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efterladt sig spor i sine omgivelser  
– og det efterladte affald er som synlige aftryk 

fra vores mange former for forskellige aktiviteter 

I dag er mængderne og spredningen af plast-

affald i et globalt perspektiv dog uden sidestykke! 

- og et tydeligt tegn på den antropocene tidsalder 
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ATMOSPHERIC DEPOSITION  

(e.g. precipitation, airborne dust) 

RUNOFF,  

RIVERS and EFFLUENTS 

from LAND to SEA 

Mange kilder til belastning med (mikro)plast 

SEA-BASED ACTIVITIES 

e.g. ships, fishery 

LAND-BASED ACTIVITIES 

in cities, industry and 

agriculture 

FATE 
- Accumulation in food webs 

- Degradation, physical/biological 

- Deposition/mobilisation in sediments 

- Kilder omfatter alle slags menneskelige 

aktiviteter med større eller mindre tab af plast til 

miljøet, både til lands og til vands. 

 

- Spredningen foregår bl.a. ved atmosfærisk 
transport, afstrømning fra land og havstrømme 

OCEAN CURRENTS 

Tilførsler til havet kan komme 

direkte fra kilder eller som 

diffuse tilførsler, hvor det 

først passerer andre miljøer.  
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Ekstra fokus i seneste år, bl.a. efter undersøgelser har vist store mængder 

af affald forekommer i de åbne oceaner  

             – og det anses i dag som et globalt problem. 
 

Marint affald består af især svært nedbrydelige plast-materialer, men også 

af andre typer af “solid waste”, dvs. træ, metal, glas, gummi, tøj, papir mv.                       
 

både som store stykker og små mikroskopiske stykker (partikler). 

Affald i havet – er det et relevant miljøproblem ? 

Miljøproblemer: 
 

- Effekter på dyrelivet, optagelse og andre skader, 
 

- Kilde (og vektor) til miljøfarlige stoffer i havmiljøet, 
 

- Samfundsmæssige effekter, fx på turisme, 

sikkerhed til søs, fødevarekvalitet mm.   
 

- Uopfyldte æstetiske forestillinger omkring        

”ren” natur. 
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I vandmiljøet vil både ”makro-plast” og mikroplast være: 

- Skyllet op og aflejret på kysterne 

- Flyder rundt i vandmasserne, i overfladen og dybere, 

- Aflejret på havbunden og ned i sedimenter, 

- Optaget i fødekæder. 

I det terrestriske miljø vil ”makro-plast” og mikroplast være: 
 

- Hvor det i første omgang er efterladt eller deponeret, 
 

- Tilført ifm. oversvømmelser eller atmosfærisk deposition. 
 

- Uddelt sammen med slam på landbrugsjorde, 
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Fx havfugle som mallemukker har ofte plastpartikler på 1-25 mm i 

maven. Her fotos fra grønlandske mallemukker undersøgt ifm. 

igangværende DANCEA projekt: 

 

 
 

 

 

 

 

Hvor tilgængeligt er det  ? 

- i fødekæder … i forbindelse med fødeoptag 

Mange undersøgelser viser at plast kan blive indtaget af dyr  

både i de nedre dele af fødekæder, fx zooplankton, muslinger, rejer, 

og hummere, samt af større dyr, som fisk, fugle og pattedyr. 
 

Tilgængeligheden afhænger af hvilke organismer der er fokus på 

pga. forskelle i bl.a. fødesøgnings- og livsstrategier samt de 

foretrukne partikelstørrelser af de normale fødeemner … 
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Vikles ind i affald. Fisk, skildpadder, fugle og havpattedyr kan 

risikere at blive viklet ind i større stykker plastaffald, herunder 

tovrester og tabte fiskeredskaber. 

 

 

 

 

 

 

Hvor tilgængeligt er det  ? 

- i fødekæder … andre former for tilgængelighed 

F.eks. op til 20% af suler fundet døde  

på kysten i den sydlige Nordsø  

er viklet ind i plastaffald (TMAP 2009). 

Udnytte affald som ekstra ressource, fx som 

- Redemateriale,  

- Nye habitater, 

  

 

 

Fx mange rider bruger plastaffald 

som redemateriale, fx i koloni ved 

Hirtshals (Hartwig et al. 2007). 

Sule fra Vestkysten 
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Affald i havet kommer både fra lokale 

landbaserede kilder fx.  

