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Abstract 

 
Marine litter is a recognized environmental problem, which has been subject to many 
research studies, monitoring and international legislations with the goal to improve the state 
of the marine ecosystem. The aim of my thesis was to study if debris on the Swedish west 
coast has changed during the past five years (2011-2015), and to make an overview of how the 
marine ecosystem and the organisms in general are affected by marine litter. I hypothesized 
that the amount of coastal litter would have decreased as a response to the taken measures. I 
investigated debris on three beaches on the Swedish west coast during February 2015; 
Grönevik, Gröderhamn and Edshultshall. At each beach seven randomly selected one meter 
squares were searched for litter. Estimates for the entire beaches were compared to the 
investigations performed by the OSPAR (Oslo and Paris conventions) organization during 
2011-2014. In difference to my expectations none of the observed litter objects showed any 
decrease during the study period.  Statistical analyzes instead indicated that two litter objects 
originating from the sea have increased, i.e. fish nets and plastic ropes, while the other seven 
objects observed did not show any significant up- or downward trends over time.  My 
literature survey showed that litter is a large problem for the marine environment and that 
many animals suffer severely and often dies when plastic litter is consumed and mistaken as 
food items. The cost for maintaining the marine environment in condition is estimated to be 
high.  
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1. Inledning 
Marint skräp är ett komplext problem som existerar i alla världens hav. Majoriteten av 
skräpet produceras i de urbana miljöerna men påverkar alla. Skräp som hamnar i haven tar 
inte hänsyn till några landsgränser, med hjälp av vindar och strömmarna i haven kan skräpet 
transporteras långa sträckor vilket gör att det marina skräpet är ett globalt problem (UNEP 
2005; UNEP 2009). Det marina skräpet påverkar så mycket mer än det ekonomiska eller 
estiska i miljön. Skräpet som finns i haven riskerar att skada miljön och påverka hela 
födoväven och det marina djurlivet negativt (Gregory 1999; UNEP 2009). 
 
FN:s miljöprogram, UNEP (2005) skriver i sin rapport att det varje år dumpas närmare 6,4 
miljoner ton skräp i världens hav och sjöar. Varje dag tillförs åtta miljoner föremål till haven 
och sjöarna. Definitionen av marint skräp är objekt som tillverkats, bearbetats för att existera 
under en längre tidsperiod och övergetts eller dumpats i havs – och kustmiljön (CBD & STAP 
2012). Exempel på olika typer av föremål som definieras som marint skräp är: fiskenät – och 
lådor, cigaretter, kartonger, linor/snöre och olika typer av plastprodukter m.m. (OSPAR 
Commission 2010). Skräpet som finns i haven klassificeras utifrån om källan är havs – eller 
landbaserad. Källan från havet är exempelvis via sjöfarten och dess olika typer: fraktfartyg, 
färjor, fiskeindustrin men också olje- och gasplattformar. Den landbaserade källan av skräp 
till haven är exempelvis via deponier, kustnära områden där det vistas mycket människor 
som båthamn, pir och badplatser. Andra landbaserade källor av skräp är via sjöar och älvar. 
Material som människor slänger och spolar ned i avloppet riskerar att transporters ut till 
havs och bli marint skräp klassificeras som landbaserad källa. Globalt har närmare 80 
procent av skräpet landbaserade källor medan resterande 20 procent kommer från havet 
(UNEP 2009). 
 
De marina djurlivet påverkas kraftigt av skräpet i haven. Som ett snitt över regionen 
Nordsjön har 94 procent av alla undersökta fåglar plastobjekt i magen, 34 objekt per individ i 
snitt (OSPAR 2009). Livet för djuren i haven blir allt hårdare, rapporter visar att över 600 
arter världen över har på något sätt påverkats negativt av marina skräpet. Det representerar 
en 40 procentig ökning under de senaste 15 åren (CBD & STAP 2012). Främst är det 
plastprodukterna i skräpet som djuren drabbas hårdast av, de trasslar in sig i exempelvis 
fiskenäten samt konsumerar plastprodukter som är skadligt på flera sätt. I över 80 procent av 
de inrapporterade ärendena där djur skadats är plastprodukter inblandat (CBD & STAP 
2012). Fiskeutrustning som nät och liknande som dumpats eller förlorats är ett av de stora 
problemen. Problemet med näten som används är att de är producerade för att fungera i 
haven en längre tid. Det gör att om nät förloras så kommer de att under lång tid påverka 
miljön och djurlivet negativt bland annat via ett fenomen som kallas spökfiske (OSPAR 
2009).  
  
Den svenska västkusten får förhållandevis mycket ackumulerat skräp på stränderna jämfört 
med resterande områden i Europa. Oslo-Pariskonventionen, OSPARs siffror mellan 2001-
2006 visar att västkusten får 950± 200 bitar skärp per 100 meter strand gentemot 
genomsnittet på 542 bitar över hela OSPAR regionen (OSPAR Commission 2007b). 
Respektive strandinventering som genomförs inom OSPAR innefattar att skräpet från 
lokalerna samlas ihop och transporteras bort (OSPAR Commission 2010). OSPAR är en 
sammanslutning inom Europa där 15 länder kommit överens och tecknat under OSPAR 
konventionen som trädde i kraft 25 mars 1998. Det gemensamma målet är att länderna samt 
Europeiska Unionen tillsammans ska arbeta för att skydda havsmiljön i Nordostatlanten 
(inklusive Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön).  
 
