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Plast i Vadehavet - beskrivelser

Cigaretskodder er den type affald, der er mest af i verden. Man 
mener faktisk, at over 4 tusind milliarder cigaretskodder, bliver 
smidt i naturen hvert år! En stor del af dem ender i havet og 
derefter på stranden. 

Filtrene i cigaretterne indeholder en type plastik, der er svær for 
naturen at nedbryde. Desuden indeholder skodderne mange 
stoffer, som er giftige for dyrene i havet. 
 
60 procent af danske rygereindrømmer, at de en gang imellem 
smider deres cigaretter på gaden og i naturen.

Der bliver produceret over 1 million plastikflasker i minuttet! 
Selvom vi kan aflevere dem som pant her i Danmark, bliver der 
stadig smidt rigtig mange plastikflasker i naturen. Derfor finder vi 
flaskerne, eller bare lågene fra dem, i havet og på stranden. 

Plastikflaskerne forurener og bliver til mikroplast. Der er også 
fare for, at dyr kan sidde fast i dem, eller komme til at spise dem.

Husk at pante dine plastikflasker – eller endnu bedre: Få dig en 
drikkedunk, tag den med dig over alt og fyld den op med vand fra 
hanen.

Plastikpellets er et råmateriale. Det betyder at det bliver smeltet 
om og brugt til at lave andre plastikprodukter på fabrikker. Mange 
af de pellets vi finder på stranden, er blevet tabt under transpor-
ten til fabrikkerne. 

Pellets ligner små fiskeæg og kan ved et uheld blive spist af fugle 
og havdyr. Hvis dyr spiser pellets, kan de sætte sig fast i deres 
maver og tarme. Dyrene tror at de er mætte, selvom de ikke har 
spist noget føde med næring. 

Plastik-råmateriale er den andenstørste kilde til plastikforurening 
i verden.

Paraffin er ligesom plastik lavet af olie. Det kan minde lidt om 
gummi eller stearin, når man rører ved det. Paraffin er også en 
ingrediens i stearinlys.  

Finder du paraffin på stranden ved Vadehavet, er det fra skibe 
ude i Nordsøen, der har renset deres olietanke. Tankene kan 
indeholde paraffin, der efter rensningen bliver smidt i havet. Det 
er faktisk stadig lovligt for skibene at gøre. Så længe de er 22 
kilometer fra land. 

Paraffin er i sig selv ikke giftigt. Det kan dog være farligt for 
dyrene at spise. Desuden kan det ved høje temperaturer smelte 
og klistre sig fast til fuglenes fjer, så de ikke kan flyve.

Polystyren er det plastik, som mange kender som flamingo. 
Flamingo var egentlig bare ét af de firmaer, der lavede produkter 
af Polystyren. Flamingo var nemmere at sige, så derfor kom til at 
hedde sådan i daglig tale.  

Den type polystyren som er alment kendt, og som vi finder skyllet 
op på stranden, er af typen EPS (ekspanderet polystyren). Det 
bruges til lyd- og temperaturisolering, ja selv indersiden af cykel-
hjelme, og består af 2% Polystyren og 98% luft. 

Vi finder ofte små stykker af det hvide EPS på stranden eller de 
små hvide kugler som produktet består af. 

Vi kan finde mange forskellige typer plastikposer på stranden i 
Danmark: Indkøbsposer, skraldeposer, fryseposer osv. Hvert år 
bruger vi danskere omkring 400 millioner plastikposer! Nogle af 
dem ender desværre i havet. Det er skidt, for det kan tage 500 år 
at nedbryde en plastikpose i naturen. For nogle dyr kan en pose 
ligne en lækker blæksprutte eller vandmand, og derfor kan f.eks. 
skildpadder eller hvaler komme til at spise dem.

Gratis plastikposer med hank er her i landet blevet forbudt. 
Derfor skal butikkerne tage penge for dem. Gør de ikke det, får 
de en bøde.

Undersøgelser har vist at ca. 85 procent af det affald vi finder på 
stranden, er lavet af plastik og ca. halvdelen af det er 
engangsemballage, som f.eks. slik- og chipsposer, indpakning 
fra madvarer og plastiknive og -gafler.

Danskerne er heldigvis gode til at sortere affald og smide i 
skraldespanden. Men det skal vi også være, for vi producerer 
en enorm mængde affald pr. person i forhold til andre lande i 
Europa. Derfor skal vi faktisk blive endnu bedre til smide vores 
plastikemballage det rigtige sted hen, så det ikke ender i naturen.

Meget af det tovværk, som bliver brugt i fiskeri og offshore- 
branchen og på skibe generelt, er i dag lavet af plastik. Strande 
der ligger ud til store havområder og med maritime erhverv i 
nærheden er ofte plaget af rester fra snor, reb og net. Derfor 
finder man tit disse plastikstykker på den jyske vestkyst. 

De store stykker tovværk og net kan være til fare for havdyr og 
fugle, da dyrene ved et uheld kan vikle sig ind i dem.

Snorene eller trådene er ret genkendelige, da det tovværk man 
bruger på skibe og i havne ofte er rødt eller blåt, så det er nem-
mere at se.


