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Resumé
Mikroplast, som er plastpartikler < 5 mm, er først inden for de seneste 10-15 år blevet
accepteret som et miljøproblem. Miljørisikoen er knyttet til, at mikroplast let optages af alle typer
levende organismer via føde. Mikroplast indeholder tilsætningsstoffer, eksempelvis phthalater,
TBT, NPE, m.fl. Derudover er der mange miljøfremmede stoffer, som hæfter sig til
plastpartiklerne, og dermed er der risiko for opkoncentrering af partikler og miljøfremmede
stoffer (PAH, DDT, bromerede flammehæmmere) i levende organismer med mulige
skadevirkninger til følge.
Dette litteraturstudie fokuserer på kilderne til belastningen med mikroplast på renseanlæggene,
partiklernes skæbne i renseanlæggene og i det ferske og marine vandmiljø. Kilderne til
mikroplast i vandområderne er ikke kortlagt i detaljer, men der er formodning om, at en del kan
komme fra renseanlæg, og at denne kilde kan være betydelig.
Fremstilling og støbning af plast kan være en primær kilde til mikroplast på renseanlæg. F.eks.
kan spild af plastikpellets og -pulvere blive skyllet ud i kloaksystemerne. Mikroperler, som
tilsættes personlige plejeprodukter såsom skrubbecremer, tandpastaer og sæbe, betragtes også
som en primær kilde. Plastmaterialer i syntetiske tekstiler som f.eks. nylon, polyester og akryl
kan både betragtes som primær kilde til mikroplast og som en sekundær kilde, når partiklerne
stammer fra tekstilindustrier og farverier. I regnvand kan mikroplast stamme fra delvist nedbrudt
plastemballage, engangsservice, afslidning fra dæk og sko og nedbrydning af plastelementer i
bygninger, som ender i regnvandssystemer eller kloaksystemer.
Der eksisterer ingen standardiserede analysemetoder for mikroplast, og derfor er der i den
indsamlede litteratur anvendt mange forskellige prøvetagnings-, filtrerings-, forbehandlings- og
analysemetoder til bestemmelse af antallet og typen af mikroplastpartikler, hvilket vanskeliggør
en sammenligning af resultaterne.
Resultater fra undersøgelser af udledningen af mikroplast fra renseanlæg i Sverige, Rusland,
Tyskland og Holland indikerer, at mikroplast >300 µm reduceres med mindst 95% i
konventionelle renseanlæg med mekaniske, biologiske og kemiske rensetrin, således at antallet
3
af partikler i udløb ligger mellem 1 og 1.000 pr.m . Antallet af mikroplastpartikler mellem 20 µm
og 300 µm tilbageholdes i mindre grad end de større partikler. I en svensk undersøgelse lå
3
antallet af mikroplastpartikler (20-300 µm) mellem 1.600 og 9.300 pr. m i udløbet fra
3
renseanlæg, mens en hollandsk undersøgelse viste 48.000 til 55.000 mikroplastpartikler pr. m
(1-5.000 µm) i udløbet.
Mikroplast tilbageholdes i spildevandsslam, og i en svensk og en tysk undersøgelse blev antallet
af mikroplastpartikler i slam bestemt til at være henholdsvis 16.700 ±1.960 og 1.041-24.129 pr.
kg TS. Antallet af mikroplastpartikler i slam fra danske renseanlæg forventes at være af samme
størrelsesorden.
Danske renseanlæg af typen MBNDK (mekanisk, biologisk, nitrifikation, denitrifikation og
kemisk) adskiller sig ikke fra hovedparten af de undersøgte anlæg i Sverige, Tyskland og
Holland. Derfor forventes det, at mikroplastpartikler mellem 300 µm og 5 mm også på danske
renseanlæg vil blive reduceret med mindst 95%, og at en tilsvarende andel af
indløbsbelastningen vil kunne genfindes i slammet.
Både internationalt og nationalt mangler der viden om renseanlæggenes andel af belastningen
med mikroplast i både det ferske og det marine vandmiljø. Der er dog undersøgelser, som viser,
at koncentrationen af mikroplast er forhøjet i områder tæt på udledninger fra renseanlæg. EUmedlemsstaterne skal i henhold til ”Marine Strategy Framework Directive” gøre en indsats for at
reducere belastningen med mikroplast, og dermed er det relevant at tage fat på at gøre status
over belastningen med mikroplast fra renseanlæggene i Danmark og vurdere behovet for en

