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Vad  vet  vi  är  farligt?

•  Skräp	  skadar	  många	  andra	  djur	  
•  Fysiskt	  skadande	  och	  snärjande	  	  

•  är	  all=d	  farligt	  oavse@	  material	  
•  Endast	  synlig	  plast	  >	  (1)-‐5mm	  från	  li@eratur	  och	  observa=oner	  

• MiljögiKer	  
•  Om	  ämnet	  övers=ger	  gränsvärden	  



Relevanta  halter?

• Cole,	  et	  al	  “Microplas=c	  Inges=on	  by	  Zooplankton.”	  Environmental	  
Science	  &	  Technology,	  June	  6,	  2013	  
•  0,1	  %	  v/v	  Polystyren	  
•  =	  6*106	  /	  liter	  [1]	  
•  Inget	  födoval	  

• Halter	  i	  havet	  
•  1-‐100	  mikroplast/liter[2]	  



Vilka  doser  används  i  ekotox  studier?

• Avio,	  et	  al	  “Pollutants	  Bioavailability	  and	  Toxicological	  Risk	  from	  
Microplas=cs	  to	  Marine	  Mussels.”	  Environmental	  PolluEon	  198	  
(2015):	  211–222.	  
•  20	  gram	  polyeten	  par=klar/liter	  =	  20	  cm3/liter	  
•  0,5	  µg,	  5	  µg	  	  och	  50	  µg	  pyren	  (e@	  polyaroma=skt	  kolväte)	  per	  liter	  ”low	  and	  
medium	  treatments	  are	  environmentally	  realisEc”	  



Jämför  med

•  maximala	  planktonblomningar	  på	  50	  mm3/liter	  	  (normalt	  <0,5	  mm3/liter)	  

Dvs.	  10.000	  gånger	  högre	  





• Ma@sson,	  et	  al.	  “Altered	  Behavior,	  Physiology,	  and	  Metabolism	  in	  
Fish	  Exposed	  to	  Polystyrene	  Nanopar=cles.”	  Environmental	  Science	  &	  
Technology	  49,	  no.	  1	  (January	  6,	  2015):	  553–61.	  
•  0,01	  %	  polystyren	  par=klar	  (27	  nm)	  /	  liter	  va@en	  	  	  
•  =	  9,3*1015	  par=klar	  per	  liter	  

•  Jämför	  med	  	  
•  KraKig	  planktonblomning	  1*109	  per	  liter	  	  
•  Picoplankton	  1*108	  –	  1*109	  
•  Bakterier	  1*108	  –	  1*1010	  

Vilka  doser  användes?



Är  de@a  relevanta  halter? 

• Paul-‐Pont	  m.	  fl.	  “Exposure	  of	  Marine	  Mussels	  My=lus	  spp.	  to	  
Polystyrene	  Microplas=cs:	  Toxicity	  and	  Influence	  on	  Fluoranthene	  
Bioaccumula=on.”	  Environmental	  PolluEon	  216	  (2016):	  724–737.	  
•  2.000	  polystyrenpar=klar2-‐6/ml	  	  =2*106	  /	  liter	  i	  7	  dygn	  
•  Rimligt	  värde	  i	  jämförelse	  med	  planktonhalter	  (oKa	  runt	  1	  M/lit)	  

•  Rimligt	  för	  plasthalter?	  Jmfr.	  1-‐10-‐(100)	  per	  liter	  på	  Svenska	  västkusten	  
•  Resultat:	  	  

•  mikroplast	  återfinns	  endast	  i	  magen/matsmältningskanalen	  
•  Vissa	  fysiologiska	  parametrar	  stördes/förändrades	  
•  Ingen	  transport	  av	  Fluoranten	  via	  mikroplasten	  (allt	  via	  planktonfödan!)	  

	  

	  



Många  verkar  tycka  a@  det  är  OK 

•  Sussarellu,	  m.fl.	  “Oyster	  Reproduc=on	  Is	  
Affected	  by	  Exposure	  to	  Polystyrene	  
Microplas=cs.”	  Proceedings	  of	  the	  NaEonal	  
Academy	  of	  Sciences	  113	  (2016)	  
•  ~2*106	  polystyrenpar=klar2-‐6/liter	  under	  2	  månader	  
	  
	  

	  
	  

	  

Vad	  baserar	  forskarna	  sina	  
påstående,	  a@	  de@a	  är	  
ekologiskt	  relevanta	  halter,	  
på?	  	  

Rochman,	  Chelsea	  M.	  “Ecologically	  Relevant	  Data	  Are	  	  
Policy-‐Relevant	  Data.”	  Science	  352	  (2016)	  



De  jämför  med  halter  av  makroplast!

10:	  Wegner	  m.fl.	  (2012)	  Effects	  of	  nanopolystyrene	  on	  the	  feeding	  behavior	  of	  the	  blue	  mussel	  (MyElus	  edulis	  L.).	  Environ	  Toxicol	  Chem	  31(11)	  
15:	  von	  Moos,	  m.fl.	  (2012)	  Uptake	  and	  effects	  of	  microplasEcs	  on	  cells	  and	  Essue	  of	  the	  blue	  mussel	  MyElus	  edulis	  L.	  a[er	  an	  experimental	  exposure.	  Environ	  Sci	  Technol	  46(20)	  
17:	  Avio,	  m.fl.	  (2015)	  Pollutants	  bioavailability	  and	  toxicological	  risk	  from	  microplasEcs	  to	  marine	  mussels.	  Environ	  Pollut	  198	  
21:	  Besseling	  m.fl	  (2014)	  NanoplasEc	  affects	  growth	  of	  S.	  obliquus	  and	  reproducEon	  of	  D.	  magna.	  Environ	  Sci	  Technol	  48(20)	  





Är  det  farligt?

