OROANDE TREND PÅ ÅL AND:

Mätningar visar att
vattenkvaliteten i våra sjöar
är otillfredsställande och
dessutom försämras, efter
att i årtionden ständigt
ha blivit bättre.
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Skydda vattnet mot

PLAST OCH
MIKROPLASTER
Plast finns överallt i vår vardag och enorma mängder plast hamnar i hav
och sjöar i form av små, små partiklar. Dessa så kallade mikroplaster orsakar
stor skada i den marina miljön och hos vattenlevande djur och organismer.
All plast är inte fel, men vi behöver använda plasten så som den är avsedd
för att hjälpa till att minska på farliga ämnen och mikroplaster.
ÅL ANDS VAT TEN AB ÄR ÅL ANDS STÖRSTA DRICKSVAT TENPRODUCENT OCH PRODUCER AR VAT TEN ÅT CIRK A 75 PROCENT AV
ÅL ÄNNINGARNA . DRICKSVAT TNET TAS IDAG FR ÅN DE TRE INSJÖARNA L ÅNGSJÖN, DALK ARBY TR ÄSK OCH MARKUSBÖLEFJÄRDEN.
TILL SAMMANS K AN VI SE TILL AT T SÄKR A TILLGÅNGEN PÅ RENT DRICKSVAT TEN I FR AMTIDEN. VATTEN. A X – VATTENSK YDD. A X

Samhället kan inte klara sig utan plast, och all plast är
inte dålig. Men det finns plast som innehåller farliga

** Skippa mikroplasten i badrummet. Tandkräm, hudvårdsprodukter och smink kan innehålla pyttesmå

kemikalier och det är framför allt mjukgjord plast som

plastbitar, som gömmer sig bakom beteckningar som

kan innebära risker för hälsa och miljö. Därtill har vi ett

polyethylene, polypropylene, polyethylene terephtha-

problem med spridning av mikoplaster som kommer från

late, polymethyl methacrylate och nylon i ingrediens-

olika användning i vårt samhälle.

listan. Välj istället produkter som är märkta med Bra
miljöval, Svanen, EU Ecolabel, Cosmos organic eller

VAD ÄR MIKROPLASTER?
** Mikroplaster är ett samlingsnamn för väldigt små
plastfragment som bildas när plastföremål slits eller
när plasten blir skräp som bryts ner i mindre och
mindre bitar.
** Det finns också mikroplaster som från början tillverkats som små korn eller pellets.
** Mikroplaster är skadliga för vattenlevande organismer
och kan inte renas bort fullständigt i reningsverken.
** Plastpartiklarna fungerar också som svampar i
vattenmiljön, som fångar upp och lagrar andra föroreningar.

Nature, så slipper du mikroplasterna.
** Byt ut slitna tampar på båten, de släpper annars ut
mikroplaster i havet. Satsa på nya av hampa eller
bomull så slipper du sprida sånt som naturen inte kan
bryta ned. De gamla förs till en återvinningscentral.

Använd alltid plast som den är
avsedd!

** Väg och däck.

nen vid upphettning. Andra

** Tvätt av kläder tillverkade av syntetfibrer.

!

tål hög värme. Använd därför
alltid plast så som den är avska till exempel aldrig användas för att förvara mat i och
värmas i mikro.

** Konstgräsplaner.
** Industriell produktion och hantering av primärplast.

PÅ ÅLAND:

Vissa plaster avger farliga äm-

sedd att användas. Glassbyttor

De värsta källorna till mikroplaster
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MOT FARLIG

A ÄMNEN

Många av de produ
kter
dag innehåller kemisk och varor som vi köper och använ
der varje
a ämnen. Ofta
är dessa ämnen
långlivade i nature
både farliga och
n. Våra avloppsrenin
att ta hand om
gsverk är inte heller
svårnedbrytbara
byggda för
farliga ämnen. Men
minska spridningen.
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LÄR KÄNNA DINA PLASTER
Det finns tyvärr ännu inget krav på märkning av plaster,

** Båtbottenfärg.

men många föremål är ändå märkta med en åter

** Nedskräpning.

vinningstriangel och en siffra som berättar om huvudmaterialet. Vissa är mindre farliga, andra bör du undvika
så långt som möjligt.

Så kan vi minska på mikroplasterna
** Städa upp i naturen, plast når hav och vattendrag via
avlopp och dagvatten.
** Sopsortera och se till att plasten kan återbrukas.

1. PET – polyeteneterftalat
** PET-plast används ofta i flaskor för drycker och flytande livsmedel samt i mikro- och ugnsförpackningar
och i polyestertyg.

