ta ett djupt
andetag! Över
älften av allt syre vi
andas kommer från
havet.a

Piensa en alguna forma
de vida en el océano
¿Cuál es tu animal
favorito del océano?

Havet täcker 71% av planeten och där finns 97% av Jordens vatten.
På vilka sätt gör havet det möjligt för oss att leva här på jorden?

1. Havet ger oss 50% av syret vi andas. Det betyder att över över

hälften av den friska luften vi andas kommer från havet. En del av
det kommer från sjögräs med det mesta är från små mikroskopiska växter som kallas fytoplankton, som tar upp koldioxid och
släpper ut syre – precis som träd!

2. Havet kontrollerar vårt klimat genom att absorbera solvärme
och flytta runt den med havsströmmar. Havet värmer och kyler
hela tiden planeten. Det är också drivande i vattnets kretslopp,
vilket ger oss färskvatten att dricka!
3. Havet är grunden för olika typer av liv och ekosystem. Valar,

delfiner, fiskar, maneter, sjöstjärnor massor av andra varleser
lever i havet på olika platser så som korallrev, sjögrässkogar och tångbäddar – alla är de
ekosystem. Havet har några av de minsta djuren, så som plankton, och de största djuren på
planeten – blåvalarna! Kustnära ekosystem i havet, som mangroveskogar, är hem för många
olika typer av djur och skyddar land från kraftiga stormar.

Växtplankton upptäcktes
så sent som på 1980-talet
så tänk bara hur mång
andra djur i havet som vi
inte känner till ännu!
PERCEPTION

KONDENSATION

AVDUNSTNING
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4.

Havet och vi människor är förknippade på alla sätt. Havet ger oss:
Luften vi andas

Fantastiska designidéer

Mat

Mediciner

Vatten vi dricker,
genom vattnets
kretslopp

Vind- och
tidvattenkraftverk

Idrott och
aktiviteter

Hälsa och välmående
En arbetsplats och ett
sätt att leva

Möjligheten att handla varor med länder
runt hela världen

Visste du att havet är så viktigt för oss?
Tycker du att vi behöver ta hand om havet?
Och om vi inte gör det, vem gör det då? Det är inte bara för alla djur som
bor där, men om vi är rädda om havet tar vi också bättre hand alla människor
på planeten.

Vi är alla sammankopplade av havet!
Det finns massor med saker som vi kan göra för att bidra till att havet ska
vara rent och må bra. Om du gör klart Wisdoms övningsblad och antar
Mästarutmaningarna i slutet av övningsbladet kan du bli en av Volvo Ocean
Race Kämpar för Havet.
Även de minsta sakerna vi kan göra hjälper och genom att samarbeta kan göra
en stor skillnad och hjälpa till att kämpa mot plastföroreningar i havet.
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Turn the Tide on Plastic

-vad betyder det?

Kommer du ihåg
allt som vi får från
havet?

En man samlar plast och andra återanvändbara material från havet i Manila Bay. Foto: REUTERS

Ett av de största problemen för havet just nu är
alla plast som dumpas i det. Vi använder mycket
plast! Plastflaskor, plastpåsar, plastförpackningar,
plasttelefoner, plastleksaker och plastsugrör
för att nämna ett par saker. Plast är definitivt
användbart, med slängd plast skadar havet och vi
måste bryta våra vanor.

Djur som Wisdom, vår maskot som är en
albatross, blir sjuka eller till och med dör på
grund av plastföroreningar i havet.

Minst en lastbil full med plastskräp
dumpas I havet varje minut!b
Vi vill bekämpa plastföroreningar – och det betyder
att vi gör vårt bästa för att använda mindre plast
och när vi använder det så ser vi till att det slängs
på rätt sätt så att det inte hamnar i havet.
Först kanske det är bäst att veta lite mer om plast,
fortsätt läs för att lära dig mer…
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Vad är
plast?
Visste du att plast inte alltid har funnits här på jorden?
Det är ett material som skapats av oss människor.
Det används för massor med saker. Plast görs utav
olja som hämtas från jorden och kan formas på alla
möjliga sätt. Vissa typer av plast kan vara väldigt hårda
och andra mjuka och flexibla.