1

indsats f. eks. gennem en kombination af produktregulering, spildreduktion, forbedret
spildevandsrensning m.m.
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Summary
Microplastics are defined as plastic particles <5 mm. It is only within the last 10-15 years that
microplastics have been accepted as an environmental problem. The environmental risk is
based on the fact that microplastics are easily absorbed through food by all types of living
organisms. Microplastics contain additives such as phthalates, TBT, NPE, etc. Additionally,
many hazardous substances may adsorb to the plastic particles, and hence there is a risk of
increased concentrations of particles and hazardous substances (PAH, DDT, brominated flame
retardants) in living organisms with possible harmful effects as a result.
The present study focuses on the sources of the load with microplastics at the WWTPs, the fate
of the particles in the WWTPs as well as in the freshwater and marine aquatic environment. The
sources of microplastics in the water bodies have not been analysed in detail but part of them
are suspected to come from WWTPs, and this source may be significant.
Production and moulding of plastic can be a primary source of microplastics at WWTPs. Spill of
plastic pellets and powders, for example, may be flushed into the sewer systems. Microbeads
added to personal care products such as scrubs, toothpaste and soap are also considered as a
primary source. Plastic materials for synthetic textiles such as nylon, polyester and acrylic can
be considered as a primary source of microplastics and also as a secondary source when the
particles originate from the textile industries and dye-works. In rainwater microplastics may
originate in partially degraded plastic packaging, disposable tableware, abrasion from tires and
shoes and degradation of plastic elements in buildings that end up in storm water systems or
sewage systems.
There are no standardized testing methods for microplastics, and therefore many different
methods of sampling, filtration, pretreatment and analysis have been used in the collected
literature for determining the number and types of microplastic particles, and this obviously
complicates a comparison of the results.
Results from studies of emission of microplastics from WWTPs in Sweden, Russia, Germany
and the Netherlands indicate that microplastics of > 300 microns are reduced by at least 95% in
conventional WWTPs with mechanical, biological and chemical cleaning steps, resulting in a
3
number of particles in the discharge between 1 and 1,000 per m . The number of microplastic
particles of 20-300 microns is retained to a less extent than the large particles. In a Swedish
study, the number of microplastic particles (20-300 microns) was between 1,600 and 9,300 per
3
m in the effluent from WWTPs, while a Dutch study showed between 48,000 and 55,000
3
microplastic particles per m (1-5,000 microns) in the effluent.
Microplastics are detained in sewage sludge and in a Swedish and a German study, the number
of microplastic particles in sludge was registered to be 16,700 ± 1,960 and 1,041 to 24,129 per.
kg TS, respectively. The occurrence of microplastic particles in sediment from Danish WWTPs is
expected to be of approximately the same order.
The most widespread type of Danish WWTPs includes mechanical, biological, nitrification,
denitrification and chemical treatment and does not differ from the majority of the studied plants
in Sweden, Germany and the Netherlands. Therefore, it is expected that the microplastic
particles of 300 microns - 5 mm also will be reduced by at least 95% in Danish WWTPs, too and
that a similar part of the inlet load will be found in the sludge.
Both at international and national level there is a lack of knowledge about the contribution of the
WWTPs to the load of microplastics in freshwater as well as marine aquatic environments.
However, there are studies showing an increased concentration of microplastics in areas close
to discharges from WWTPs. According to the "Marine Strategy Framework Directive", all EU
Member States are obliged to make an effort to reduce the load of microplastics, and it is
therefore appropriate to initiate an appraisal of the load of microplastics from WWTPs in

3

Denmark and to assess the need for action for example through a combined product regulation,
waste reduction, improved wastewater treatment, etc.
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Baggrund
Mikroplast er af The National Oceanic and Athospheric Adminstration (NOAA) defineret som
plastpartikler < 5 mm. Synligt plastaffald har længe været erkendt som et betydeligt problem i
forhold til havmiljøet, men først inden for de seneste 10-15 år er mikroplast blevet accepteret
som et miljøproblem. Miljørisikoen er knyttet til, at mikroplast let optages af alle typer levende
organismer via føde. Mikroplast indeholder tilsætningsstoffer, eksempelvis phthalater, TBT, NPE
m.fl. Derudover er der mange hydrofobe miljøfremmede stoffer, som hæfter sig til
plastpartiklerne, og dermed er der risiko for opkoncentrering af partikler og miljøfremmede
stoffer i levende organismer med mulige skadevirkninger til følge.
I EU’s Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC er der defineret 11 kvalitative
parametre, som beskriver, hvad ”God Miljøtilstand” er. Herunder hører, at marint affald ikke må
skade kyst- og havområder. I forlængelse heraf kræves det, at EU-medlemsstaterne gør en
indsats for at reducere belastningen med affald, og herunder også belastningen med mikroplast,
så der ikke sker skader på det marine vandmiljø. Mikroplast stammer fra fotokatalytisk
nedbrydning af større plastdele, mekanisk fragmentering samt udledninger fra renseanlæg,
regnvandsoverløb og industrier.
Antallet af videnskabelige rapporter og artikler om mikroplast har været stærkt stigende de
seneste år, men hovedparten af disse har fokuseret på tilstedeværelsen af mikroplast i
havmiljøet og i langt mindre grad på kilderne, herunder renseanlæggene.
Dette litteraturstudie fokuserer på kilderne til belastningen med mikroplast på renseanlæggene
samt partiklernes skæbne i renseanlæggene og i det ferske og marine vandmiljø.
Litteraturstudiet har været gennemført i januar-februar 2015 og giver en overordnet beskrivelse
af miljøproblematikkerne knyttet til mikroplast tilført og udledt fra renseanlæg samt målemetoder
og resultater præsenteret i international litteratur.

5
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Definitioner og metoder til karakterisering af mikroplast
Som udgangspunkt er mikroplast partikler, der er mindre end 5 mm /6/, og som består af
eksempelvis akryl, polyethylen, polypropylen, polyamid og polyester. En europæisk
arbejdsgruppe for marint affald har opstillet et forslag til klassificering af plast, som ser således
ud:
•
•
•
•

>25 mm:
5-25 mm:
1-5 mm:
<1 mm:

makroplast
mesoplast
store mikroplastpartikler
små mikroplastpartikler

Makroplastpartikler fragmenteres gennem mekaniske, fysisk-kemiske og biologiske processer
og omdannes efterhånden til mindre partikler (mikroplast). Partiklernes størrelse, form,
massefylde, farve og kemiske sammensætning har stor betydning for transport i vandmiljøet og
biotilgængeligheden.
Når det gælder kilder til mikroplast i indløbet til centrale renseanlæg, klassificeres disse i to
grupper:
•
•

Primær mikroplast, der er produceret som sådan, og som stammer fra
produktionen af mikroplast eller fra forbruget af plejeprodukter, som indeholder
mikroplast (fx rensecreme og tandpasta)
Sekundær mikroplast, som dannes ved nedbrydning af større plastikstykker, fx fra
tekstiler under vaskeprocesser og i miljøet under påvirkning af UV-bestråling,
vand, temperatur m.m.