Arbetet att försöka skydda de europeiska haven är något som pågått under längre tid. Redan 
år 1972 upprättades Oslo konventionen för att få bukt på problem med dumpning av objekt i 
haven. Oslo konventionen vidareutvecklades till att innehålla restriktioner mot industrier till 
havs (exempelvis fiske) samt skräpet från terrestra miljöer. Vidareutvecklingen blev 
Pariskonventionen som antogs år 1974. De två konventionerna kom att bli OSPAR, ”OS” från 
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Oslo och ”PAR” från Paris. Länderna som är delaktig i konventionen är Belgien, Danmark, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, 
Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Även Europeiska Unionen ingår i 
konventionen (Havs- och vattenmyndigheten 2013). I Sverige har sedan 2011 Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) haft ansvaret för OSPAR. Ansvarsområdet för OSPAR i Sverige 
innebär Skagerrak och Kattegatt och sträcker sig söderut i höjd med Helsingborg. Det gör att 
enstaka områden innefattar dubbla havskonventioner, då det förutom OSPAR finns 
konventionen HELCOM (Havs- och vattenmyndigheten 2013). Helsingforskommissionen 
eller HELCOM är likt OSPAR ett internationellt samarbete. HELCOM arbetar för att skydda 
havsmiljön i Östersjöområdet och Kattegatt. För att lyckas med detta lanserades 2007 en 
handlingsplan, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Planen innebär att länderna: Danmark, 
Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU ska arbeta för 
att området ska ha ”God status” gällande övergödning, biologisk mångfald, miljöproblemen 
från sjöfarten och giftiga ämnen till 2021 (Backer et al. 2010). 
 
1.1 Syfte 
För att veta om de olika konventionerna och internationella programmen i praktiken 
reducerar problemet med nedskräpning av haven är det av central betydelse att undersöka 
förändringar över tiden. Syftet med denna studie var att undersöka om mängden skräp på 
stränder vid svenska västkusten har ökat eller minskat under senaste fem åren. Vidare ville 
jag studera om det var möjligt att urskilja om skräpet har land eller havsbaserade källor. Min 
arbetshypotes var att mängden strandskräp har minskat och att skräpet i huvudsak kommer 
från landbaserade källor. Den övergripande målsättningen med projektet var att få en bild 
över omfattningen av det marina skräpproblemet gällande djurlivet och miljön på en lokal 
och global nivå. 
 
 
 

2. Material och metoder 

 
2.1 Studieområdet 
Studien genomfördes på tre lokaler utefter svenska västkusten mellan första och fjärde 
februari år 2015. Lokalerna var utspridda mellan Lysekil i norr och centrala Göteborg i söder. 
De tre lokalerna valdes ut från OSPAR:s referensstrandsdatabas som lämpliga områden att 
genomföra studien på. Alla stränder har direktkontakt med öppet hav, Skagerrak och 
Kattegatt. 
 
Tabell 1: GPS koordinater (RT 90) till respektive lokal där referensstränder från OSPAR finns belägna på den 
svenska västkusten mellan Lysekil och Göteborg. 

Referensstrand Koordinater (RT 90) 
Grönevik X: 6414866 Y: 1257771 
Edshultshall X: 6450485 Y: 1244632 
Gröderhamn X: 6465757 Y: 1243090 

 

 
Grönevik ligger ca fyra mil norr om centrala Göteborg på Stora Överön i Kungälv kommun. 
Stranden är ca 150 meter lång bestående av främst sand med inslag av grus. Områdets 
karaktär är stenhällar runt om och öppen mark i bakgrunden. Närmaste bebyggelse ligger ca 
700 meter bort. Edshultshall ligger ca åtta mil norr om centrala Göteborg i Orusts kommun. 
Strandens material är en kombination mellan sand och sten, totala längden på stranden är 
ungefär 250 meter. Lokalen ligger i direkt anslutning till en småbåtshamn och i bakgrunden 
finns bostadsområdet Barrevik. Gröderhamn ligger ca elva mil norr om centrala Göteborg 
och ca två mil från Lysekil. Stranden ligger inhyst i en smal vik mellan Stockevik och 
Gåseviken i Lysekil kommun. Materialet på stranden består i huvudsak av sand men med 
inslag av sten. Längden på stranden är ca 120 meter och i bakgrunden finns ängsmark.  
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2.1.1 Fältarbete och material 
Studierna som genomfördes på lokalerna (Tabell 1) bestod av att inhämta data som sedan 
kunde användas för att jämföra med tidigare data och utföra statistiska analyser på. 
Ursprungliga tanken med inverteringen var att göra exakt likadant som OSPAR gjort tidigare 
och som nu Länsstyrelsen i Västra Götaland med att göra en renodlad okulär 
strandinventering av lokalerna. Problemet som min studie ställdes inför var att dagarna 
innan inventeringarna skulle påbörjas så snöade det, resultatet blev ca en decimeter nysnö 
över regionen. För att lösa problemet och fortfarande genomföra studien så inhämtades data 
genom två olika metoder: slumpmässig urval av sju stycken 1 x 1 meter provytor på varje 
lokal samt en förenklad och något mer övergriplig okulär studie över respektive lokal. 
De båda metoderna, slumpmässiga urvalet och okulära studien av stränderna, genomfördes 
genom att först kontrollera i vilken position av stranden de ursprungliga OSPAR 
undersökningarna gjordes. Detta utfördes via en kombinerad förstudie av respektive lokal 
samt via koordinater. Undersökningssträckan på 100 meter mättes upp. För att utföra 
metoden med slumpmässigt urval användes ett föremål, i detta fall en snickarpenna som 
slumpmässigt kastades vid sju tillfällen på respektive lokal. På det sättet var sju stycken 
provytor på 1 x 1 meter slumpmässigt utplacerade över sträckan på 100 meter. Varje nedslag 
av det kastade föremålet markerades upp och representerade centrum i respektive provyta. 
Snöre och pinnar och tumstock användes för att mäta upp och markera ut varje provyta. 
Respektive provyta på varje lokal undersöktes noggrant för att lokalisera varje objekt. Från 
respektive provyta noterades koordinater, antalet skräpobjekt och id enligt OSPAR:s 
protokoll. Metoden gällande den okulära studien utfördes för att få en än mer översiktlig bild 
av de olika typerna av material som skräpet bestod av. Den genomsnittliga arealen i den 
okulära studien på de tre lokalerna som undersöktes var 1600 m2. Varje skräpföremål som 
var möjligt att urskilja längs med sträckan noterades i ett protokoll för respektive lokal. 
För att genomföra studien användes diverse material: GPS Garmin eTrex 10, måttband, 
kamera, tumstock, piassavakvast, spade, markeringspinnar, snöre och OSPARs protokoll för 
inventering av stränder (OSPAR Commission 2010). 
 
