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Tiltak mot marin forsøpling 
 

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem nasjonalt og globalt. 
Plastforsøpling skaper noen av de største problemene for både dyreliv og leveområder i havet, langs 
kystområdene, i vassdrag og i annen norsk natur.  

Rundt 8000 tonn mikroplast dannes i Norge hvert år, og rundt halvparten havner i havet. Mikroplast 
og annen plastforsøpling har dramatiske konsekvenser for livet i havet. Miljødirektoratets rapport fra 
desember 2017 viser for eksempel at det finnes mikroplast i fire av fem blåskjell langs norskekysten. 
Hvis det ikke blir satt inn kraftfulle tiltak snarest, kan det i 2050 være mer plast enn fisk i havet.  

Vi har foreløpig lite kunnskap om plastforurensning, men det antas at slitasje av bildekk og 
gummigranulat på idrettsbaner er de største landbaserte kildene til mikroplast i naturen. Antall 
kunstgressbaner har økt voldsomt de siste 15 årene, og i dag finnes det over 1500 kunstgressbaner i 
Norge. På de fleste av banene bruker gummigranulat som innfyll for å gi demping mot underlaget og 
bedre ballkontroll. Banene blir etterfylt med 3-5 tonn per år, fordi tilsvarende mengde forsvinner. En 
betydelig andel av det gummigranulatet som forsvinner fra idrettsbanene havner i naturen og vaskes 
ut i havet via bekker og avløp.  

Aktuelle tiltak for å redusere gummigranulat på avveie er:  

• Siler som fanger opp gummigranulat i avrenning fra kunstgressbaner.  
• Snøbrøyting av kunstgressbaner uten å bruke snøfreser og gode løsninger for snølagring.  
• Krav om at idrettsbaner må driftes som lukkede systemer. Det betyr at det blant annet må 

anlegges fire meter asfalt utenfor banens sidelinjer og fem meter bak mållinjene.  

SV vil i fylkesting og kommunestyrer arbeide for at: 

• Bruk av gummigranulat (type SBR) på idrettsbaner må avvikles snarest, og senest innen 5 år.  
• Det utarbeides en strategi for å redusere mengden mikroplast som kommer ut i naturen fra 

biltrafikk 
• Det lages en plan for utfasing av unødig plastemballasje og engangsbestikk.  
• Det tas initiativ til at det utarbeides lokale handlingsplaner for å redusere marin forsøpling.  

  