- Affald fra rekreative aktiviter (fx på strande),  

- Dårlig affaldshåndtering (fx på lossepladser,       

i byer og landbrug),  

- Vindebåren affald og støv,  

- Spildvandsudledning og floder,  

- Spild og udledning ved produktion og transport  

 

og fra en række aktiviteter til havs;  
fx. skibstrafik, fiskeri, rekreative aktiviteter 
 

Derudover også transport med 

havstrømme over store afstande, selv  

mellem kontinenter.  

De væsentligste kilder til affald i havet 

Og også til dybhavet. 
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“Ekstreme” vejrhændelser 

  

- som mere ukontollerbare årsager til ekstra store tilførsler 

- Ekstreme regnskyl kan medføre fx overløb af spildevand, 
 

- Oversvømmelser kan medføre at ikke tiltænkte ting bliver til affald 

andet steds i vandmiljøet eller på kysten, 
 

 - Kraftige storme kan vælte og rive ting i stykker, samt bære affald 

fra kilder og ud i miljøet. 

Kan have en forholdsvis stor betydning sammenholdt med den 

”normale” belastning  - både i udlandet og herhjemme ... ? 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSmof54ezRAhUmOJoKHZY8AngQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fusatoday30.usatoday.com%2Fweather%2Fhurricane%2F2008-09-14-ike-main_N.htm&psig=AFQjCNFAEmENkkwnzyN75-YLLxci8AB2gA&ust=1485965217734379
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- Et vigtigt depositionsområde for Nordsøen 

Nordiske overvågningsdata for 

affald på strande viser at de største 

mængder generelt forekommer på 

den svenske og danske vestkyst. 

OSPAR + MARLIN data 2002 - 2012 

OSPAR QSR 

2000 (Strand et al. 2015) 

 

DCE har siden 2015 udført 

overvågning af marint affald på kyster 

i Nordsøen og Østersøen sammen 

med KIMO Danmark  

 

som en del af Miljøministeriets 

overvågningsprogram  

ifm. af EUs Havstrategidirektiv 
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Marint affald, som skylles op på kysten i DK 

Resultater er genereret fra standardiseret strandundersøgelser 

af affald på 100 m strækninger i henhold til EU guideline 

AARHUS UNIVERSITY 

Department of Bioscience 

Baseret på affald (>2.5 cm) indsamlet på lysten i Roskilde fjord 2015  

Mademballage, 
poser, turisme  
og rekreative 
aktiviteter (35%) 

Byggeaffald og skumplast (33%) 

Sanitært 
affald (3%) 

Fiskeri (9%) 

Plast dominerer ! 
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Havstrømme kan være en vigtig rute for  

lang-transport af marint affald til Arktis 
 

- men er lokale kilder også betydende ? 

       Marint affald på referencestrande 

       Havfugle (mallemukker), maveindhold 

       Miljøprøver til mikroplast analyser 

Undersøgelsesområder i Grønland 2016-17 
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Land-baserede kilder af plastik affald fra land til hav: 
  

Estimat på 4.8 - 12.7 million tons plastik tilføres havet per år 
 

ud af global produktion på 275 million tons of plastik i 2010 
  

svarende til 2-5% af alt plast (Jambeck et al. 2015) 

Nogle globale estimater for plast-affald i havet 

Stor global vækst i plast-produktion 

1950-2012 (PlasticsEurope, 2012) 

~10  

MTons  

i 1960 

~275  

MTons  

i  2010 

2 – 5% 

 

tilføres 

havet 

Kun en meget lille andel vurderes dog at 

flyde i havoverfladen: 0.032 – 0.236 Mtons 

 (van Sebille et al. 2015). 

http://starryskies.com/articles/2007/11/Earth-001-lg.jpg
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Men er det synlige affald i miljøet  
kun toppen af isbjerget ? 

 

- Hvor bliver de store mængder af affald af i havet ? 

 

 

- Spredning af affald  
i miljøet sker lokalt og globalt 
 
- Aflejring af affald 
på kysten og i havbunden 

- Fragmentering og 
nedbrydning 
 
- Spredning og aflejring 
som mikroplastik 
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Primær mikroplast (fremstillede partikler): 

- Råvare plast pellets til plast-produktion,  

- Kosmetik og andre plejeprodukter,  

- Industriel sandblæsning, malingskomponenter mm.  
 

 

Sekundær mikroplast: 

Fragmentering af “makroaffald” fra hav-og landbaserede 

kilder 

Forårsaget af slid, forvitring og nedbrydning i miljøet pga. 