Hvis man ønsker at undersøge antallet af plastpartikler i en vandprøve, må man først filtrere
prøven i forskellige størrelsesfraktioner og visuelt undersøge prøven i mikroskop. Mikroplast
skal adskilles fra andre småpartikler af organisk materiale samt glas og f.eks. tjære. Meget ofte
er det imidlertid svært at adskille andre partikler fra mikroplast /12/.
Skelnen og identifikation af mikroplast er ofte betinget af nogle bestemte karakteristika, som
f.eks. at partiklerne er skinnende, glansfulde eller har usædvanlige former, strukturer, hårdhed
eller farver.
Netop fordi adskillelse af mikroplast fra prøven og identifikation af mikroplast er så uhyre vigtigt,
er det nødvendigt, at der udvikles nye tekniker og standardiserede metoder og protokoller, så
man undgår at mistolke tilstedeværelse af mikroplast og fejlestimere antallet af partikler.
Der eksisterer ingen standardiserede analysemetoder for mikroplast, og derfor er det vigtigt
inden fastlæggelse af et måleprogram at have klarhed over, hvilke analysemetoder der er
relevante, og hvilke laboratorier der kan udføre analyserne.
Generelt kan metoder til karakterisering af mikroplast inddeles i to grupper:
•
•

Morfologisk og fysisk karakterisering
Kemisk karakterisering

Karakteriseringen af størrelsesfordelingen af mikroplast kan ske ved at anvende forskellige
sigter eller filtre med varierende porestørrelse. Typiske pore- og sigtestørrelser er:
•

20 µm, 62,5 µm, 100 µm, 250 µm, 300 µm, 500 µm, 1.000 µm, og 5.000 µm

7

Med disse filtre/sigter kan mikroplast sorteres i mange størrelsesintervaller. Ved sammenligning
af data fra forskellige referencer er det vigtigt at være klar over, hvilke partikelstørrelsesinddelinger der er anvendt.
Ud over optiske mikroskoper er der i undersøgelser anvendt elektronmikroskoper i forskellig
udformning.
I enkelte undersøgelser har man tillige inddelt partiklerne i grupper efter facon /7/:
•
•
•

Fibre
Fragmenter
Flager

Fragmenter og flager slås ofte sammen og kategoriseres som partikler.
Der kan anvendes forskellige analysetekniker til at identificere plastpolymersammensætningen.
F. eks kan Fourier-transform infrarød spektroskopi (FTIR) anvendes til bestemmelse af
molekylestrukturen, idet absorbancen af infrarød stråling varierer med molekylebindinger og
kædelængder. IR-spektre fra ukendte plastpolymerer sammenlignes med IR-spektre af kendte
plastpolymerer. Der findes forskellige former for FTIR, herunder mikro-FTIR og ATR-FTIR.
(Attenuated Total Reflectance).
Ved anvendelse af pyrolyse-gaskromatografi-massespektrometri (Pyr-GC/MS) analyseres
plastmaterialers termiske nedbrydningsprodukter. Med teknikken kan analyseres både additiver
og de polymerer, der indgår i plasten. Der er ofte stor forskel på antallet af plastpartikler
identificeret ved optiske metoder (mikroskopi) og ved FTIR, sammenlignet med ved PyrGC.MS). Der er undersøgelser, der viser, at 70% af visuelt identificerede plastpartikler ikke kan
bekræftes at være plastpartikler, når der i stedet anvendes FTIR /12/.

8
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Kilder til mikroplast samt skæbne og miljøeffekter i
vandmiljøet

5.1

Kilder til mikroplast
Mikroplast, der udledes via renseanlæg, kan både være primær og sekundær, hvilket der er
redegjort for i dette kapitel. Der er kun sparsomme beskrivelser i litteraturen af de forskellige
potentielle kilder og ganske få undersøgelser, der kan give en ide om bidraget af mikroplast fra
specifikke kilder. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et bud på det relative
bidrag af primær og sekundære mikroplast til renseanlæg.
Hovedkomponenten i de fleste mikroplastpartikler er syntetiske polymerer, som er fremstillet af
råolie, og som nedbrydes langsomt i miljøet. Estimater af nedbrydningen i vandmiljøet viser, at
de kan forventes at forblive i miljøet i hundreder til tusinder af år eller mere i de dybere dele af
havet og i polarområderne /16/. Plasten kan være tilsat additiver, hvor bisphenol A, phthalater
og bromerede flamehæmmere regnes for at være de mest relevante i forhold til miljø og
sundhed /15/.

5.1.1

Kilder til primær mikroplast
Personlige plejeprodukter
Blandt primær mikroplast regnes mikroperler, som tilsættes personlige plejeprodukter såsom
skrubbecremer, tandpastaer og sæbe. Mikroperlerne består hovedsageligt af polyethylen (PE),
men de kan også være af polypropylen (PP), polyethylenterephathalat (PET),
polymethylmethacylate (PMMA) og Teflon (PTFE) /1/. En undersøgelse af mikroplast i fire
forskellige produkter til ansigtsrensning produceret i henholdsvis Tyskland, Korea, Frankrig og
Thailand viste, at partiklerne varierede i størrelse og form. Hovedparten af partiklerne var mindre
end 0,5 mm og kunne være formet som kugler, elipser, stave og fibre. Prøver af produkterne
blev bragt i opløsning og blev filtreret på et 8 µm filter. Størrelsen af de plastpartikler, der blev
tilbageholdt af filteret, blev bestemt ved mikroskopering /2/.
Tabel 5.1:

Størrelsen af mikroplastfragmenter i prøver fra fire forskellige produkter (brands) til
ansigtsrensning /2/

Kendskabet til forbruget af mikroplast i plejeartikler er begrænset, men der foreligger i
litteraturen enkelte estimater for forbruget. Det gennemsnitlige forbrug af polyethylenmikroplastpartikler i produkter til personlig pleje i USA blev i 2011 estimeret til 2,4 mg pr. indbygger om
dagen /3/. Hvis vi overfører det til danske forhold, vil det f. eks. for Renseanlæg Lynettens
opland med 550.000 indbyggere betyde en potentiel emission på 1,3 kg/dag.
De ”5 Gyres Institute” fandt et indhold af mikroplast på mellem 0,94% og 4,2% baseret på vægt i
tre forskellige skrubbecremer (Tabel 5.2).

