
SNACKSINNPAKNING
Plastens kanarifugl, fargerik, 

hyppig gjest på populære strender

Problem: Blir raskt til mikroplast, havner i næringskjeden

Løsning: Ta med hjem, kildesortér

PLASTBEGER
Lett, flakkende type, drar dit vindene fører den

Problem: Skader sjøfugl og fisk, 

skarpe kanter kan skade dyr

Løsning: Flergangskopp

ENGANGSBESTIKK OG SUGERØR
Kan være stikkende og skarp, 

opptrer ofte i par eller familiegrupper

Problem: Blir spist av sjøfugl og fisk

Løsning: Flergangsbestikk, sugerør av papp

Kilder: Naturvernforbundet, Kystlotteriet, 

Hold Norge rent, Miljødirektoratet

Foto/illustrasjon:

Eivind Stoud Platou / Handverk

KORK
Finnes i store antall på strender, 

graver seg ofte ned i sanden

Problem: Størrelse/form gjør at 

den blir spist av sjøfugl og fisk 

Løsning: La den sitte på flasken sin

BALLONG
Trekkplast, flyr ut fra byer og tettsteder, kan være oppblåst 

Problem: Skader dyr, lina kan surre seg rundt nebb og bein

Løsning: Ikke slipp ballongen, brukes helst innendørs

SMÅPOSER
Lett, ofte gjennomsiktig, henger seg opp i det meste

Problem: Ligner på maneter, blir spist av sjøfugl og fisk, 

blir raskt til mikroplast

Løsning: Ulike beholdere som brukes flere ganger 

PLASTLEKE
Lettglemt rase, kommer lett bort fra naturlig habitat

Problem: Blir til mikroplast etter lang tid

Løsning: Leker i tre/naturlige materialer

DRIKKEFLASKE
Holder seg mest for seg selv, kan 

opptre i par, drar gjerne fra sted til sted

Problem: Blir til mikroplast i løpet av 450 år 

Løsning: Leveres i panteautomater, kildesortér

MATEMBALLASJE
Stor intern variasjon, vanskelig å artsbestemme, 

kan danne store kolonier

Problem: Blir spist av sjøfugl, fisk, vilt og husdyr

Løsning: Ta med hjem, kildesortér

Q-TIPS
Strømmer ut i sjøen fra kloakk, 

samles ofte i flokker i vannkanten

Problem: Farlig for sjøfugl og fisk 

Løsning: Q-tips av papp, ikke kast i do

HANDLEPOSE
Ustadig type, blåser med vinden, driver i sjøen

Problem: Ligner på maneter, blir spist 

av sjøpattedyr, blir raskt til mikroplast

Løsning: Handlenett/bag/sekk

LIGHTER
Hardfør, holder seg gjerne for seg selv, 

kan være lettantennelig 

Problem: Form/størrelse gjør at de blir spist av sjøfugl

Løsning: Fyrstikker


