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Motion - Minska spridning av mikroplasterer
I en motion föreslår Lili André, Bertil Eriksson och Margareta Sidenvall (KD)


att ge Ekocenter i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över
lokala källor som sprider mikroplaster till våra vatten.



att Ekocenter efter genomförd kunskapssammanställning återkommer till
regionfullmäktige med förslag på åtgärder på hur regionen kan minska
spridningen av mikroplaster i våra vatten.

Hållbarhetsnämnden svarar
Det är svårt att kartlägga de största källorna till mikroplaster eftersom det finns
väldigt många spridningsvägar och det saknas standardiserade sätt att mäta. Den
största kartläggningen av mikroplaster i Sverige har genomförts av IVL Svenska
miljöinstitutet och Naturvårdsverket. Ekocenters bedömning är att det är rimligt
att utgå från den nationella kartläggningen och att den återspeglar de regionala
källorna i stort. Slutsatsen blir att på övergripande nivå är slitage av däck från
vägtrafik, slitage från konstgräsplaner, tvätt av syntetprodukter, båtbottenfärger
och nedskräpning de viktigaste källorna till spridning av mikroplaster i
Gävleborg. Utifrån de förutsättningarna ser vi inte nödvändigheten i att lägga tid
och resurser på att göra en egen kartläggning.
De flesta källor till mikroplast härrör från verksamhet som regionen inte har
möjlighet att styra. Frågan måste därför hanteras i samarbete med andra och ett
sådant forum är dialogen om en ny regional miljömålsöverenskommelse som
påbörjas hösten 2020.
Regionen bedriver flera i sammanhanget relevanta arbeten. Vägtrafiken är den
viktigaste utsläppskällan. Genom att arbeta aktivt med ett minskat resande med bil
både i den egna verksamheten och på de orter där det är möjligt att välja andra
färdmedel så kan spridningen av mikroplaster från slitage av däck minska. Det gör
regionen och kommunerna m fl aktörer framförallt inom projektet Fossilfritt
Gävleborg. Region Gävleborg verkar också för att länets aktörer arbetar
förebyggande genom principerna för cirkulär ekonomi.
Vikten av arbetet med att begränsa spridningen av mikroplats är vi överens om
men inte arbetssättet. Vår bedömning är att vi inte ska lägga tid och resurser på att
göra en kartläggning och att åtgärderna ska tas fram inom etablerade forum för
samverkan med de aktörer som har störst rådighet.
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Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen besluta följande
1. Motionen avslås
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Hållbarhetsnämndens ordförande
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Tf. Hållbarhetsdirektör
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