Det bra
Finns det bra saker med plast?
Plast har förändrat sätter vi lever på. Titta
runt omkring dig och se allt som är gjort av
plast – pennor, datorer, mobiltelefoner och
köksutrustning men också barnleksaker
och väldigt speciella plastmaterial för
tävlingsbåtar och flygplan!
Det är lättare än många andra material som
använts tidigare och har gjort det möjligt
att ta stora kliv framåt i utvecklingen inom
teknologi, energiproduktion, och medicin.
Plast används också för att bygga stora
turbiner som genererar vindkraft.
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Så vad är problemet med plast?
Problemet grundar sig i mängden plast som vi använder, vila
typer av plast vi använder och vad vi gör med den när vi är
klara med den.
Har du tänkt på hur plast det går åt till att täcka in mat i
mataffären? Mycket av plasten vi använder är engångsmaterial
– som bara används en kort tid och som återanvänds eller går
att återanvända. När vi använder för mycket plast leder det till
en ond cirkel av plastföroreningar som kväver våra hav.

Varenda plastbit som
någonsin gjorts finns
kvar här på jordend

Det onda
Plastmaterial är extremt långlivade, till och med så
långlivade att de aldrig bryts eller försvinner helt. Eftersom
plast är ett syntetiskt material, bryts det inte ner i naturen
som andra material som trä, bomull eller ylle.
Så vad händer med det?

Kan vi inte bara återvinna?

Återvinning är en del av lösningen och en bra
idé när vi måste använda plast men det är inte
hela svaret på vårt problem med plasten. All plast
kan inte återvinnas och man uppskattar att det
endast är runt 5 % av plasten runtom på jorden
som återvinns på rätt sätt. Många länder måste
frakta sin plast till över havet för att det ska kunna
återvinnas, och det kan skapa ännu mer problem
för miljön.

Bara 5% av alla plast
återvinns ordentligt.
40 % hamnar på
soptippar och resten i
ömtåliga ekosystem som
till exempel havet c
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Vad händer med plasten som inte
återvinns?
Plasten kommer att finnas kvar för evigt – på sophögar, på
våra stränder, i våra vattendrag och i havet. Efter en lång
tid, ibland upp till 100 år, kommer plasten att brytas ner
till det som kallas mikroplast men de kommer fortfarande
vara kvar i naturen.

Det finns runt 51
trillion mikroplastpartiklar i havet
redan. Det är
fler än det finns
stjärnor i
vår galax!d

Det fula
Om vi inte agerar nu kommer det snart att
finnas mer plast i havet än fisk.
Plasten finns överallt i havet. På vissa ställen
finns det sex gånger så mycket plast som
planktong. Det betyder att grunden i den
marina näringskedjan kommer att innehålla
plaster eftersom plankton är huvudfödan
för de flesta djuren i havet. Det gör det
superviktigt för människor också!

Kommer du
ihåg vad som ger
oss det mesta av
vårt syre?

Nerbrytningstid i havet

1-2

månader

8

1-5
år

10-20
år

50
år

450
år

450
år

600
år

De mest förorenade områdena i havet är där
strömmarna möts vilket gör att det samlas
plast på samma ställe. Dessa områden
där havsströmmarna svirvlar runt kallas för
strömvirvlar. Skräpön i norra Stilla havet är en av
de kändaste virvlarna på grund av hur stor den
är där den sträcker ut sig över norra Stilla havet.
Tonvis med plast från hela världen hamnar här
och förvandlas långsamt till små livsfarliga bitar
av färgglad plastkonfetti under vattenytan. Dessa
små bitar av plast tar upp en hel del farliga gifter
från vattnet runtomkring. Plastkonfettin dras runt i
havet och när djur gör misstaget att tro att det är
mat blir de sjuka.

Åtta millioner ton
skräp hamnar i havet
varje år .c
Det är som att placera ut fem
plastpåsar varje fot längs med
alla kuststräckor i världen.

Enligt National Oceanic and Atmospheric Administration I USA som studerar
klimat och havet, skull det ta 68 skepp som jobbar tio timmar per dygn för att
städa upp mindre än en procent av skräpön i Stilla havet.
För att göra det ännu svårare rör sig virvlarna och byter form hela tiden när
plasten flyttas runt i havet.f

Det finns fem stora
strömvirvlar:

1.