2.2 Statistik analys 
För att studera förändringar över tid använde jag mig av OSPARs och Länsstyrelsen Västra 
Götaland ursprungliga data från enstaka inventerings tillfällen av för respektive år mellan 
2011-2014 samt mina egna data för år 2015. Antalet veckor mellan inventeringarna och 
därmed tiden för ackumulation av skräp varierar i snitt med två till fem veckor för lokalerna 
över tidsperioden. Resultaten bör tolkas som trender för respektive år. 
 

Den statistiska analysen genomfördes med hjälp av datorprogrammet IBM SPSS Statistics 
version 21 (IBM Corporation 2012). Rådata från de sju provytorna på respektive lokal 
räknades om för att representera 100 meter inventeringssträcka. All rådata transformerades 
med hjälp av logaritm tio plus en. Innan statistik analys utfördes kontrollerades data 
normalitet via Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk test. Q-Q Plot användes också som ett 
verktyg för att analysera om data distribuerats efter den räta linjen. De nio olika 
skräpobjekten och tidpunkter analyserades med funktionerna regressionsanalys (linjär) och 
ANOVA (envägs) för att analysera huruvida det var någon signifikant skillnad gällande 
förekomst av skräpobjekt mellan inventeringstillfällen år 2011 till 2015. Enstaka skräpobjekt 
analyserades förutom med ANOVA och regressionsanalys (linjär) med icke-parametriska 
metoden Kruskal-Wallis test för de objekt där kriterierna för normalfördelnings inte kunde 
uppfyllas. För övriga beräkningar och skapade av diagram användes datorprogrammet 
Microsoft Excel.  
 
2.3 Litteraturstudie 
För att undersöka hur miljön och djurlivet påverkas av det marina skräpet så studerades 
detta genom att analysera tillgängliga rapporter och artiklar som sammanfattades som en 
litteraturstudie. Information inhämtades via Umeå universitetsbibliotek, Google Scholar, 
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Web of Science samt Google. Nyckelsökord som användes var exempelvis marine debris, 
marine litter, plastic, ocean, entanglement, ingestion och ghost fishing. 
 
 
 
 
 

3. Resultat 
 
3.1 Metod - provytor 
Strandinventeringen med sju stycken slumpmässigt utvalda provytor på 1x1 meter på 
lokalerna Grönevik, Gröderhamn och Edshultshall visar signifikant skillnad i enlighet med 
statistiska analyserna (Tabell 3). Två skräpobjekt id 32 och 115, snören och linor och nät och 
delar av nät < 50 cm visar signifikant skillnad (p=0,03 respektive p=0,02) från linjära 
regressionsanalysen. Envägs-ANOVA gav signifikant skillnad för objekt id 115 (p= < 0,01) till 
skillnad från objekt id 32 som nästan visade det, p=0,06. Två av de nio skräpobjekten visar 
en signifikant ökning mellan åren 2011-2015 på de tre lokalerna som inventerades. 
 
Tabell 2: Klassificering av skräpobjekt observerade vid tre västkuststränder enligt OSPARs system (OSPAR 
Commission 2010). Objekten observerades via inventeringsmetod med sju slumpmässigt utvalda 1x1 meter 
provytor. 

Id Skräpobjekt 

3 Små plastpåsar, t.ex. fryspåsar 

12 Andra typer av plastflaskor, plastbehållare, plastdunkar 

15 Kapsyler och korkar av plast 

32 Snören och linor (diameter < 1 cm) 

39 Styva plastband/spännband (till förpackning) 

40 
Plastförpackningsmaterial från industri och handel (krympfilm och 

plastskynken) 
46 Bitar av plast eller frigolit (2,5 - 50 cm) 

115 Nät och delar av nät < 50 cm 

117 Bitar av plast eller frigolit (0 - 2,5 cm) 

 

 
Tabell 3: Resultat av statistiska analyser på data från skräpobjekten som påträffades från inventeringsmetoden 
gällande sju slumpmässigt utvalda 1x1 meter provytor. Tre analyser, ANOVA (envägs), Linjär regression och 
Kruksal-Wallis test utfördes på respektive skräpobjekt för att undersöka om de var någon signifikant skillnad 
mellan åren 2011-2015. Skräpobjekt med asterisk bakom P-värdet representerar signifikanta värden. 
Benämningen es står för Ej signikant. 

  
ANOVA Linjär Regressionsanalys 

Kruskal-
Wallis 

Skräpobjekt 
Id 

R2 P R2 Beta P P 

115 0,93 <0,001* 0,38 +0,62 0,02*  

32 0,56 0,06 0,3 +0,55 0,03*  

117  es   es  

12  es   es  

15  es   es  

3  es   es es 

39  es   es  

46  es   es es 

40   es     es es 
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De nio olika skräpobjekten (Tabell 2) visar varierande trender under de fem senaste åren på 
stränderna i Gröderhamn, Grönevik och Edshultshall. Majoritet av dem visar på en kraftig 
ökning 2015 jämfört med de tidigare åren. Exempelvis hade ”Snören och linor” (Figur 1a) ett 
medelantal på 73 stycken objekt 2014 medan antalet objekt var över 2100 stycken 2015. 
Övriga skräpobjekt som visar ökande trender 2015 är ”Andra typer av plastflaskor, 
plastbehållare, plastdunkar” (Figur 2c), ”Styva plastband/spännband” (Figur 1d), ”Nät & 
delar av nät < 50 cm” (Figur 1b) och ”Små plastpåsar” (Figur 2a). 
”Plastförpackningsmaterial från industri och handel” (Figur 1c) visade från 2011 till 2012 på 
en trend att halten av det skräpet minskar. Dock har skräpet därefter haft en kraftigt stigande 
trend, från ett medelantal på mindre än en stycken 2012 till över 14 stycken 2015. ”Kapsyler 
och korkar av plast” går tvärt emot majoriteten av objekten, skräpet har en avtagande trend 
(Figur 2b). Två skräpobjekt, ”Bitar av plast eller frigolit (0 - 2,5 cm och 2,5 - 50 cm)” 
uppvisade svängningar från år till år (Figur 2d och 2e). 
 