•  Studentarbete	  Högskolan	  Halmstad.	  En	  Undersökning	  Om	  
Förekomsten	  Av	  Mikroplast	  I	  Västsvenska	  Blåmusslor	  (MyElus	  Edulis).	  
2016.	  	  
”Av	  120	  undersökta	  blåmusslor	  innehöll	  80	  av	  dem	  plast	  och	  sammanlagt	  
higades	  147	  plastparEklar.	  …	  Majoriteten	  av	  plastparEklarna	  bestod	  av	  fibrer	  
vilka	  higades	  i	  samtliga	  maskstorlekar,	  fragment	  higades	  endast	  sparsamt	  och	  
då	  endast	  i	  den	  minsta	  maskstorleken”	  
	  
Metodkontroller	  gjordes	  inte.	  	  
Tex=lfibrer	  är	  den	  största	  kontamina=onsrisken	  
	  
Är	  1-‐2	  plaswibrer	  per	  mussla	  farligt?	  
	  

”Då	  blåmusslor	  påverkas	  mycket	  
negaEvt	  av	  mikroplast	  i	  omgivande	  
vagen	  och	  musslorna	  i	  sig	  befinner	  sig	  
långt	  ner	  på	  näringskedjan	  utgör	  
mikroplasterna	  eg	  hot	  på	  
näringskedjans	  alla	  nivåer,	  där	  vi	  
människor	  i	  många	  fall	  utgör	  toppen.”	  
	  



Jämför  med

5-‐15	  tex(lfibrer	  per	  andetag	  
(eKer	  a@	  ha	  puffat	  upp	  soffan.	  	  
10	  um	  filter,	  10	  liter	  provvolym)	  

26	  tex(lfibrer	  per	  filé	  	  
(=nad	  i	  köket	  1,5	  =m,	  n=	  2,	  kontroll	  =	  2,5	  fibrer)	  



Senaste  larmet

Rochman	  m.	  fl.	  “Anthropogenic	  Debris	  in	  
Seafood:	  Plas=c	  Debris	  and	  Fibers	  from	  
Tex=les	  in	  Fish	  and	  Bivalves	  Sold	  for	  
Human	  Consump=on.”	  ScienEfic	  Reports	  
5	  (2015)	  	  

•  28%	  av	  undersökta	  fiskar	  hade	  
antropogent	  material>500µm	  i	  magarna	  

•  varav	  6	  arter	  av	  11	  undersökta	  
•  Storlek	  i	  sni@	  3,5	  mm	  

•  0-‐21	  par=klar/mage	  

•  Alla	  par=klar	  bestod	  av	  plast	  
	  

	  



Det  skall  vara  noll!

• Alla	  plastpar=klar	  (och	  övrigt	  skräp)	  i	  havet	  måste	  reduceras.	  	  E@	  rent	  
hav	  är	  målet.	  
• Minska	  nedskräpningen	  
•  Förhindra	  bräddning	  av	  avlopp	  
•  Inför	  rening	  av	  dagva@en	  
• Hårdare	  straff	  för	  miljöbro@	  
•  Interna=onalisera	  miljöteknik	  och	  best-‐prac=se	  inom	  
materialåtervinning	  
• Utsläpparna	  betalar	  strandstädningen	  



Slutsats    -‐  Mikroplast  i  havsmat

•  Fibrer	  och	  små	  plastpar=klar	  är	  inte	  farliga	  i	  sig	  	  
•  Stora	  och	  vassa	  (>	  1cm)	  är	  det,	  men	  det	  vet	  vi	  ju	  redan	  
•  Allt	  är	  farligt	  i	  för	  höga	  doser	  
•  Mikroplast	  uppträder	  som	  inerta	  par=klar	  och	  det	  är	  havslevande	  djur	  mycket	  
bra	  på	  a@	  hantera	  

• MiljögiKer	  är	  farliga.	  Dessa	  mäts	  och	  kontrolleras	  i	  livsmedel	  mot	  
relevanta	  gränsvärden	  
•  Arbetet	  måste	  fortsä@a	  a@	  leta	  och	  testa	  nya	  riskkemikalier	  	  
•  Vi	  har	  låga	  halter	  av	  miljögiKer	  i	  svensk	  havsmat	  och	  e@	  system	  som	  
kontrollerar	  det	  



Påstående

• Publicerade	  forskningsresultat	  har	  genomgående	  dålig	  kvalitet	  
•  Icke	  relevanta	  exponeringshalter	  av	  mikroplast	  (1.000	  –	  1.000.000	  x	  högre)	  
•  Icke	  relevanta	  exponeringshalter	  av	  miljögiKer	  
•  Väldigt	  sällan	  kontroller	  (metodkontroller	  &	  nollprov)	  

•  Forskare	  u@alar	  sig	  i	  media	  för	  =digt	  
•  Media	  slukar	  hotet	  och	  ”sanningen”	  sprider	  sig	  som	  viskleken	  

•  Mediaträning	  och	  forskningse=k	  måste	  in	  =digt	  i	  utbildningen	  
•  Forskare	  vill	  eKer	  mediarapportering	  inte	  lämna	  ifrån	  sig	  opublicerad	  data*	  

• Media	  är	  dåliga	  på	  a@	  kri=skt	  granska	  u@alanden	  om	  mikroplast	  
•  Alla	  vet	  a@	  det	  engagerar	  och	  säljer	  

*	  Två	  gånger	  egen	  erfarenhet	  +	  Science	  återkallelse	  



Tack!