** Minska på användningen av plast, i synnerhet engångsartiklar som ballonger, sugrör och plastpåsar.

** Slitstarkt, tålig och passar bra för återanvändning.

** Köp begagnade kläder, välj gärna naturmaterial och
tvätta lagom ofta.

** Miljö- och hälsopåverkan: låg, men nya studier visar
att det kan finnas risk för läckage av ftalater till
drycken i flaskorna.
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2. PE-HD – polyetylen
med hög densitet

7. Övriga plaster

Alla övriga plaster benämns med siffran 7.

** Används i förpackningar för flytande produkter såsom
mjölk, juice, diskmedel, schampo, smör och yoghurt.

** Här gömmer sig bland annat bisfenol A som har förbjudits i nappflaskor och den hårda och glasklara polykar-

** Miljö- och hälsopåverkan: låg om den inte upphettas.

3. PVC – polyvinylklorid

UNDVIK

Används bland annat som plastfilm till kött, frukt och
grönsaker. Vanligt även i förpackningar för rengörings
medel, matolja, schampo, medicinsk utrustning, fönster
och rörledningar.

UNDVIK

bonaten som har konstaterats vara hormonpåverkande.
Polykarbonat är vanlig i plastglas och karaffer.
** I gruppen finns även ABS-plaster som används i
plastkonstruktioner och polyamid som finns till exempel i köksverktyg såsom stekspadar.
** Miljö- och hälsopåverkan: undvik så långt som
möjligt, i synnerhet i närheten av livsmedel.

** PVC är från början hårt men med tillsats av exempelvis ftalater blir plasten mjuk.

Ftalater

** Innehåller även klor som kan frisätta gifter vid upphettning.

För att viss plast ska bli flexibel och hållbar tillsätter man

** Importerad plast kan även innehålla bly som stabiliseringsmedel.
** Miljö- och hälsopåverkan: hög, undvik PVC så långt
som möjligt.

4. PE-LD – polyetylen
med låg densitet
** Materialet som vanliga plastpåsar tillverkas av, finns
även i exempelvis klämflaskor för livsmedel, kläder,
möbler och mattor.
** Miljö- och hälsopåverkan: Låg, om plasten inte upphettas.

5. PP – polypropen

ftalater. Tyvärr har vissa ftalater visat sig läcka ur materialen och tas upp av kroppen.
** Finns i mjuk plast, bland annat regnkläder, plast- och
vinylgolv, bilplast, plast på kablar och sladdar, dusch
draperier, tvål, schampo, hårspray och i nagellack.
** Alla ftalater är inte skadliga men studier visar att vissa
påverkar människans hälsa. Ftalater länkas numera
till bland annat bröstcancer, övervikt, prematurfödsel,
beteendeförändringar, allergier och diabetes.
** Inom EU har man infört restriktioner mot vissa
ftalater, bland annat i barnleksaker. Det innebär dock
att ftalater kan finnas kvar i äldre mjuka plastprodukter samt sådana som är tillverkade utanför EU
fortfarande kan innehålla farliga ftalater.

HÅLLBAR KONSUMTION

** Vanlig i brödförpackningar, yoghurtburkar, ketchup
flaskor, sugrör, medicinflaskor och mikrovågs
förpackningar.

Vad vi som konsumenter väljer att köpa påverkar oss
själva och andra människor, djur, natur och hela ekosystem. Gör aktiva val då du väljer att köpa varor! Begagnade

** Tål höga temperaturer.

varor kan många gånger vara ett bättre alternativ för

** Miljö- och hälsopåverkan: låg.

miljö och hälsa eftersom varorna ofta
innehåller mindre kemikalier och

6. PS – polystyren

UNDVIK

** Används främst i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för sallader och liknande. I

sliter mindre på naturens resurser.
Se dock upp för skadade material
och plaster som luktar starkt. På
engelska finns det ett uttryck för

form av cellplast eller frigolit används den även i kött-

hållbar konsumtion, "Refuse, reuse,

och charkförpackningar.

reduce, reform, recycle". På svens-

** Tillverkas av etylbensen. Viss forskning tyder på att
polystyren kan läcka till livsmedel.

ka säger vi minimera, återanvänd,

** Miljö- och hälsopåverkan: hög, undvik så långt som
möjligt.

Läs mer i vårt informationsblad

minska, återbruka och återvinn.
om hur du kan skydda vattnet
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Vattnet är vår
allra viktigaste
naturresurs, nu
Rent vatten i kranen
och i framtiden.
är ingen självkl
arhet – inte ens
Just nu har vi
gott om rent vatten
här på Åland.
i våra vattentäkter
försämras och
vi måste säkra
men läget
tillgången för framti
att även du kan
den. Det fina är
hjälpa till att skydd
a vattnet.
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