UV-lys, mekanisk bearbejdning af vand og vejr og 

biologisk påvirkning. 

– som sten med tiden bliver til sand, silt og ler 

Mikroplast – den hidtil overste affaldsfraktion 
Mikroskopisle partikler; <5m        micro- (nano-)skala  
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Kilderne til mikroplast i Danmark 

MST rapport (2015) om mikroplast emissioner:  

Slitage fra dæk (60%), malinger (11%),  

skosåler (7%), vejstriber (7%), tekstiler (2%),  

primær mikroplast (1%), andet (12%). 

Hvilke andre mulige kilder er ikke medtaget  

i ovenstående estimat af mikroplast emissioner ? 
 

- Fragmentering af ”makroplast” til mikroplast i miljøet. 
 

- Kunstgræs, EXP (”flamingo”) kugler, softgun kugler ... 
 

- Andre oversete produkter/anvendelser ? 

Man skal derudover også være opmærksom på  

at lokale kilder og miljøforhold kan medføre at belastningen lokalt 

kan adskille sig væsentligt fra ovenstående estimerede fordelinger. 

https://www.colourbox.com/image/two-car-tires-isolated-on-white-background-image-1516834
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilr4GP0vjRAhVGAZoKHXmlAO8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dyrupfarver.dk%2Fwebshop%2F83-trae-og-metal%2F&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNG1fTEoeF79wbV9Uon6XpXbDOmI-A&ust=1486373253953663
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-uTK0vjRAhXFFZoKHWfnCOkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dbu.dk%2Fnyheder%2F2014%2Fnovember%2Fekspert_draeber_myte_om_farligt_kunstgraes&psig=AFQjCNFCZ9MClOtW-WjWtcJuUdgmj-QaVQ&ust=1486373386748932
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Eksempel på indhold: 0.3 – 10.5% primær mikroplast (som LDPE) fundet  i udvalgte 

produkter i butikker 2013 ud fra tilstedeværelsen af polyethylene i varedeklarationen. 

(Strand, 2014) 

I år, efter vedvarende pres fra NGO’er,  

har den Europæiske brancheforening 

besluttet at støtte op om  

en frivillig udfasning af “microbeads”. 
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Er sorte fragmenter = Dæk slitage ? 

Mikroplast i udløbsvand fra 

Bjergmarken renseanlæg 
 

- eksempler på mikroplast  

Er små kugler = Microbeads fra kosmetik ? 

1000 µm
Mikroplast som  

Fibre, flager, film, korn, kugler  

i mange farver og former  

Fotos af udpluk af mikroplast partikler 

fundet i AlfaLaval pilotanlæg med  

4m3 opkoncentreret udløbsvand  

indsamlet i perioden 17-23/11-16. 

 
Fra VELUX projekt  

“Plast i Roskilde fjord” 

Er fibre = Vask af textiler ? 

Fotos: Strand 
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DCE rådgivningsudvalg, Kalø, 6.  februar 2017 Mikroplast i vandsøjlen  
- Mange flere små (10 - 100 µm) end store partikler (>300 µm) 

OBS: Fibre vurderes at udgøre en væsentlig fraktion af mikroplast – men da fibre er 

tynde, men lange partikler, tilbageholdes de i mindre grad med 300µm filtre  
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Data fra Norén & Naustvoll 2010, Norén 

2014 og Magnusson & Norén 2011, 
reviewed i MST rapport (draft 2015)  

 

Tilsvarende i det åbne Atlanterhav 
 

Skagerrak 
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Sediment og mikroplast 
Resultater fra første danske survey i 2013 

Prøvetagning var 

koordineret med 

NOVANA overvågning 

for miljøfarlige stoffer 

Mikroplast blev fundt i alle prøver  

med 57 - 3622 partikler pr kg TS 
- og fibre/filamenter dominerede i de fleste prøver 

Sediment må anses som en mere tids-integrerende matrice end prøver fra vandsøjlen 

Strand 2015 

 

Opfølgende sediment undersøgelser  

er udført i 2015-2016 som en del af 

Miljøministeriets overvågningsprogram  

ifm. af EUs Havstrategidirektiv 
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Normalisation to matter does matter ! 

Naturlig heterogenitet i sedimentkarakterer fx naturligt organisk indhold 

(%TOC) og kornstørrelse synes at være forbundet til mikroplast-indholdet. 
 

Normalisering til %TOC og >63µm fraktion kan derfor styrke identifikationen 

af de mere og mindre belastede områder. 