 
 

 
Figur 1: Variation av olika typer av havsbaserat skräp under tidsperioden 2011-2015. Beskriver medelantalet per 
strand vid tre lokaler utefter svenska västkusten. Respektive felstapel visar standardfel (SE). 
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Figur 2: Variation av olika typer av landbaserat skräp (a-b) samt skräp med ospecificerat ursprung (c-e) under 
tidsperioden 2011-2015. Beskriver medelantalet per strand vid tre lokaler utefter svenska västkusten. Respektive 
felstapel visar standardfel (SE). 
 

 
3.2 Metod - okulär 
Källan på skräpet till de tre stränderna visade att landbaserade skräpet i snitt står för 43 
procent av tillförseln av skräp mellan 2011-2015. Havsbaserade källorna och ospecificerade 
genomsnittlig tillförsel, 33 respektive 24 procent under samma tidsperiod. Procentmässiga 
andelen mellan kategorierna och respektive år är stabil (Figur 3). Ingen av källorna 
uppvisade någon signifikant skillnad över tiden. 
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Figur 3: Fördelning av källor till marina skräpet som ansamlas på de tre lokalerna utefter svenska västkusten 
2011-2015. Källorna kategoriseras in landbaserade, havsbaserade eller ospecificerad källa beroende på objektens 
ursprung. Objekt som i kategorin ospecificerad innebär att ursprunget kan vara både land och hav eller så går det 
inte att avgöra på grund av storlek eller kvalitet på objektet. 
  

Okulära inventeringsmetoden 2015 av stränderna på de tre lokalerna, Edshultshall, 
Gröderhamn och Grönevik visade att plast och frigolit var det dominerande materialet som 
marina skräpet var uppbyggda av. Nästan 95 procent av alla skräpobjekt som ansamlats på 
stränderna var uppbyggda av plast och frigolit. Andra material (i procent) som påträffades 
vid inventeringen var, tre bearbetat trä, en halv gummi, åtta tiondelar metall, en tiondel glas, 
tre tiondelar papper och kartonger samt fyra tiondelar textilier (Tabell 4).  
 
 
Tabell 4: Skräpets materialsammansättning som påträffades vid okulär strandinventering på 100 meter 
beträffande tre lokaler utefter svenska västkusten under februari 2015. 

Materialsammansättning 

Material Procent (%) 

Plast & frigolit 94,9 

Gummi 0,5 

Trä 3 

Textilier 0,4 

Papper & kartong 0,3 

Metall 0,8 

Glas 0,1 
 

 
3.3 Litteraturstudie 
Att leva i haven är på många sätt farligt, hundratusentals djur dödas eller skadas årligen av 
det marina skräpet (WSPA 2014). Många gånger är det de syntetiskt tillverkade 
plastprodukterna som ger den största negativa effekten på organismer och miljön. Djuren 
påverkas negativt på två olika sätt: genom att trassla in sig i skräpet samt konsumtionen av 
det. Undersökningar för att studera hur djuren runt om i världen påverkas av marint skräp är 
fyllt av problem. Ett av problemen är att arter som påverkas negativt är svåra att upptäcka då 
de lever i stora havsområden och på olika djup (Laist 1997). 
Skräpet i haven var förr främst bestående av diverse organiska material, främst trämaterial 
som med tiden bröts ned. Från 1950 och framåt i och med plastprodukternas introduktion 
och storskaliga produktionen av materialet har gjort att halterna plastmaterial ökat i världens 
hav. Produktionen av plast i världen har ökat från 1,5 miljoner ton per år under 1950, till 
2009 då siffran var närmare 230 miljoner ton per år (Naturskyddsföreningen 2013).  
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Plast är uppbyggd av enstaka eller flertalet polymerer samt diverse tillsatser som kombineras 
ihop. Tillverkning av plast kommer främst från olika råprodukter som exempelvis petroleum. 
Några av de vanligare plasterna är: polystyren (PS), polypropylen (PP), polyeten (PE), 
polyvinylklorid (PVC) och polyetentereftalat (PET) (Naturskyddsföreningen 2013). 
Användningsområden för produkterna är exempelvis: PVC finns i plastfilm, PP i rep och nät, 
PS i matlådor samt PET i dryckesflaskor (Andrady 2011). Produktionen av plast runt om i 
världen tenderar att med åren stadigt öka. Kombinationen av det och plastprodukternas 
långsamma nedbrytningstid (hundratals år) gör att halten plast i haven kommer öka med 
bieffekten att organismer och miljö skadas (Naturskyddsföreningen 2013). Av den totala 
plastproduktionen i världen så produceras närmare 25 procent inom Europa 
(Naturskyddsföreningen 2013), då majoriteten av syntetiska plastprodukter kan flyta är 
risken överhängande att plastskräp från andra länder likt de närmare 50 procent som 
kommer från Storbritannien också transporteras till Sverige och västkusten (Olin, Carlsson & 
Stahre 1995; Andrady 2011). Plasten är framträdande i marina skräpet på en global nivå, 
närmare 60-80 procent av skräpet består av plastmaterial (Derraik 2002). 
 
Miljö och ekonomi 
Att hantera och ta omhand det marina skräpet är en viktigt och kostsamt uppgift för varje 
kuststad, inte minst för områden där turism är en stor inkomstkälla som exempelvis för 
Bohuslän. Värdet av turism för Bohuslän är närmare tre miljarder kronor (Olin, Carlsson & 
Stahre 1995). År 2010 startade arbetet i Bohuslän med målet att erbjuda 
naturturismupplevelser av toppklass. För att lyckas med det är strandstädning högt upp på 
prioriteringslistan för området (Svärd 2013). Kostnaden 1997 för städning av stränderna i 
Bohuslän uppgick till tio miljoner kronor (Hall 2000). Pengar till strandstädningen är upp till 
varje enskild kommuns att ordna då det i dagsläget saknas stöd från staten. I Bohuslän 
startade man 2009 upp ”Ren Kust Bohuslän” där elva kommuner mellan Strömstad och 
Göteborg tillsammans samverkar för att klara sin målsättning om en renare kust (Svärd 
2013). Skräpet är inte bara kostsamt för kommunerna utan även för fiskeindustrin i regionen. 
För fisket i Bohuslän beräknas skräpet kosta över sex miljoner per år i skador på nät, 
propellrar och förlorad fångst. Kostnaden för minskad fångst på grund av spökfiske och 
annat från marina skräpet är inte inräknat i den ovan beräknade summan (Hall 2000). 
 
