BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG

A 1813/holdbart
Behandles i

Udvalget for et Holdbart Norden

Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over Medlemsforslag
om mikroplast i kroppen (A 1813/holdbart)
Forslag
Udvalget for et Holdbart Norden foreslår at
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer
at undersøge mængden af mikroplast, der kommer ind i kroppen
at undersøge effekten af mikroplast, der kommer ind i kroppen
Baggrund
Vi ved fra tidligere forskning, at mikroplast er overalt i samfundet omkring os. Heldigvis
har arbejdet med rekommandation Rek. 14/2018 vist, at drikkevandet ikke er
kilde til mikroplastkontaminering af vores kroppe.
Vi ved derimod stadig ikke, hvilken mængde mikroplast, vi får ind i kroppen. Vi ved
heller ikke hvilke stoffer, der bliver overført til vores kroppe fra mikroplastforureningen.
Vi ønsker derfor, at de nordiske lande i første omgang indleder en undersøgelse af
mængden af kontamineringen samt effekten af kontamineringen. På den baggrund
kan der blive behov for en undersøgelse af, hvilke kanaler mikroplastkontamineringen
tager ind i kroppen.
Udvalget behandlede forslaget for første gang på sit møde 29. januar 2020 hvor det enstemmigt blev besluttet at arbejde videre med forslaget og sende forslaget i høring i
Nordisk Råds Udvalg for Velfærd. Endvidere besluttede udvalget at invitere en ekspert
til et kommende udvalgsmøde og i den forbindelse invitere Udvalget for Velfærd i Norden.
Udvalget tog initiativ til at afholde et miniseminar om mikroplast den 15. september
hvor også udvalget for velfærd i Norden deltog. På dette møde var der inviteret en forsker med viden om mikroplast i havet og fisk og en forsker med viden om mikroplast i
fødevarer, luften og på landjorden.
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Udvalgets synspunkter
Udvalget har noteret sig at mikroplast er udbredt i miljøet og i nogle af de fødevarer
mennesket indtager, herunder fisk og skaldyr. Der er mikroplast i den luft vi indånder, i
miljøet omkring os og i havet. Mikroplast kommer blandt andet fra slitage af bildæk og
fiskeriudstyr, fra tekstiler og fra nedbrydelse af den plast der ender i naturen og havet.
Mikroplast i havet er udbredt og er et problem der vokser. Forskningen viser at mikroplasten påvirker de marine dyr og økosystemer negativt. Udvalget noterede sig også at
der forsat mangler viden om de sundhedsmæssige konsekvenser når mennesker eksponeres for mikroplast, og istemmer med forsker at der er behov for metodeudvikling og
yderligere forskning på området. Udvalget for et holdbart Norden fandt at emnet er
yderst aktuelt og der var således også enighed om at støtte medlemsforslaget om
mikroplast i kroppen.
Af høringssvaret fra udvalget for Velfærd i Norden fremgår det at ’Udvalget for Velfærd
i Norden takker for høringen og hilser et møde med eksperter om mikroplast i kroppen
meget velkommen. Udvalget foreslår specifikt, at der til mødet inviteres forskere med
viden om mikroplast i havet og i havdyr.’ I forbindelse med udvalgets møde 15. september afholdte udvalget sammen med udvalget for Velfærd i Norden et mini-seminar
om mikroplast.
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