9

Tabel 5.2:

Mikroplast i prøver fra tre forskellige skrubbecremer /18/

Optælling af antallet af mikroplastpartikler i et af produkterne (A) viste, at der var ca. 1 mio.
mikroplastpartikler i hver tube (Tabel 5.3).
Tabel 5.3:

Antal mikroplastpartikler i en skrubbecreme /18/

Flere producenter af plejeprodukter har inden for de sidste 2-3 år besluttet at stoppe
anvendelsen af mikroplast i deres produkter. Derfor forventes i de kommende år en reduktion i
udledningen af mikroplast fra plejeprodukter.
Industrivirksomheder
Industriel brug af mikroplast til sandblæsning er en anden primær kilde. Selv om en del af de
partikler, der bruges til sandblæsning, recirkuleres, kan der være et betydeligt tab under
processen, som resulterer i en udledning af mikroplast til vandmiljøet /1/.
Fremstilling og støbning af plast kan være en primær kilde til mikroplast, hvis eventuelt spild af
præ-produktionspiller (ca. 5 mm i diameter) og pulvere (ca. 300 µm i diameter) skylles ud i
afløbssystemet. At der kan være udledninger eller spild af mikroplast fra plastproducerende
virksomheder er sandsynliggjort gennem en svensk undersøgelse af prøver fra overfladevand
og sediment udtaget i sommeren 2007. Undersøgelsen, der omfattede 19 lokaliteter langs den
svenske kyst fra Gøteborg og 120 km nordpå, viste således en særligt høj koncentration af
plastpartikler i en vandprøve udtaget tæt ved en polyethylenproducerende virksomhed (102.000
3
partikler pr. m , diam. ̴ 0,5 – 2 mm) /19/.

5.1.2

Kilder til sekundær mikroplast
Syntetiske tekstiler
Plastmaterialer i syntetiske tekstiler (fx nylon, polyester og akryl) er også kilde til udledning af
mikroplast og kan både betragtes som kilde til primær mikroplast (tekstilindustrier og farverier)
og sekundær mikroplast (industrivaskerier og husholdninger). En undersøgelse af antallet af
plastpartikler i prøver af udløbsvand fra tre forskellige typer vaskemaskiner viste, at der fra et
enkelt beklædningsstykke blev frigivet >1900 plastfibre pr. vask /4/. Den samme undersøgelse
viste, at fleece-tøj frigav 180% flere fibre end tæpper og skjorter.

10
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Plastaffald og nedbrudt plastmateriale
I regnvand kan mikroplast stamme fra delvist nedbrudt plastemballage, engangsservice,
afslidning fra dæk og sko og nedbrydning af plastelementer i bygninger, som ender i
regnvandssystemer eller kloaksystemer. Sanitært afløbsvand fra husholdninger, institutioner og
industrier kan foruden mikroplast fra plejeprodukter og tekstiler indeholde mikro- og
makroplastpartikler fra plastposer og –film samt plastrør og -fittings.

5.2

Skæbne og effekter i vandmiljøet
Siden Carpenter for første gang i 1972 påpegede tilstedeværelsen af plastpartikler på
overfladen af Nordatlanten /14/, er der fundet mikroplastpartikler overalt i verdenshavene. Og de
senere års indledende undersøgelser af floder og søer viser, at mikroplast også er til stede i
ferskvandsmiljøer /5/. Der foreligger efterhånden et stort antal publikationer, der beskriver
forekomst og skæbne af mikroplastpartikler og deres additiver i vandmiljøet, optag i
vandlevende organismer og fugle samt interaktioner mellem plastpartikler og farlige kemikalier i
vandmiljøet. Der er imidlertid kun sparsom viden om mikroplastpartiklernes effekter, når de
befinder sig i en organisme. Additivernes betydning i forhold til andre kilder til de samme stoffer
er heller ikke fuldt ud klarlagt. Det samme gør sig gældende for de effekter, det kan få for en
organisme, som optager mikroplast, hvortil der er adsorberet eksempelvis DDT, polyaromatiske
hydrokarboner (PAH) og polyklorerede biphenyler (PCB).
Dette kapitel giver et overblik over:
•
•
•

mikroplasts forekomst i vandmiljøet (vand, sediment og vandlevende organismer)
mikroplasts bidrag til forurening med andre kemikalier og interaktioner med
kemikalier i miljøet
mikroplasts effekter på vandlevende organismer

Her er taget udgangspunkt i de seneste reviews og internationale rapporter på området, og der
er suppleret med resultater fra enkelte undersøgelser af nyere dato fra den videnskabelige
litteratur. Der er ikke foretaget en systematisk vurdering af de anvendte
prøveudtagningsmetoder og analyser i lighed med den, der er gennemført for undersøgelser
relateret til renseanlæg (se kapitel 6).