1. Norra Stilla havet
2. Södra Stilla havet
3. Norra Atlanten
4. Södra Atlanten
5. Indiska Oceanen

3.

5.
2.

Forskare studerar dessa områden för att kunna avgöra exakt hur
stora de är, hur mycket plats som finns i dem och hur mycket vi
kan städa upp skräpöarna och stoppa mer plast från att
hamna där.

4.

Kapten Charles Moore hittade
det första beviset på en
skräpvirvel – skräpön i Stilla
havet– när han seglade till
Kalifornien 1997.
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Hur hamnar plasten
i havet?
Ett par sätt för plasten att hamna i havet:

Folk lämnar plast när de går
till stranden
Små plastfibrer som lossnar
från kläder varje gång de
tvättas. Dessa hamnar i det
smutsiga vattnet och så
småningom i havet.

När det regnar hamnar
skräp i brunnar och
älvar som leder ut i
havet.

Mikroplast i
skönhetsprodukter
som följer med ner i
avloppet och ut i havet.

Toalett- hygienartiklar,
ja till och med leksaker
som spolas ner
i toaletten.

4
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Fartyg som slänger skräp
eller tappar det överbord.

Båtar som tappar eller lämnar
fiskeutrustning – spöknät.

Så du tror att det går
att återvinna?
Visste du att symbolen du ofta ser på produkter
egentligen inte betyder att den kommer att
återvinnas? Den symbolen hjälper dig att veta
vilken typ av plast den är gjord av (lär dig mer
om olika typer av plast i Ämne 3). Många
återvinningsplatser kan bara ta hand om

Smått

med dödligt!
Mikroplaster är pyttesmå plastbitar (mindre än
5mm stora). Allt plastskräp bryts ner till sådana
minipartiklar. Vi människor har också skapat en
annan typ av mikroplaster och stoppat små, små
plastkulor rätt in i produkter som ansikts- och
hudtvättar eller tandkräm! Dessa plastkulor följer
med ner i vasken, i avloppet och hamnar till slut
i havet (där de inte kan brytas ner). Djur som
djurplankton, räkor och fiskar äter upp dem! Det

Räka

Människa

Fisk

vissa plasttyper så du måste ta reda på om
återvinningsbolaget verkligen kan ta emot den
typen du har. Om det inte kan återvinnas kan det
hamna på en soptipp och sedan i havet. Det bästa
är att försöka undvika engångsplast så mycket
du kan.

En del ansikts- och kroppstvättar
kan innehålla 300000 mikroplaster
i en tub.g
är riktigt farligt för djuren eftersom mikroplasterna
suger åt sig hemska kemikalier och gifter som kan
göra dem sjuka eller till och med döda dem. Om
fisken i havet äter mikroplasterna hamnar plasten i
vår näringskedja; vem tror du kan äta fisken?

Upp till tre av tävlingsbåtarna i
tävlingen kommer att utrustas
med speciella maskiner som är
sensorer för mikroplaster.
Det betyder att vi kommer
att lära oss mycket
mer o nivåerna av
plastföroreningarna i
olika delar av havet.

Djurplankton

Mikroplast

Att tvätta ett enda
syntetklädesplagg i
tvättmaskinen kan frigöra over
1900 mikrofibrer I vattnet. j
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Vilken typ av skräp hittar vi på
världens stränder?
De tio vanligaste föremålen som hittades under Ocean Conservancy internationals
strandstädning 2016 var:

1. Cigarettfimpar
(innehåller plast)

6. Plastlock

2. Plastflaskor

3. Plastkorkar
till flaskor

7. Sugrör i plast 8. Dricksflaskor 9. Andra sorters
i glas

plastpåsar

Från resultatet av strandstädningen kan du se
att den största anledningen till föroreningar
i havet är ENGÅNGSPLAST – föremål som vi
bara använder väldigt kort och sedan slänger!

Vilka
engångssaker av
plast använder du
oftast?
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4. Plastfolie

5. Plastpåsar

10.