På svenska västkusten kan skräp ansamlas från stora delar av världen. Det är kombinationen 
av flertalet havsströmmarna från exempelvis Östersjön, Skottland, Danmark och Atlanten 
som alla går ihop eller på något sätt passerar västkusten som gör att området årligen drabbas 
av stora mängder skräp (Holt & Proctor 2008). Närmare 5000 kubikmeter skräp sköljs varje 
år upp på västkuststränderna (Naturskyddsföreningen 2013). 
 
Marint skräp som transporteras mellan kontinenter kan sprida organismer som påverkar ett 
områdes flora och fauna (Gregory 2009). Studier av skräpet som ackumulerades på Mallorca 
i Medelhavet under 2001 visade att närmare 19 procent av skräpet var koloniserat av fauna 
som: mossdjur (Bryozoa), ringmask (Annelida) och blötdjur (Mollusca). Liknande siffror (22 
till 15 procent) och fauna finns från öar i Västindien, Dominica men också från La Gomera på 
Kanarieöarna (Barnes & Milner 2004). 
Det skräp som man ser okulärt som flyter omkring på världens hav är bara en del av den 
totala skräpmängden som existerar, endast 15 procent av totala mängden marint skräp sköljs 
upp på land (OSPAR Commission 1995). Marint skräp kan delas in i två olika grupper baserat 
på dess storlek, makro - och mikroskräp. Generellt sett så är indelning att mikroskräp är 
partiklar mindre än 5 mm bestående av flertalet olika material, exempelvis plaster. 
Makroskräp är objekt större än 5-20 mm (Magnusson & Norén 2011). Förutom mikro- och 
makroskräp i haven finns det skräpet som ursprungligen var flytande men med tiden lagt sig 
på havsbotten. Holmström (1975) beskriver hur fiskare utefter svenska västkusten fiskat upp 
stora mängder av skräp och då främst plastfilm på djup mellan 180 till 400 meter. Materialet 
som fiskats upp undersöktes för att ta reda på hur det hamnat på havsbotten. Från den 
biologiska tillväxten av alger och mossdjur bedömde man att material under några månader 
flutit på havsytan innan rena massan av nytt biologiskt materialet gör att skräpet sjunker till 
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havsbotten. Det skräp som lägger sig på havets botten skadar ekosystemet, även om flertalet 
individer som lever i miljön drar nytta av skräpet för att bygga upp ett gynnsamt habitat 
(Schlining et al. 2013). På botten av Nordsjön finns beräkningar som indikerar att 600 000 
kubikmeter skräp finns ansamlat (OSPAR Commission 2007a). 
 
Mikroplast 
Det mikroskräp som hamnar i haven tror man bland annat kommer från tvättmaskiner där 
textilfibrer, skönhets- och rengöringsprodukter inte tas omhand i avloppsverken och 
därigenom riskerar pumpas ut i vattnet. Plastindustrin själva släpper även de ut stora 
mängder mikroskräp, ofta handlar det om små plastpelletsbitar som transporteras ut i havet 
(Magnusson & Norén 2011; Naturskyddsföreningen 2013). Andra mikroskräp som hittas i 
haven är exempelvis svarta partiklar, de kallas så eftersom ursprunget av skräppartiklarna är 
efterlämningar från gummi och asfalt (Magnusson & Norén 2011). Plastprodukter som 
ursprungligen var makroskräp som hamnat i haven kan med tiden sjunka likt de Holmström 
(1975) beskrev eller brytas ned av bland annat UV-strålar och bli mikroskräp (Andrady 2011).  
Andrady (2011) beskriver att plastprodukter som ligger exponerat exempelvis på stränder 
bryts ned betydligt snabbare än objekt i havsvattnet. Anledning är att på stränderna är 
temperaturen och koncentrationen syre högre än i vattnet. En av de största källorna av 
mikroplaster till haven är från skräpet på stränderna (Andrady 2011).   
 
Effekten av mikroplast 
De olika plasterna som transporteras ut i havet innehåller ofta flertalet giftiga ämnen. 
Organismer som konsumerar plaster innehållande flamskyddsmedel och hormonstörande 
ämnet bisfenol A riskerar att påverkas negativt. Även om plasten som djuren konsumerar 
inte innehåller giftiga ämnen riskerar individen likväl skador på gälar och tarmepitel 
(Magnusson & Norén 2011). Thompson et al. (2004) visade att marina djur som märlkräftor 
(Amphipoda), havsborstmaskar (Polychaeta) och havstulpaner (Balanidae) som normalt har 
sin födopreferens på mindre partiklar snabbt konsumerar mikroplaster om det är tillgängligt. 
Det gör att plasten som en sekundär effekt riskerar att vandra uppåt i näringskedjan då djur 
som normalt äter exempelvis havsborstmaskar som en bieffekt får i sig stora mängder plast 
(Andrady 2011).  
 
Studier av mikroskräp i haven utefter västkusten demonstrerar att halterna är högre i 
området runt Göteborg gentemot lokaler som ligger utanför större urbana områden. 
Resultaten varierar beroende på grovleken av filtret som används vid testtillfället. Test med 
10μm filter förevisar att Göteborgsområdet har 3400 partiklar per liter vatten mot snittet 
300 partiklar per liter på övriga lokaler utefter västkusten. Tester med grövre filtret, 
exempelvis 300 μm visar att hela området har halter mellan 0,01 till 10 partiklar per 
kubikmeter vatten. Med 10 μm filter fastnar främst syntetiska polymerer från båtfärger samt 
förbränningspartiklar. Filter på 300 μm uppvisar främst diverse textilfibrer. Närmare 90 
procent av partiklarna som fastnade i 300 μm filtret utefter västkusten bestod av textilfibrer 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014). 
 