5.2.1

Forekomst af mikroplast i vandmiljøet
Masseproduktionen af plastikprodukter, som begyndte i 1950’erne, har ført til en akkumulering
af plastikaffald i jordmiljøet, i det åbne ocean, langs kyster, i floder, i søer og i sediment. Megaog mikroplast er akkumuleret i et stort omfang både på den nordlige og sydlige halvkugle og er
fundet i de mest ubeboede egne /17/. Plastpartiklerne vil blive reduceret i størrelse, efterhånden
som forvitring og disintegrering finder sted /20/. Plast kan nedbrydes i miljøet, men det er en
meget langsom proces (se afsnit 5.2). Nedbrydning vil hovedsageligt blive initieret af solens
UVB-stråler i en fotooxidationsproces og kan blive efterfulgt at en termooxidationsproces, som
ikke kræver UV-stråler. Denne autokatalytiske proces kan fortsætte, så længe der er ilt til stede.
Initiering af nedbrydning via fotooxidation har imidlertid meget dårlige vilkår for plastpartikler, der
befinder sig i havmiljøet med lave nedbrydningshastigheder til følge. Nedbrydningshastigheden
af plast i havvand er væsentligt reduceret i forhold til nedbrydningshastigheden af plast, som er
eksponeret for UV-stråler i luft. Dette er illustreret i Figur 5.1.
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Figur 5.1:

Ændring af trækstyrke (i procent af oprindelig trækstyrke) af polypropylen-tape, som har
været eksponeret for sollys i henholdsvis luft og havvand .

Mikroplast i vand og sediment
Globale fund
I det marine miljø er der fundet mikroplast /22/:
•
•

i overfladen blandt plankton
i sand og mudret sediment

En gennemgang af den publicerede litteratur (peer reviewed) fra 2008 til 2013 viste 25 artikler
om mikroplast i prøver af marint plankton og 22 artikler om mikroplast i marine sedimenter /22/
(se bilag A).
I relation til fordelingen af mikroplast i det marine miljø er det nyttigt med et overblik over de
mest almindelige plasttyper fundet i miljøet og deres massefylde (Tabel 5.4). Af tabellen fremgår
det, at PE og PP har lavere massefylde end vand. Det må derfor forventes, at plastpartikler af
PE og PP typisk vil befindes sig på havoverfladen, mens PS, PET og PVC, der er tungere end
vand, i højere grad skal findes i sediment. Massefylderne er angivet for plast uden additiver,
som naturligvis kan ændre materialets massefylde. Dannelse af biofilm på plastpartiklerne er en
anden parameter, som kan ændre den samlede massefylde.

12

mikroplast_renseanlæg_2015_05_11.docx

Kilder til mikroplast samt skæbne og miljøeffekter i vandmiljøet

Tabel 5.4:

Massefylden (specific gravity) af de mest almindelige plasttyper i det marine miljø /21/.

Indsamling af prøver af plankton i vandoverfladen har været anvendt i stort omfang for at
”diagnosticere” tilstedeværelsen og omfanget af plast i pelagiske områder. Carpenter og hans
team observerede store mængder af plastpartikler (1-2 mm) i havoverfladen i den nordvestlige
-2
del af det Atlantiske Ocean i 1970’erne i størrelsesordenen 3.500 fibre pr. km /14/.
Tilstedeværelsen af mikroplastfibre i Nordsøen blev dokumenteret af Thompson et al /23/ i
3
prøver af membranfiltreret vand, hvor de fandt mængder på 0,01-0,05 fibre pr. m .
Gennemgangen af litteraturen i dette afsnit ”Globale fund” er baseret på et review /22/. Dog er
originalreferencer i flere tilfælde indføjet i teksten. Undersøgelser af arkiverede prøver fra det
Nordatlantiske Ocean viste tilstedeværelse af mikroplast allerede i 1960’erne. Ydermere viste
resultaterne en signifikant stigning i antallet af mikroplast gennem 1960-1970’erne og 19801990’erne. Det drejer sig hovedsageligt om plastfibre i en længde på 20 µm /24/. En nyere
undersøgelse af prøver fra Nordsøen, rapporteret i 2013, viste 64 plastpiller pr. liter og 88
plastfibre pr. liter (40 µm) /22/.
Den rumlige og tidsmæssige variation af mikroplast er blevet undersøgt ved analyse af mere
end 18.000 arkiverede prøver udtaget fra det Nordatlantiske Ocean i perioden 1991–2007. 60%
-1
af fragmenterne var i størrelsen 2-6 mm. Tilsyneladende aftog massefylden (g·ml ) af
plastpartiklerne over tid, mens mængderne af plastpartiklerne øgedes med 18% i den samme
periode /22/. En undersøgelse af tilstedeværelsen af mikroplast i prøver fra forskellige steder i
vandsøjlen i Santa Monica Bay i Californien viste, at massefylden af plastpartiklerne var højere i
bundlaget end i overfladen.
Tilstedeværelsen af mikroplast på sandstrande i form af plastpiller blev første gang rapporteret i
1970’erne, hvor det var fundet i New Zealand, Canada, Bermuda og Libanon. Det tyder på, at
plastpiller allerede var spredt globalt i 1970’erne. Senere er der fundet mikroplast på alle seks
kontinenter, og de største mængder er ofte fundet i tætbefolkede områder. En undersøgelse af,
hvilke typer og materialer mikroplasten optrådte i, viste, at hovedparten af plasten bestod af fibre
af polyester og akryl. Det førte til den antagelse, at plasten stammede fra renseanlægsudløb og
fra vaskemaskiner /25/.
Farvande tæt på Danmark
Tre rapporter fra perioden 2007 til 2014 beskriver resultater fra undersøgelser af mikroplast i
prøver udtaget langs den svenske vestkyst og i den hollandske del af Nordsøen og Vadehavet.
Da disse områder grænser op til danske havområder, er de særligt interessante i relation til
danske forhold.
I sommeren 2007 blev der udtaget prøver af overfladevand på 16 lokaliteter langs den svenske
vestkyst og prøver af sediment på tre lokaliteter. Prøver af overfladevandet blev udtaget med to
metoder. I den ene metode blev der udtaget kendte voluminer af overfladevand i en dybde på 00,3 m, som efterfølgende blev filtreret i et 80 µm net. I den anden metode blev prøverne udtaget
ved brug af et zooplankton-net (450 µm), som blev trukket lige under vandoverfladen af et skib.
Prøverne blev analyseret med stereo- eller fluoresensmikroskop. Sedimentprøverne blev
udtaget med et trawl og en Ekman-prøvetager /19/.
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Resultaterne af undersøgelsen viste, at antallet af plastfibre, som blev tilbageholdt i det
anvendte 80 µm net, var mere end 1000 gange større end det, der er rapporteret i
undersøgelser, hvor der er anvendt 333 eller 450 µm zooplankton-net (se Tabel 5.5) /19/. Det
tyder på, at antallet af plastpartikler, der passerer gennem et zooplankton-net, må udgøre en
væsentligt større fraktion end hidtil antaget. På en lokalitet (Steningssund) i nærheden af en
plastproducerende virksomhed blev der fundet et særligt højt antal plastpartikler.
Sedimentprøven fra Steningssund indeholdt ligesom vandprøven herfra et meget højt indhold af
plastpartikler. Antallet af plastpartikler opsamlet med 450 µm net blev fundet at være lavere end
rapporteret fra andre havområder (se Tabel 5.5 og Tabel 5.6).
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Tabel 5.5:

