
NEI TIL MIKROPLAST I KOSMETIKK OG ANDRE PLEIEPRODUKTERN 

 

Hvert år dannes det rundt 8000 tonn mikroplast i Norge. Det er for eksempel slitasje av bildekk og 

maling som er de største verstingene når det kommer til dette.  

 

På tross av at mikroplast i kosmetikk og andre pleieprodukter kun er en liten kilde til 

mikroplastpartiklene, er dette det området det er enklest å gjøre en endring og noe man burde ta tak i 

raskt.  

 

Tidligere har det vært en rekke motargumenter mot å forby mikroplast i kosmetikk og pleieprodukter. 

Dette har vært grunnet erstatningene som har eksistert på markedet. Disse besto i hovedsak av malte 

nøtteskall, noe som ville føre til problemer for nøtteallergikere som ville måtte finne erstatninger til de 

tradisjonelle tannpastamerkene som nok fort ville byttet ut mikroplast med nøtteskall. På markedet i 

dag er det saltkrystaller som oftest brukes som erstatning i de tilfellene det er snakk om produkter 

som vil kunne gi utslag for allergikere, samtidig som det også er et billigere alternativ. Dette er en 

veldig positiv utvikling, og vil gjøre et forbud mot mikroplast i kosmetikk og pleieprodukter mer 

realistisk gjennomførbart, og også billigere å gjennomføre for produsentene.  

 

I dag er det allerede et krav at alle svanemerkede produkter ikke skal inneholde mikroplast, dette er et 

klart steg i riktig retning, men vi må likevel ta det enda lenger. Ved å forby bruken av mikroplast i 

kosmetikk og pleieprodukter vil man kunne få bukt med en liten andel av mikroplastpartiklene som 

havner i det Norske havet.  

 

Vi i Høyres Studenter ser nødvendigheten i å prioritere små og enkle tiltak som vil gjøre en større 

forskjell for miljøet. Å fjerne mikroplastpartikler fra kosmetikk og pleieprodukter er en enkel oppgave, 

som vil utgjøre en stor forskjell, og også et steg i retningen mot å senke 

mikroplastpartikkelproduksjonen i Norge enda ytterligere. Det er også viktig at man oppfordrer 

produsenter til å bruke for eksempel saltkrystaller og andre erstatninger som ikke vil føre til store 

økninger i prisene på produktene, samt også gjøre det mulig for nøtteallergikere å for eksempel 

benytte seg av diverse typer tannpasta på markedet.  

 

Høyre Studenter vil: 

 Forby bruken av mikroplast i kosmetikk og pleieprodukter 