Konsumtion av skräp 
En av de tidigare varningar om effekten av marint skräp på djur och miljö som väckte 
uppmärksamhet i världen var från Nya Zeeland under tidiga 1970-talet. Några få år efter 
varningen från Nya Zeeland observerades hur havsfåglar konsumerade skräpet på stränderna 
samt så hittades döda fåglar med plastskräp i magen (Gregory 1977). 
Globalt har individer från 100 arter av havsfåglar dött på grund av det marina skräpet. 
Havsfåglarna är en stor grupp av organismer som påverkas negativt av marint skärp men 
långt ifrån ensamma, fiskar och havssköldpaddor (Cheloniidae) är exempel på andra grupper 
av organismer som frekvent drabbas (Laist 1997).   
De organismer som konsumerar skräp gör detta för de misstar skräpet för objekt som 
normalt ingår i dess föda. Frigolit och liknande produkter misstar exempelvis stormfåglar 
(Procellariidae) för kvarlevor från arter inom klassen Cephalopoda. Arter inom familjen 
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Cheloniidae är även de drabbad marina skräpet. De misstar flytande plastpåsar, ofta halvt 
uppblåsta för marina nässeldjur (Cnidaria) (Laist 1995; Gregory 2009).  
 
För organismerna högre upp i näringskedjan än tidigare beskrivna märlkräftor (Amphipoda) 
m.m. är fiskarna en av organismerna som frekvent drabbas av marina skräpet på olika sätt. 
Hoss och Settle (1990) beskriver hur sex arter av juvenila fiskarter utan problemen 
konsumerar mikroplast vid tillgång. De äldre fiskarna är något mer tveksamma till 
partiklarna men fortfarande fann Hoss och Settle att även vuxna fiskar konsumerar skräpet. I 
magen på fiskar hittas allt från hela plastmuggar, plastflaskor, cigarrhållare till diverse 
mindre oidentifierbara föremål (Hoss & Settle 1990; Laist 1997). De skador som riskerar att 
uppstå för de individer som konsumerar kan variera bland annat beroende på vilken typ av 
skräpobjekt de konsumerat samt storleken på objektet. Magsäck eller mag- och tarmkanalen 
som blockerats eller skadads som en bieffekt från konsumtion av skräp hämmar en individs 
förmåga att konsumera normal föda. Skada kan också uppstå från skräp som frigör giftiga 
ämnen, exempelvis plaster (Hoss & Settle 1990). Även om de allra flesta organismerna som 
konsumerar skräp inte dör direkt så är risken att individerna indirekt påverkas. Ett djur som 
konsumerar skräp försvagas av dålig eller ingen näring, invärtes skador, immunförsvaret 
hämmas vilket gör att risken att bli dödad av predatorer eller dö av svält ökar med tiden 
(Laist 1987; Hoss & Settle 1990). 
 
Inrapporterade data visar att djur som trasslar in sig i skräp är den vanligaste orsaken att 
djur dör av marint skräp. Faktum är att av de grupper organismer som vanligen konsumerar 
skräp, exempelvis havsfåglar så finns det ytterst få bevis på individer som man vet helt säkert 
dött från förtäring av skräp (Laist 1997). Ett av de få dokumenterade tillfällen som djur dött 
från skräp är från Florida 1985 där de lokala myndigheter där hittade två stycken döda sjökor 
(Sirenia). Dödsorsaken var för ena att den kvävdes då den konsumerat en stor sopsäck och 
den andra individen dog av ståltråd som skar sönder magsäcken (Beck & Barros 1991).  
 
Intrasslad i skräp 
Ett djur som på något sätt blir insnärjd i skräp kan snabbt bli föda för rovdjur, inverkan på 
individen är alltifrån drunkning, svält till att dö från skadorna som förorsakades vid 
insnärjningen (Laist 1995). Insnärjning i marint skräp är ett öde drabbar ett stort antal djur 
årligen (Laist 1997). Fiskeindustrin och dess utrustning främst nät, tinor och fällor är en stor 
bidragande orsak att många djur dör på grund av insnärjning materialet. Uppskattningar gör 
gällande att hundratusentals ton fiskeutrustning varje år blir marint skräp (Laist 1995; 
OSPAR 2009). Spökfiske, termen som myntades av Smolowitz (1978) med innebörden att 
fiskeutrustning, exempelvis nät fortsätter fiska under lång tid på ett okontrollerat sätt. 
Fångsten från spöknäten kommer troligtvis aldrig att redovisas eller gynna någon (OSPAR 
2009). I Skandinavien har Norge under en längre tid försökt få bukt på problemet med 
förlorad utrustning. Sedan 1983 har den ansvariga myndigheten för fisket plockat upp i snitt 
500 spöknät per år. Fiskeriverket som var den ansvariga myndigheten i Sverige för 
fiskeindustrin (idag 2015 HaV) genomförde 2004 en studie för att ta reda på mängderna 
spöknät i svenska haven. Totalt under 2004 fiskade Fiskeriverket upp 24 kilometer spöknät 
(UNEP 2009). År 1989 infördes en lag i Norge som innebär att båtar som exempelvis fångar 
torsk måste anmäla varje förlorat nät (OSPAR Commission 2007a). De marina däggdjuren 
drabbas även de ofta av insnärjning, 28 procent av världens marina däggdjursarter har 
påverkats negativt eller dött av insnärjning (Laist 1997). De allra flesta av arterna som till hög 
grad har problemet att de blir insnärjda i skräp är arter som normalt migrerar långa sträckor, 
exempelvis havsfåglar och valar. Bland valarna är bardvalarna, Mysticeti särskilt drabbade, 
närmare 60 procent av arten har någon gång fastnat i skräpet (Laist 1995). Andra arter som 
påverkas negativt av skräpet är sälen, och särskilt familjen Otariidae eller öronsälar. I 
världen finns det 14 arter, av dem har 79 procent av arten någon gång rapporterats som 
insnärjd i skräp (Laist 1995). Av alla skräpföremål som finns i världens hav beskriver 
Hofmeyr et al. (2006) att öronsälarna finner plastbuntband med ursprunget i industrin 
särskilt intressanta. Bieffekten är att banden kan enkelt spännas ihop vilket skadar individen 
då de skär in i kroppen på sälen och kan i värsta fall leda till döden. Liknande effekt drabbar 
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mindre fiskar och andra marina djur om de fastnar i plastöglor från flaskor eller 
aluminiumburkar (Gregory 2009). Årligen beräknas över 700 000 havsfåglar, 100 000 
marina däggdjur och havssköldpaddor dö av skräpet i haven (Laist 1987; Laist 1997). 
 