Antal plastpartikler i prøver af overfladevand (80 µm net) fra svenske lokaliteter. /19/.

Tabel 5.6:

Antal plastpartikler i prøver af overfladevand (450 µm net) fra svenske lokaliteter /19/.
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Tabel 5.7:

Antal plastpartikler i prøver af sediment /19/.

I forbindelse med en undersøgelse af forekomsten af mikroplast i prøver fra spildevand og slam
fra renseanlægget Längevil i Lyskilde på den svenske vestkyst blev der også gennemført
undersøgelser af vandprøver udtaget fra recipienten (Kapitel 6.1). Der blev udtaget vandprøver
(2 replikater) i en afstand af 20, 50 og 200 m fra renseanlæggets udløb samt fra en upåvirket
referencelokalitet. Renseanlæggets udløb føres ud i havet gennem et ca. 850 meter langt rør
(diameter: ~700 mm), som ender på 22 meters dybde på en eroderet bund. Prøven blev udtaget
fra recipienten med zooplankton-net (300 µm), der blev trukket horisontalt fra bunden til
overfladen. Vandprøverne blev efterfølgende filtreret på 300 µm filter og studeret under
stereomikroskop. Resultaterne viste et tydeligt fald i antallet af plastpartikler langs vandfanen fra
mundingen af udløbsrøret og nedstrøms (se Tabel 5.8).
Tabel 5.8:

Antal partikler i vandprøver (300 µm net) udtaget i recipienten ud for renseanlægget Längevil
i Lyskilde, Sverige. Tallene refererer til middelværdier ±standardafvigelsen. /19/

I juli 2012 blev der udtaget prøver af sediment fra 15 lokaliteter i Holland: 13 prøver langs den
hollandske kyst ud til Nordsøen, en prøve fra Vadehavet og to prøver fra Rhinen. Hver prøve af
overfladesediment bestod af en homogeniseret mængde sammensat af fem individuelle
stikprøver. Prøverne blev yderligere homogeniseret inden udtag af delprøver til ekstraktion og
analyse. Plastpartikler og sediment blev separeret ved at blande sedimentprøven i en mættet
opløsning af NaCl. Sedimentpartiklerne fik lov at synke til bunds, mens de lettere plastpartikler
flød op til overfladen af væskelaget. Toplaget blev filtreret på et 0,7 µm Whatman glasfilter og
observeret under et lysmikroskop. Partiklerne blev inddelt i to grupper: 1 - 300 µm partikler og
300 – 5000 µm partikler /16/. Samme metode blev anvendt ved karakterisering af
spildevandsprøver fra renseanlægsudløb (se afs. 6.4).
Der blev fundet mikroplast i sedimentprøverne fra samtlige 15 lokaliteter. Ca. 65% af partiklerne
var mindre end 300 µm. Der blev både fundet kugler, fibre og fragmenter, men fibrene
dominerede i de fleste prøver. Det største antal partikler blev fundet i prøver fra Rhinen og
dernæst i prøven fra Vadehavet. Det gennemsnitlige antal partikler i prøverne fra Nordsøen var
440 partikler pr. kg tørstof sediment (Tabel 5.9).
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Tabel 5.9:

Antal partikler i sedimentprøver udtaget på hollandske lokaliteter i juli 2012 /10/.

