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Mikroplaster är ett hett 
forskningsområde 

GESAMP 2015 
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De första vetenskapliga rapporterna publicerades på 70-talet. 
 - pellets i havsvatten, på stränder samt i fiskmagar   
 - plast i magar på sjöfåglar   
 - plastfilm samlades i nät vid industriellt fiske i Skagerak     
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Plast i haven 



  



  

Vad är plast? 

• Ett samlingsnamn för material bestående av ett brett 
spektrum av syntetiska eller halvsyntetiska 
organiska polymerer 

• Härstammar från petrokemikalier eller förnybara 
källor som vegetabilisk olja eller majsstärkelse 

• Relativt lätt, formbar, hållbar 



  Olika typer av plast till olika ändamål 

Plasticizers 
 
•  Phthalates 
• UV stabilizers 
•  Flame retardants 
•  Antimicrobial substances 
•  Bisphenol A 
 

Plast polymerer 
 
•  Polyethylene (PE) 
•  Polypropolyene (PP) 
•  Polyvinyl chloride (PVC) 
•  Polyethylene terephthalate 

(PET) 
•  Polyesther (PES) 
•  Polystyrene (PS) 



  Plastproduktionen ökar 



  Skräp i haven 

•  Dumpning till havs 

•  Förlorad eller slängd 
fiskeredskap 

 
•  Landbaserad 

avfallshantering, 
avrinning, misskötsel 
av avfall 



  

•  fysiska effekter, svält 
•  spökfiske 
•  transport av invasiva arter 

National Geographic; Ecklund 

Chris Jordan 

> 800 arter påverkas 



Hamn i Bangladesh; foto: Reuters Dominiska republiken; foto: Reuters 

Bohuslän; foto: HSR Stilla havet; foto: NOAA 





Max Liboiron 



Plastic Soup 5 Gyres 

NOAA SVT 



  
Plastnedbrytning 

Fotooxidation 



  Vad är mikroplast? 

• Plastpartiklar < 5mm (Thompson et al. 2004) 
• Fragmenterade partiklar från större plastskräp 
• Mikroplast från kosmetiska produkter 
• Fibrer från kläder och textilier 
• Fibrer från rep (sjöfart) 



  Var finns mikroplasterna? 

Eriksen et al., PLOS ONE, 2014 
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Makroplast Mikroplast 

Äter djur mikroplasterna? 



  Vad händer med alla kemikalier? 
Plasticizers 
• Phthalates 
• UV stabilizers 
• Flame retardants 
• Antimicrobial substances 
• Bisphenol A 
 

h"ps://www.sciencedaily.com/releases/
2014/07/140710141630.htm	  



ftalater 

antibiotiker 

dioxiner 

PCBer 

PAHer 

pesticider 

estrogen 

Bethanie Carney Almroth, PhD. 



Detta har modellerats, men stämmer det? 
Är mikroplaster en betydande transport-vektor? 



  Vilka marina djur hittar man mikroplaster i? 
Kühn et al, 2015 
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  Äter vi mikroplaster?  

Ja, i vissa typer av mat…  men kanske inte i andra… 
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Ja, i vissa typer av mat…  men kanske inte i andra… 



  Kemiskt toxicitet???  

Komplexa kemiska blandningar hittas i mikroplaster 
och i vår blod. 

− Ftalater 
− Fenoler 
− PFAS 
− Pesticider 
− Antibiotika 
− PAHer 
− Metaller 
− Dioxiner 



  

Impaired  
semen  quality

Congenital  
malformations

Adverse  pregnancy  
outcomes
(e.g.  preterm  birth  and  low  
birth  weight)

Prostate  cancer

Testicular  cancer

Diabetes

Obesity

Neurobehavioral  
disorders
(e.g.  attention  deficit  
hyperactivity  disorder) Breast  cancer

Endometrial  cancer

Kemiskt toxicitet???  



  

Kemikalierna påverkar 
   kommande generationer 

Kemiskt toxicitet???  



  Vad vi tror vi vet och vad vi 
faktisk vet om mikroplast-
effekter 
 
Mikroplast i mat – farligt? 
 
Myndighetsarbete ur ett 
försiktighetsperspektiv 