 

4. Diskussion 
Data från strandinventeringarna utefter svenska västkusten visar att för två av nio 
skräpobjekt finns en signifikant ökning i antalet objekt som ansamlats på lokalerna mellan 
åren 2011-2015 (Tabell 3). För de övriga sju objekten var det ingen som var i närheten att 
vara signifikant. Mina resultat överensstämmer med en tidigare studie, som visar att det är 
utrustning som användes på havet ökar (OSPAR Commission 2007b). Data som OSPAR 
presenterade i sin rapport (OSPAR Commission 2007b) representerar tidsperioden 2001-
2006. Antalet inventeringslokaler som de hämtat in data från är betydligt fler än min 
inventering, dock är det överensstämmande resultatet värt att notera.  
 
Trenderna för hur respektive skräpobjekt i genomsnitt ansamlats på de tre lokalerna (Tabell 
1), Edshultshall, Gröderhamn och Grönevik mellan 2011-2015 upplevs fluktuerande. Stor del 
av objekten har ökande trend (Figur 1a, 1b, 1d, 2a & 2c) undantaget är (Figur 2b) som har en 
avtagande trend. Om man undersöker exempelvis ”Nät och delar av nät < 50 cm” (Figur 1b) 
trend lite mer noggrant ser man en stor ökning i medelantal per strand år 2015. Från ett snitt 
på fyra tiondelar senaste fyra åren till över 220 objekt per strand 2015.  
Från rapporter av Marine Conservation Society (2010) om skräpobjekten som ansamlas på 
stränderna i Storbritannien är av samma objektstyp och trenderna ser ut som från min 
inventering. Bland annat ”Bitar av plast eller frigolit (2,5 - 50 cm)” var 2009 och 2010 det 
näst vanligaste objektet som hittades i Storbritannien med en ökande trend. Skillnaden är 
dock att genomsnittliga antalet objekt inte är på samma nivåer. För perioden 2011-2015 var 
medelantalet av detta skräpobjekt 126 stycken per strand på västkusten (Figur 2e), medan i 
Storbritannien var medelantalet 19 stycken per strand för perioden 2009-2010. Den svenska 
västkusten får mycket skräp främst på grund av att många havsströmmar passerar förbi 
området (Holt & Proctor 2008), vilket eventuellt kan förklara den stora skillnaden. 
 
Strandinventeringen visade att ca 43 procent av skräpet kom från landbaserade källor. 
Rapporter från UNEP (2009) fastställer att landbaserade källan globalt är bortåt 80 procent. 
En av de stora källorna, om inte den största, är allmänheten, genererat framför allt via turism 
och rekreation. Marine Conservation Society (2010) skriver att närmare 40 procent av det 
skräpet härstammar från allmänheten.  
Människor som besöker badstränder producerar stor andel av det landbaserade skräpet, 
därför bör det ställas höga krav på exempelvis kommunerna att dessa områden underhålls 
extra noga. Underhållningskravet kan grundas på betydelsen av att hålla stränderna skräpfri 
för att inte öka på problematiken med marint skräp från land, särskilt med tanke på att 
skräpet från stränder är en av de största källorna av mikroplaster till haven (Andrady 2011). 
Särskilt viktigt men samtidigt problematiskt är det för svenska västkusten. Inte minst 
beroende på att Storbritannien står för närmare hälften av det marina skräp som ansamlas 
utefter västkusten (Olin, Carlsson & Stahre 1995). Något ekonomiskt stöd från staten för att 
hantera skräpet finns i dagsläget inte (Svärd 2013). 
 
Havsbaserade källan till marint skräp är globalt ca 20 procent (UNEP 2009). Av detta står 
fiskeindustrin för ca 15 procent (Marine Conservation Society 2010). Den procentsatsen 
kanske inte låter så mycket men mängderna och skadan som främst fiskenäten orsakar är 
stora och påverkar väldigt många arter och individer (Laist 1997). Om man har i bakhuvudet 
att det varje år tillförs närmare 6,4 miljoner ton marint skräp (UNEP 2005) blir 15 procent av 
det över 900 000 ton utrustning som tillförs från fiskeindustrin. Inventering av de tre 
stränderna utefter västkusten visade att totala havsbaserad källan i snitt är 33 procent över 
senaste fem åren (Figur 3), något högre än det globala snittet. Källorna till skräpet visade i 
statistiska analysen ingen större skillnad mellan åren 2011-2015. 
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Från den okulära strandinventering av lokalerna visar data att de material som ansamlas på 
stränderna främst består av plast, närmare 95 procent (Tabell 4). Derraik (2002) menar att 
globalt så består det marina skräpet av 60-80 procent plast. Hur materialsammansättningen 
av plast står sig mot andra material på områden mindre än globalnivå varierar, exempelvis 
strandinventeringar från Frankrikes kust 2006 visade att plastmaterial utgör över 95 procent 
av det marina skräpet. Anledningen att det området har extrema värden gentemot det globala 
snittet är kombinationen av bra fiskeområden och mycket sjötrafik (OSPAR Commission 
2007b). OSPAR:s data 2001-2006 från norra delarna av Nordsjön visar att områdets marina 
skräp består av 80 procent plast, i överkant av det globala snittet gällande plastmaterial. 
Övriga material, ca sex procent sanitetsartiklar, ca tre procent papp, trä, kläder och metall. 
Det är något annorlunda siffror jämfört med min okulära strandinventering av västkusten 
(Tabell 4), men båda har gemensamt att en stor andel består av plastmaterial. 
 