Disse resultater peger også på at mikroplast fortrinsvist vil aflejres i 

depositionsområder – dvs. med paralleler til skæbne af miljøfarlige stoffer.  
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Hvad er miljøeffekterne af mikroplastik ? 

Fysiske effekter af mikroplastik som fremmedlegemer i en 

organisme, fx ved påvirkning af fordøjelsessystem og immunforsvar. 

Derudover også potentielle effekter af partikler i nanoskala, der kan 

optages i celler og organer. 

Toksiske effekter fra kemiske stoffer, som er forbundet med 

partiklerne – så hvilke kemiske stoffer kan udgøre en risiko ?  

 

- Udefrakommende miljøfarlige stoffer som er sorberet til 

plastpartiklerne og/eller  
 

- Giftige plastkomponenter, som er tilsat/dannet ifm. produktionen 

af visse typer af plast-materialer ? 

Der er i det videnskabelige samfund stadig diskussion om hvilke 

faktorer, der har betydning for risikoen for miljøeffekter af mikroplast. 
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Hollandsk modelbetragtning baseret på ligevægtsfordelinger 

for POP’er i havmiljøet fandt at plastik kun kan være en lille 

kilde til POP’er i de åbne oceaner (Koelman et al, 2016) 

%-vis fordeling af POP’er i havmiljøet ”We conclude that overall the flux of HOCs 

bioaccumulated from natural prey 

overwhelms the flux from ingested 

microplastic for most habitats,  
 

which implies that microplastic ingestion is 

not likely to increase the exposure to and 

thus risks of HOCs in the marine 

environment.” 

Sådanne ligevægtsbetragtningerne udelukker dog ikke, at plastik lokalt kan være 

af større betydning, enten fordi MP koncentrationen er høj, og/eller fordi det forud 

har opholdt sig i et mere POP-belastet område (fx et spildevandsanlæg).  

 

Dette handler også meget om transporttid ift. optagelses- og frigivelsesraterne for 
stofferne, som i høj grad vil afhænge af stoffernes Kow, de pågældende materiale-

typer, temperatur i det omgivende miljø mm. For stoffer med høj Kow værdi kan 

halveringstider godt være på uger-måneder for deres frigivelse fra plastmaterialer. 

 

Der er dog også andre videnskabelige 

undersøgelser der indikerer  

at plast optaget i en organisme kan være  

en væsentlig kilde til POP’er,  

bl.a. brommerede flammehæmmere i fødekæder  

 

– så betydningen af sorption af udefrakommende 

kemiske stoffer er stadig til diskussion  

i det videnskabelige samfund ! 
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EPS-plast4’åø3oli8 

 

Akrylplast 

Bioplast 

EPS-plast 

Epoxyplast 

EVA-plast 

HDPE-plast 

LDPE-plast 

Melamin-plast 

Neopren 

Nylon 

Polyethylen  

Flamingo 

PET-plast 

Polyamid 

Polyester 

Polycarbonat 

Polyethersulfon 

Polystyren 

Polytetrafluorethylen 

Polyurethan 

Polyvinylchlorid 

Super Absorbent Polymer 

Teflon 

Ureaplast 

Vinylester 

ABS-plast 

POLYMERER EPS-plast 

Blødgørere 

Pigmenter 

Flammehæmmere 

UV-Stabilisatorer 

Antioxidanter Co-polymerer 

Antistatiske midler 

Antibakterielle midler 

Varme-Stabilisatorer Lubricants 

Fragrances 

Fillers/Extenders 

Impact Modifiers 

Blowing Agents 

ADDITIVER 

PLAST i miljøet er ikke jo bare plastik  
– men som gruppe består det af mange typer og blandinger  

Vigtigt at huske  

både i forbindelse med 

forskning, 

risikovurderinger 

og kommunikation  

af plast i miljøet 
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Plast-materialer med toksiske plastkomponenter  

Nogle eksempler: 
 

- Bildæk, pga vulkaniseringsmidler m.fl. 
 

- Plast inkl. malinger, fx pga tilsatte biocider, phenoler mm 
 

- Plast med flammehæmmere, fx skumplast 
 

- Visse monomerer, fx styren i polystyren, der kan være 

tilstede som urenheder i produkter af lav kvalitet, eller 

dannes ved aldring i miljøet. 

Koncentrationen af plastkomponenter i produkter kan sagtens 

være 105 – 107 gange højere end i det omgivende miljø. 
 

