
SÅ HUR ÄR DET NU DÅ, FINNS DET MIKROPLASTER I ÄLVARNA?
Ja det gör det. Tack vare er insats med att ta vattenprover under Älvstädningen har vi kunnat se att 
det finns mikroplaster i fyra av de fem älvarna som ni provtog. I proverna från 2019 fanns framförallt 
en plastsort som kallas PVC (polyvinylklorid) och i proverna från 2020 fanns en annan plastsort som 
kallas PET (polyetentereftalat). Mer om resultatet presenteras i vår rapport Miljöteknisk undersökning 
av mikroplaster i Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven som kan läsas på  
www.jordnaramiljo.se.

Vi på miljökonsultbolaget Jordnära har analyserat de vattenprover som ni samlade in under  
Älvstädningen 2019 och 2020, och nu vill vi berätta för er vad ni har hittat i älvarnas vatten. 

HEJ ÄLVSTÄDARE! 

PVCPVC används till exempel i 
golvmattor, kylskåp, leksaker och 
regnkläder. 
PET används till exempel i flaskor 
livsmedelsförpackningar 
och fleecekläder.

Undersökning av mikroplaster i  
Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven  
och Gullspångsälven 2019, 2020



Spridningen av mikroplaster och större plastföremål sker på grund av oss människor och det 
vi tillverkar och använder, tex kläder, gummistövlar och plastförpackningar. En stor del av den 
nedskräpning som sker är plast i olika former och storlekar. Även om nedskräpningen sker på 
land så förs plasterna ut i vattendrag, sjöar och hav. Vi vet att nedskräpningen och spridning-
en av större plastföremål kan skada djur då de kan fastna i plastföremålen. De små mikro-
plasternas påverkan på djur och natur vet vi inte så mycket om än, där behövs mer forskning. 
Vi vet att de små plastpartiklarna kan påverka mindre organismers födointag och att kemi-
kalierna i plast kan påverka dem på olika sätt. Plast finns inte naturligt i naturen och kan störa 
de naturliga systemen och därför gör ni älvstädare en superinsats som städar bort det. 

VAD BETYDER DET ATT DET FINNS MIKROPLASTER I ÄLVARNA?

• • Fortsätt städa bort plasten - när vi  Fortsätt städa bort plasten - när vi  
städar på land minskar mikroplasterna även städar på land minskar mikroplasterna även 
i sjöar, hav och vattendragi sjöar, hav och vattendrag

• • Minska användningen av plastföremålMinska användningen av plastföremål

• • Sortera och återvinn de plastföremål som är  Sortera och återvinn de plastföremål som är  
förbrukadeförbrukade

SÅ MINSKAR VI SPRIDNINGEN 
AV MIKROPLASTER

” plastskräpet i miljön är 
ett växande problem. Det  
sönderdelas med tiden till 

mikroskopiska  
partiklar som bryts ned 
mycket långsamt, och  

cirkulerar i  
ekosystemet” 

 
(Anna Rotander, forskar om mikroplaster 

vid Örebro universitet)

Tack för att ni städar Sverige!