Mikroplast i vandlevende organismer
Et forholdsvist stort antal undersøgelser har vist, at mikroplast kan optages både i hvirveldyr
som fisk, havlevende pattedyr og fugle og i hvirvelløse dyr, deriblandt sandorm, amphipoder,
rurer og krebs (se bilag A). Inden for de senere år er det også dokumenteret, at zooplankton kan
indtage mikroplastpartikler i størrelsen 1,7-30,6 µm /26/. En opgørelse over antallet af
undersøgelser om optag af mikroplast viste, at der var 26 artikler om mikroplast indtaget af
hvirveldyr (se bilag A) og 11 artikler om mikroplast indtaget af hvirvelløse dyr ultimo 2013 /22/.
Optag af mikroplast i fisk blev allerede opdaget i de tidlige 1970’ere, hvor der blev rapporteret
om tilstedeværelse af mikroplast (<5 mm) i fiskelarver samt i unge og voksne fisk i det
Nordatlantiske Ocean /22/. I 2010 blev der i en undersøgelse af planktonspisende fisk fra North
Pacific Central Gyro (NPCG) fundet mikroplast i tarmsystemet på 35% af fiskene (N = 650).
NPCG er et ”hot spot” for plastikforurening, men selv i mindre forurenede områder som det
Filippinske Hav (ved Mariana Islands) viste en undersøgelse, at 40% af de indsamlede fisk
havde plast i maven. Det har længe været kendt, at havfugle indtager plast fra det marine miljø.
Der er kun gennemført få undersøgelser af marine pattedyr. I en undersøgelse af sæler fra
Macquaira Island (Australien) blev der fundet både plastpiller og –fragmenter (2-5 mm). En
undersøgelse fra 2013 af sæler i Holland viste ikke tilstedeværelse af mikroplast, men maverne
indeholdt plaststykker og –tråde /22/.
Undersøgelser af invertebrater blev igangsat efter fund af mikroplast i prøver af plankton og
sediment. De publicerede undersøgelser er udført i laboratoriesystemer på nær et enkelt, som
omfatter analyser af hummere fra Clyde Sea i Skotland. Undersøgelsen viste, at 83% af de
undersøgte hummere (N = 120) indeholdt mikroplast, hovedsageligt i form af bolde af filamenter
/22/.
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Mikroplast kan også transporteres op igennem fødekæden ved, at dyr højere oppe i fødekæden
indtager dyr længere ned i fødekæden, som indeholder mikroplast /27/ /28/. Der er på den måde
risiko for, at mikroplast transporteres og akkumuleres op igennem fødekæden som illustreret i
Figur 5.2.

Figur 5.2:

5.2.2

En model for de potentielle trofiske transportveje for mikroplast i det marine miljø. De blå
prikker er polymerer, der har lavere massefylde end vand (dvs. PE og PP), og de røde
prikker er polymerer, der har højere massefylde end vand (dvs PVC). De stiplede pile viser
den hypotetiske mikroplasttransport /22/.

Bidrag til forurening med andre kemikalier og transport af organismer
Mikroplast kan indeholde additiver, som kan bidrage til forurening af vandmiljøet. Foruden de tre
stoffer eller stofgrupper (bisphenol A, phthalater og bromerede flammehæmmere), som er
nævnt i afsnit 5.1, kan de også indeholde nonylphenoler (NP). Additiverne og også
plastmonomerer kan frigives (leaching) fra mikroplast i vandmiljøet og på den måde øge
eksponering af vandlevende organismer for skadelige stoffer. Det er hidtil antaget, at
organismers indtag af mikroplast med additiver kan bidrage væsentligt til eksponeringen med
plastadditiver. En vurdering af nyere dato viste imidlertid, at bidraget af NP og BPA fra indtag af
mikroplast ligger i den lave ende for sandorm og er ubetydelig for torsk i forhold til andre kilder til
de samme stoffer. Vurderingen blev gennemført ved anvendelse af en biodynamisk model til
beregning af frigivelsen af NP og bisphenol A (BPA) fra mikroplast indtaget af sandorm og torsk
/29/. En undersøgelse af mikroplast i kombination med pyren viste, at mikroplasten forsinkede
en pyren-induceret mortalitet i kutling, men inducerede adskillige toksikologiske biomarkører
/34/.
Analyse af mikroplast i prøver fra det marine miljø har vist, at persistente, bioakkumulerbare og
toksiske (PBT) stoffer sorberer til overfladen af plastpartikler. Der er eksempelvis fundet resiner
af PP ud for den japanske kyst med polyklorinerede biphenyler (PVB), organokloriner (DDE) og
NP absorberet fra havvand. Både organiske stoffer og metaller er fundet at akkumulere på PEplast indsamlet på kyster og i det marine miljø. Indsamling og analyse af PE-piller langs den
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afrikanske kyst tyder på, at der er sket et fald i den gennemsnitlige koncentration af persistente
organiske stoffer fra 1980’erne til 2000’erne. Langs den californiske kyst og NPCG er der fundet
PCB, PAH og DDT i plastpartikler og –fragmenter (80-90% PP). Der er gennemført
laboratoriestudier af stoffernes sorption til plast og opsat modeller for beskrivelse af sorptionen,
som har ført til den formodning, at mikroplast i miljøet kan øge akkumuleringen af PBT-stoffer
/22/.
Mikroplast er ikke alene en vektor for kemikalier, men kan også transportere mikroorganismer
rundt i det marine miljø. Undersøgelser af plaststykker har påvist biofilm på overfladen af
partikler med hydrogenkulstof-nedbrydende bakterier, som muligvis kan påvirke
fragmenteringen og nedbrydningen af plasten. Men der er også identificeret humane
pathogener, deriblandt arter af slægten Vibrio /5/.