Det är tydligt att plasten är en stor bov i dramat med marint skräp, delvis för att det 
produceras så stora mängder av materialet kombinerat med olika användningsområden 
främst för förpackningar och utrustning samt nedbrytningshastigheten gör att effekten på 
miljö och djurlivet är långvarigt. När det för vissa plastprodukter tar hundratals år att brytas 
ned (Naturskyddsföreningen 2013) kommer materialet påverka under lång tid och i flertalet 
steg, över hela marina födoväven. Ett skräpobjekt som transporteras eller dumpas i havet kan 
orsaka död och skada på djurlivet genom att individer konsumerar objektet eller trasslar in 
sig i materialet som ofta sker (Laist 1997). Om djuren inte dött som en direkt orsak av skräpet 
är de troligen skadade eller väldigt omtumlade och försvagade av stressen de utsatts för 
(Laist 1987).  Skador på djuren kan uppstå exempelvis invärtes eller genom skärskada (Hoss 
& Settle 1990; Hofmeyr et al. 2006). Då plast kan verka sig i många olika storlekar och under 
lång tid av långsam nedbrytningshastighet gör att påverkan blir stor. Allt från mikroplasterna 
som konsumeras av havsborstmaskar (Thompson et al. 2004) till fiskar i olika åldersspann 
påverkas negativt av materialet (Hoss & Settle 1990). Den negativa inverkan av plasten har 
effekt på än fler nivåer då havsborstmaskar och fiskarna i sin tur blir uppätna av andra 
organismer och det hela blir en negativ spiral. Vetskapen om denna problematik samtidigt 
som det presenteras siffror om att nivåerna av skräpet som sköljs upp på stränderna i 
Nordsjön representerar 15 procent av det totala marina skräpet gör det hela inte bättre 
(OSPAR Commission 1995). Att 85 procent av det marina skräpet finns som flytande objekt 
eller på botten av havet skapar egna problem. Inte nog med att främmande organismer kan 
transporteras med det flytande skräpet (Gregory 2009). Den vanligaste dödsorsaken för 
marina djurlivet är av insnärjning i skräp (Laist 1997). Sammantaget kan sägas att 
ekosystemen på exempelvis Nordsjöns botten i hög grad riskerar att påverkas negativt på 
grund av skräpet (Schlining et al. 2013). 
 
När det gäller metoderna som valdes för att genomföra inventeringar av stränderna utefter 
västkusten så blev det en snabb korrigering gentemot ursprungsidén på grund av snön som 
kom. Data från inventeringen samlades in via två metoder, slumpmässig urval av sju stycken 
1x1 meter provytor (Tabell 2) och övergriplig okulär studie båda över 100 meter. Alternativet 
var att använda sig av något större provytor, nämligen 2x2 meter ifall spridning av data 
riskerade bli för stor. Fördelen som jag ser med inventeringen av provytor gentemot 
ursprungliga idén om en renodlad okulär studie är att från provytorna hittades garanterat 
varje litet skräpobjekt. Nackdelen är att vid omräkning av data till 100 meter sträcka kan 
objekt av data bli något överdimensionerad gentemot okulära studier. Den mer övergripliga 
okulära studien som genomfördes hade fördelen att skräpobjekten fick en variation av 
material och källor som kan likställas med tidigare inventeringar av lokalerna. Det kan 
diskuteras huruvida mitt datamaterial av skräpobjekt var för begränsat, att fler typer av 
skräpobjekt hade varit än bättre. Att genomföra egna studier för att undersöka hur miljön 
och organismerna i havet påverkas av skräpet hade varit optimalt, men med begränsad tid 
och pengar blev det en litteraturstudie av ämnet istället. 
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Mina tankar och idéer för att eventuellt lösa problemet eller åtminstone förbättra det är att 
metoderna för att inventera marina skräpet bör förändras. Kategorier och olika 
skräpobjekten bör vara likadana över hela världen, standardisera metoden. Det bör även 
definieras på liknande sätt huruvida skräpet ska räknas, vägas eller kontrollera volymen. 
Vidareutveckla och förbättra de inventeringsmetoder som finns idag är viktigt, exempelvis 
förbättra metoderna för att mäta mikroskräpet på stränderna och i haven. Metoderna som 
finns för att inventera skräpet på havsbotten bör inte bara vidareutvecklas utan även antalet 
och omfånget bör utöka. 
 
För att genomföra tankarna och idéerna är den ekonomiska biten en viktig del. Pengar bör 
öronmärkas från EU- och globalnivå för att förse alla program och åtgärder stora som små 
med gemensamma målet att minska marina skräpet, exempelvis öka antalet studier och 
bekosta strandstädningarna. För att få in pengar till programmen samt eventuellt minska 
tillförsel av skräp kan man genomföra riktade insatser och ge dem som exempelvis aktivt 
väljer att dumpa skräp höga böter. Sätta identifikationsnummer eller liknande på 
fiskeredskapen så de kan spåras tillbaka till ägarna. Om gamla ”oanmälda” redskap hittas, 
skulle ägaren få böter.  
 
Riskerna jag ser med att användning av data från strandinventeringarna, kombinerat med 
behovet av pengar för att genomföra dem, är om det skulle visa sig att det under några år 
presenteras glädjesiffror, d.v.s. att det marina skräpet visar minskande omfattning under en 
period. Det skulle vara mycket olyckligt om styrande instans fattar beslut om minskat 
ekonomiskt bidrag grundat på kortsiktiga tidsserier och ett statistiskt osäkert underlag. Det 
är viktigt att ha ett långsiktigt och väldesignat övervakningsprogram.  
 
Från den här studien kan man dra slutsatserna att källan av skräpet under tidsperioden 2011-
2015 främst kommer från landbaserade källor. Skräpet som ansamlas på stränderna består 
nästan bara av plast- och frigolitmaterial. Av de totalt nio skräpobjekten visar två skräpobjekt 
en signifikant ökning över åren. Trenden för en majoritet av skräpobjekten är dock stigande. 
Från min något avgränsade studie är det inte möjligt att dra generella slutsatser huruvida 
marina nedskräpningen ökar eller minskar, dock indikerar studien att nedskräpningen inte 
minskat. Fortsatta nationella och internationella åtgärder krävs. 
 
 

5. Tillkännagivande 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Agneta Andersson för all hjälp och vägledning 
under hela processens gång. 
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