MEDLEMSFÖRSLAG

A 1753/holdbart
Framlagt av

Den socialdemokratiska gruppen

Behandlas i

Utskottet för ett hållbart Norden

Medlemsförslag
om plastpartiklar i dricksvatten
Förslag
Den socialdemokratiska gruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att arbeta för att en forskningsstudie tas fram kring förekomsten av plastpartiklar i vårt dricksvatten i Norden.
att arbeta för ökad forskning som svarar på frågorna; hur kan plastpartiklar
hamna i dricksvattnet samt om det utgör en hälsofara och i sådana fall vilka
konsekvenser de kan få för människan.
Bakgrund
Våra nordiska regeringar diskuterar ofta problemen med plaster och mikroplaster i
våra hav. Det är en stor och viktig miljöfråga. Naturen kan inte bryta ner plasten,
utan istället smulas den sönder och omvandlas till mikroplaster som skadar djur och
natur. Många däggdjur fastnar i plasten och dör till följd av det. Tidigare forskning
har främst fokuserat på plaster och föroreningar i haven och pekat på att människan
får i sig mikroplaster genom att äta fisk.
Det har nyligen kommit en studie genomförd av Orb Media som visar att dricksvattnet i flera länder innehåller plastpartiklar, enligt Dagens Nyheter (2017-09-06). Studien är genomförd i flera länder världen över. Vattnet i 83 procent av proverna innehöll plastfibrer. Mängden plast i vattnet skiljer sig åt beroende på land, det är till exempel mer i USA (94 procent) och mindre i Frankrike, Tyskland och Storbritannien
(72 procent). Studien har inte mätt förekomsten av plastpartiklar i vårt dricksvatten i
Norden.
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Tidigare studier visat att plastpartiklar påverkar djurlivet och resultatet är oroande.
Om plasten påverkar djuren, så kommer det även att bli konsekvenser för människan. En risk är att mikroplasten kan binda gift och tränga in i våra celler. Forskarna
vet inte hur partiklarna hamnar i dricksvattnet, utan menar att det måste undersökas.
De anser också att mer forskning måste till kring konsekvenserna och hälsofaran för
människan.
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