- og derved kan optagelse af en enkelt partikel godt kunne have 

en toksisk effekt. 
 

- der bør også tages højde for at en øget udvaskning af stofferne 

sker ved aldring af plastmaterialer i miljøet og                           

når partiklerne bliver mindre pga større relative overfladearealer. 
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Eksempel: Gamle malingsflager fra skibe  

kan som mikroplast stadig være en kilde  

til høje koncentrationer af giftige antibegroningsmidler 

Lagerström, Strand et al. (2017) Old paint flakes sampled from Nordic marinas 2014 
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4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500,0

cm-1

%T 

3415,78

2955,86

1724,32

1644,26

1434,02

1239,87

1142,73

1063,92

872,60

748,44

3405,00

2956,42

2874,89

2360,53

2339,61

1450,12

1385,43

1236,66

1144,63

1065,34

1025,28

990,30

963,67

842,50

755,11

690,00

624,08

µFT-IR spektroskopi kan anvendes til   

identifikation of polymermaterialer i mikroplast  
– og derved bidrage til kildesporing og forstå processer,  

der er væsentlige for skæbnen af plast  

76.6% match with acrylic polymer material in  database 

Partikler <100 µm kan kun blive identificeret med fx FT-IR mikroskop 



AARHUS UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF BIOSCIENCE DCE møde, 6. februar 2017 Jakob Strand Mere automatiserede målinger  

fremfor manuelle målinger kan blive fremtiden 

- Udvikling af metoder til automatiserede 

spektroskopiske scanning af overfladearealer,  

fx filtrater fra vand, sediment og vævsprøver. 

 

- Udvliking af automatiserede partikel-

recorders, som kan sættes på bøjer til havs 

eller på gennemstrømmende indløbsvand på 

skibe der sejler til havs 
PVC 

PS 

PP 

PE 

Tagg et al. 2015 
Zooplankton recorder 

Micro-FT-IR scanning 
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Så ... nogle vigtige spørgsmål omkring mikroplast:   

• Hvilke kilder er mest betydende for belastningen med mikroplast ? 

• Hvilke typer af materialer består de væsentlige mikroplast-fraktioner af ? 

• Hvor meget mikroplast er der i havet/vandmiljøet? 

• Hvad sker der med mikroplast over tid ? 

• I hvilket omfang er de synlige større partikler kun toppen af isbjerget ? 

• I hvilket omfang udgør mikroplast en risiko for miljøet ? 

• Betyder det noget – eller er mikroplast bare ekstra fyldmateriale i havet ? 

• Hvor ”beskidt” et miljø vil vi efterlade til de efterfølgende generationer ? 
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Tjörn, Sweden, 2006 

“Souvenirs” from the sea - or just “junk” on the beach ? 

TAK FORES JERES 

OPMÆRKSOMHED ! 
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Meget affald er svært nedbrydeligt (Persistent) 
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Stations

Speculation: I hvilken grad er plastik-additiver stadig 

bundet eller frigivet fra plastpartikler, når vi analyserer 

miljøprøver af vand, sediment og biota? 

Dansk overvågningsdata for phthalater i sediment 2011 

Ekstraherer vi på 

plast-partikler ? 
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Positive sammenhænge etableret  

til miljøfarlige stoffer i sediment 

Især til PAH’er - og i mindre grad til alkylphenoler 

og phthalater i sediment,  
 
 

Sammenhænge skyldes dog sansynligvist 

co-variation med TOC og/eller kilder,  
 

- og i mindre grad kemisk ekstraktion på 

mikroplast-partikler. 
 
 

TBT i malingsflager kan være en undtagelse ! 
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Sorption af kemiske stoffer i silikone passive samplers  

som proxy for plast sammenlignet med i dyrelivet. 

DCE undersøgelse med optagelse af PAH og TBT i passive samplers i Køge bugt 

fandt for de fleste stoffer lavere koncentrationer i blåmuslinger (ratio: 0.1 – 3) fra de 

samme område, men baseret på vådvægt. 
 

Til gengæld var koncentrationen væsentlig højere i blåmuslinger (ratio: 7 – 250), når 

der blev normaliseret til lipid-indholdet.  

Konc. i passive samplers vs. 

blåmuslinger på vådvægtsbasis 

Konc. i passive samplers vs. 

blåmuslinger på lipid-basis 

Dette støtter op om at fødeemner er mere vigtig eksponeringsvej i vores farvande 

– sammenligning mellem silikone og plastmaterialer som fx PE mangler dog.  


