
Det skräp som slängs på land kan tillsammans med
dagvatten rinna ut i sjöar och hav. Detta resulterar i
att den biologiska mångfalden i haven hotas
allvarligt. Naturvårdsverket skriver i en artikeln “Ett av
de största hoten mot biologisk mångfald” (2020-06-

12) att mer än en miljon fåglar och hundra tusen
däggdjur dör varje år över hela världen på grund av
att de ätit eller fastnat i plasten i haven.

Varje år slängs det 4,5 biljoner cigarettfimpar på
marken i världen. Detta innebär att cigarettfimpen är
det mest nedskräpade föremålet på jorden och inte
enbart i Sverige. Ungefär en miljard utav 4,5 biljoner
fimpar slängs i Sverige, vilket motsvarar cirka 2,7
miljoner fimpar per dag. Trots all nedskräpning
tillhör fimpen inte den skräpbot som finns med i
Sverige. En skräpbot är böter för nedskräpning av
mindre föremål. Polisen har rätt att bötfälla dig på
800 kr där du befinner dig. 

Kristina Nilsson, Projektledare för Renhållning i
Tranemo Kommun, svarade på frågan “Vad anser du
om att fimpen inte är med bland Sveriges skräpbot?”

 - Om det går att inkludera fimpen i skräpboten så
att en förändring gällande nedskräpningen minskar
vore det jättebra. Jag tror dock att det kan bli svårt
att kontrollera nedskräpningen eftersom fimpar är
ett väldigt litet föremål. Det blir troligen svårt att
sätta in resurser så att varje enskild person som
slänger en fimp på marken även får böter.

CIGARETTFIMPEN -
STÖRSTA MILJÖBOVEN 

Faktum är att cigarettfimpen är det mest
förekommande skräpet i Sverige. Hela 65% av allt skräp
i städerna består av fimpar. Cigaretten är farlig
eftersom den innehåller giftiga ämnen, till exempel
kadmium. När detta kommer ut i naturen får djur
ofrivilligt i sig dessa ämnen. Djurens hälsa påverkas
negativt enbart på grund av att människor missköter
sig. 

Eftersom filtret på cigaretten består utav plast klassas
fimpen som det vanligaste plastskräpet. Det tar ungefär
ett år för en fimp att sönderdelas till mikroplast och
därefter tar det ungefär 100 år innan mikroplasten
försvinner, om den ens försvinner, skriver Malmö Stad
“Fimpar innehåller plast” (2020-09-08).

Har du någon gång upplevt samhällen som

otrygga platser på grund av nedskräpning?

Sanningen är den att skräp faktiskt bidrar till

en otryggare miljö. Nedskräpning är idag ett av

de största samhällsproblemen som Sverige

lider av. Med skräp menas både mindre föremål

såsom glas och engångsbestick, men också

större föremål såsom möbler och bilar. Alla djur

tar skada av den nedskräpning som sker, men

också naturen och haven.



Enligt Håll Sverige Rents artikel “Skräp leder till
otrygghet” visar de att hela 40% av befolkningen år
2014 upplever att nedskräpade platser är otrygga
platser. Ifall en plats redan är nedskräpad är det många
som tror att det är okej att skräpa ner mer, vilket enbart
förvärrar situationen. Detta leder till att en del personer
inte vill bo i ett område där det är smutsigt och
förorenat eftersom det visar på att invånarna inte bryr
sig om omgivningen. 

Håll Sverige Rent “Skräp kostar pengar” förespråkar att
kommunerna i Sverige behöver betala två miljarder
kronor per år för att ta hand om all nedskräpning. Det
är pengar som hade kunnat investeras i andra
förebyggande miljöprojekt. I Tranemo Kommun kostar
det ungefär 40 000 kronor att enbart tömma
soptunnorna vid badplatserna i kommunen, skriver
Henrik Linge Enhetschef på Fastighet i Tranemo
Kommun.

En möjlig lösning mot nedskräpning skulle kunna vara att
införa en skräpbot på även fimpar. Detta är dock inte lika
lätt gjort praktisk som teoretiskt. Att införa fler askkoppar
som töms oftare kan också motarbeta nedskräpningen.

Att strama åt miljölagarna är också ett alternativ till en
åtgärd. Till exempel genom att införa mer förbud mot
rökning på allmänna platser. Håll Sverige Rent arbetar
också för att förebygga nedskräpning genom bland annat
skräpplockaraktiviteter. Fler kommuner hade kunnat
satsa på att engagera privatpersoner och företag att delta
i dessa.

Kristina Nilsson berättar om en åtgärd som Tranemo
Kommun genomförde:

 - Under år 2020 anställde vi i Tranemo och Svenljunga
Kommun feriearbetare som fick plocka upp skräp i
naturen och vid badplatser. Innan ungdomarna fick gå ut
och börja arbeta gick de igenom en utbildning om vad
skräp är, hur det sorteras och varför det är viktigt att just
slänga skräp i rätt kategori.

Fimpen är det överlägsna skräpet i Sverige men också
över hela världen. Både vår natur, våra djur och vi själva tar
skada av all nedskräpning. Vi upplever det som otryggt i
nedskräpade områden, våra djur får sin hälsa försämrad
och det kostar samhället mycket pengar. Tänk därför
alltid på att slänga fimpen i en soptunna, oavsett avstånd
till närmaste. Uppmana din omgivning att också göra
likadant och våga säga till om någon slänger en fimp på
marken.

65% av allt skräp i Sveriges städer är fimpar.

En miljon fåglar och hundra tusen däggdjur
dör varje år på grund av plast.  

4,5 biljoner fimpar slängs på marken varje år
över hela världen. 

År 2014 upplevde 40% av Sveriges befolkning
att nedskräpade platser var otrygga.

Sveriges kommuner behöver betala cirka två
miljoner varje år för att ta hand om all
nedskräpningen.

Bea Ovesson, 17 år, Tranemo Gymnasieskola. 


