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I dag vet vi att användandet av plastpåsar är en katastrof för miljön. 15% av de 
plastpåsar vi konsumerar spolas i land, men ca 70% hamnar på havsbotten där den 
blir till föda för fiskar och så småningom hamnar plasten hos oss människor på grund 
av att vi äter fisken. Och i Nordsjön har 98% av alla fåglar plastpartiklar i magen. 

Hundratals kor i Sverige avlider i svåra smärtor då de ätit skräp som slängts utmed 

de svenska vägarna. 

Plasten är ett direkt hot mot biologisk mångfald. Den stör fiskars 
reproduktionsförmåga och med den hutlösa användningen av plastpåsar, kanske 
flera fiskarter kommer att slås ut. 

Det finns sex gånger fler plastpartiklar än plankton i Stilla Havet. 

Plastpartiklar dödar minst 100.000 fåglar, sälar och andra havsdjur årligen. I en död 
val fann man 800 kg plast i magen. 

Plast i havet och naturen äts upp av djur i tron att det är föda. Dessutom kan djur 
fastna i plast som flyter omkring. 

Plastbitar kan vara alltför stora för att lämna magsäcken, vilket leder till att djuret tror 

att det är mätt och dör följaktligen av undernäring. 

Det kan ta mellan 20 och flera hundra år för en plastpåse att brytas ner. Själva påsen 
försvinner. Men plasten finns kvar i form småpartiklar som sprids. Just plastfragment 
är en väldigt vanlig förorening. 

Det tar längre tid för plast att brytas ned när den hamnar i havet eftersom den 
behöver ljus, värme och syre för att brytas ned. Detta är en bristvara i havet. 

Studier har visat att mikroplast kan ha tusentals upp till hundratusentals gånger högre 
koncentrationer av miljögifter på sig än den fria vattenmassan och så småningom 
hamnar plastpåsar genom vindens och vattnets försorg i havet. 

En undersökning i Bohuslän visar att en kubikmeter vatten kan innehålla upp till 
100.000 plastpartiklar. 

Mikroplaster är så små att våra reningsverk inte kan ta bort dem. 

Är bioplast bättre än konventionell plast? I grund och botten betyder bioplast bara att 
plasten är tillverkad av växter i stället för fossila bränslen. Slutprodukten är emellertid 
lika svårnedbrytbar som traditionell plast. På samma sätt kan bioplast också 
innehålla samma typer av giftiga kemikalier som traditionell plast. 



Det är nästan precis fem år sedan (!!!!!), 23.2.2011 sedan jag lämnade in min motion, 
vilken avfärdades med nedanstående: 

"Bygg-och miljönämnden ställer sig tveksam till miljönyttan i stort som förslaget kan 
innebära", var ett svar jag fick och jag ställer mig frågan hur man kan resonera så 
med tanke på all forskning som finns i ämnet???!!! 

Jag vill få svar på följande frågor: 

- Vilka representanter för handeln har Sala kommun haft diskussioner med? 
- Vilka miljövänliga alternativ har man nämnt i dessa diskussioner? 

Har man kommit fram till några konkreta åtgärder för att minska 
plastpåseanvändningen och i så fall vilka? 

Jag kan tillägga att var gång jag handlar och upplyser om att jag sparar på miljön och 
därför har med egen kasse, möter jag positiva reaktioner i stil med: 
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Monica Fahrman 

Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 25.2.2016 