Snabbmatsförpackningar
gjorda av skumplast

I Ämne 3 får vi reda på hur vi
minskar vårt användande av
plast och hur vi kan bekämpa
plastföroreningar!

Fler än 500 miljoner
engångssugrör används i USA
– varje dag! Det är tillräckligt
med sugrör för att fylla 127
skolbussar varje morgonF

Plast I havet är
farligt för djur
och människor!

Repetition

Hur hamnar plasten
i havet?

Plast i havet skadar
över 600 djurtyper
i havet. e.g

När det med tiden blir mer plastskräp i havet skapar det
stora problem för havslivet och oss människor.
Havet lider redan på grund av plastföroreningarna, våra
stränder är nedskräpade, djur dör och giftig plast når
genom näringskedjan!
År 2050 kommer det att finans mer plast i havet är fisk
om vi fortsätter använda plast som vi gör nu.
Lär dig hur du minskar ditt plastanvändande i Ämne 3
och hjälp till att hindra detta från att hända.

Nej tack!

2017

15% av de djur som
påverkas av att äta eller
fastna i plasten är
utrotningshotade e

2010
2000
1990
1973

Plast till
middag?

Trash tonnes

Volvo Ocean Race-seglarna har
sett plastskräpet bli ett allt store
problem genom åren sedan den första
upplagan av tävlingen för
40 år sedan.

År 2050 beräknar
man att 99 % av alla
havsfåglar
har ätit plast.
13

Volvo Ocean Race

Utbildningsprogram • Kapitel 2

Vill du hjälpa Wisdom och hennes
vänner och bekämpa plastskräpet
i havet?
Hjälp till att rädda havet! Ämne 3 har
information om hur du ka hjälpa Wisdom och
hennes vänner i havet. I nästa del hittar du
massor av tips som sätter dig i rätt riktning för
att minska plastföroreningar!
Fortsätt med att fylla i Wisdoms övningsblad
– bra jobbat! Anta Mästarutmaningen och
bli en Volvo Ocean Race havskämpar och
hjälp till med vår kampanj – Turn the Tide on
Plastic Pollution
ör att lära dig mer och för att följa Volvo
ocean Race, kolla in
www.volvooceanrace.com/education
Eller besök www.cleanseas.org
för mer informationom FN:s kampanj
Clean Seas.

Utbildningsprogrammet har tagits fram av
marinbiologen Lucy Hunt
Illustrationer och design wearesmall.es
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Intressanta ord
Mikroskopisk: väldigt liten, oftast bara möjlig att se i mikroskop.
Skönhetsprodukter: Substanser som krämer och puder som människor använder i ansiktet, håret
och på kroppen – vanligtvis för att de ska se bättre ut eller känna sig bättre
Koldioxid: en gas som produceras när människor och djur andas ut eller bränslen bränns. Växter
behöver koldioxid för att överleva.
Klimat: väderförhållanden i olika områden i världen
Ekosystem: allt som existerar i en särskild miljö inklusive levande saker så som växter och djur och
saker som inte lever som t. ex. stenar, jord, solljus och vatten.
Utrotningshotade: Ett djur eller en växt som är så sällsynt och som det finns så få av att de skulle
kunna dö ut helt
Strömvirvel: område i havet med strömmar som snurrar runt.
Mikroskopisk: väldigt liten, oftast bara möjlig att se i mikroskop.
Fytoplankton: Små mikroskopiska växter som lever i havet
Engångsplast: plast som är gjord för att bara användas en gång t. ex. plastsugrör
Syntetisk: tillverkat genom att kombinera olika ämnen – inte naturlig.
Handel: att köpa eller sälja varor så som mat

KÄLLOR
http://news.nationalgeographic.com/news/2004/06/0607_040607_phytoplankton.html

a

b

www.cleanseas.org

https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by2050-warns-ellen-macarthur

c

The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. Ellen MacCarthur Foundation.
January 2016

d

e

http://www.cleanseas.org/get-informed

f

https://marinedebris.noaa.gov/can-you-clean-pacific-garbage-patch

g

https://www.5gyres.org/microbeads/

h

http://ecocycle.org/bestrawfree

i

https://www.nature.com/articles/srep14119#f1
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