5.2.3

Effekter på vandlevende organismer
Der er kun få rapporterede undersøgelser af mikroplasts effekt på vandlevende organismer. En
undersøgelse af optagelse og effekt af mikroplast (PE med høj massefylde) i blåmuslinger
(Mytilus edulis L.) viste, at mikroplast blev optaget i celler og væv. Partiklerne (>0–80 µm) blev
fundet i gællerne og i maven. Fra maven blev de transporteret til fordøjelsessystemet og
akkumuleret i det lysosomale system efter 3 timers eksponering. Resultaterne viste tydelige
histologiske ændringer som følge af mikroplast indtag, og der blev fundet en stærkt
inflammatorisk reaktion efter 6 timer /30/. Et studie af nanopartikulært PS’s effekt på modeller af
biologiske membraner viste, at PS-nanopartiklerne let kunne trænge igennem
væskemembraner. PS ændrede membranstrukturen, reducerede den molekylære diffusion
væsentligt og blødgjorde membranen /31/.
At indtag af mikroplast kan have en indflydelse på organismers fødeoptag blev for nylig
demonstreret i en undersøgelse, hvor vandlopper (Calanus helgolandicus) blev eksponeret for
20 µm PS-perler (75 mikroplastperler pr. ml) og en algekultur i 24 timer. Vandlopperne
eksponeret for mikroplast indtog 11% færre algeceller (P = 0,33) og 40% mindre kulstof (P <
0,01) end en kontrolgruppe. En forlængelse af eksponeringsperioden med op til 9 dage
resulterede i, at de eksponerede vandlopper producerede mindre æg med en reduceret
klægningssucces i forhold til vandlopper, der ikke var eksponeret for mikroplast /32/.
En lignede effekt blev set i en undersøgelse, hvor unge kutling fisk (Pomatoschistus microps)
blev eksponeret for tre typer mikroplast (PE). 126 fisk indsamlet på to forskellige lokaliteter
(Minho- og Lima-flodmunding) blev tilbudt mikroplast alene eller i kombination med krebs
(Artemia nauplii). Alle mikroplasttyper blev indtaget, hvilket tyder på, at fiskene forvekslede dem
med føde. Under samtidig eksponering for både mikroplast og krebs viste fiske fra Lima en
signifikant reduktion i deres spiseadfærd (65%) og effektivitet (op til 50%), men det samme
gjorde sig ikke gældende for fiskene fra Minho. Minho-fiskene foretrak krebs fremfor mikroplast
og var i stand til at selektere mellem krebs og plast. På dette grundlag blev det konkluderet, at
de udviklingsmæssige forhold (ontogenetiske udvikling) kan have indvirkning på fisks evne til at
selektere deres bytte. Det blev videre konkluderet, at et mindre indtag af føde på grund af
mikroplast i miljøet kan reducere både individers og populationens sundhed /33/.

5.3

Sammenfatning - kilder, skæbne og effekter i vandmiljøet

5.3.1

Kilder
Der udledes både primær og sekundær mikroplast til renseanlæg, men der er ikke tilstrækkeligt
grundlag i de publicerede undersøgelser til at give et bud på den relative betydning af de
forskellige kilder. Primær mikroplast (<5 mm) er produceret som sådan, mens sekundær
mikroplast dannes ved nedbrydning af større plastikstykker (se Tabel 5.10). Selvom ingen af de
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refererede undersøgelser er gennemført i Danmark, er der ingen grund til at antage, at
forholdene vil være væsentligt forskellige i Danmark. Under den forudsætning har vi estimeret
en daglig udledning på 1,3 kg polyethylenmikroplastpartikler til Renseanlæg Lynetten som følge
af forbruget af personlige plejeprodukter med mikroplastpartikler.
Tabel 5.10:

Kilder til primær og sekundær mikroplast til renseanlæg

Kilder til primær mikroplast

Kilder til sekundær mikroplast

Mikroperler i plejeprodukter (skrubbecreme,
tandpasta, sæbe)

Vask af syntetiske tekstiler

Industriel sandblæsning

Industriel forarbejdning af af syntetiske
tekstiler

Fremstilling og støbning af plast, herunder
spild af plastpartikler

Regnvand med delvist nedbrudt
plastaffald, afslidning fra dæk og nedbrudt
plast fra bygningskonstruktioner
Plastpartikler fra plastposer og –plastfilm
samt plastrør- og fittings i sanitært
afløbsvand.

5.3.2

Skæbne og effekt
Gennemgangen af resultater fra analyse af mikroplast i vand og sedimentprøver viser, at
mikroplast er til stede i alle verdenshavene. Der er fundet mikroplast i havene fra 1970’erne og
frem til 2014, men anvendelse af forskellige prøveudtagnings- og analysemetoder gør det
vanskeligt at sammenligne de forskellige resultater. For prøver, hvor der har været anvendt
omtrent samme maskevidde (330-335 µm), og hvor resultatet er udtrykt i samme enhed, ses
2
mængder fra 100 mikroplastpiller pr. km i Nordatlanten op til 334.271 mikroplastfragmenter pr.
2
km i NPCG, som er et af oceanernes ”hot spots”. Analyser af prøver, som er udtaget fra
Nordatlanten i perioden 1991 til 2007, tyder på, at der i dette tidsrum er sket en øgning i
mængden af mikroplast. En undersøgelse af vandprøver fra den svenske vestkyst kunne
indikere, at mængderne her er mindre end andre steder, men det er usikkert, da
prøveudtagninger og analyser ikke er udført med standardiserede metoder. Denne usikkerhed
betyder også, at det ikke er muligt at anvende disse data til at drage paralleller til forholdene for
danske kystområder.
Mikroplast er også fundet i prøver af sand langs kyster og i bundsediment. Flere resultater tyder
på, at de forskellige plasttypers massefylde har indflydelse på, om partiklerne går i
sedimentlaget eller befinder sig i de øverste dele af vandsøjlen. En undersøgelse af mikroplast
tæt på bymiljøer viste mange fibre af polyester og akryl, hvilket tyder på, at vask af tekstiler
kunne være en væsentlig kilde. Optag af mikroplast i levende organismer er veldokumenteret,
og det er tillige vist i laboratoriestudier, at plastpartikler kan akkumuleres op igennem
fødekæden.
Både organiske stoffer og metaller kan sorbere til mikroplast. Blandt de organiske stoffer, som
hyppigst optræder på eller i mikroplast, inklusiv plastadditiverne, er: PCB, PAH, DDT, NP, BPA,
phthalater og bromerede flammehæmmere. Laboratorierundersøgelser og modeller, som
beskriver sorption, har ført til den formodning, at mikroplast i miljøet kan øge akkumuleringen af
skadelige stoffer. En vurdering af, hvilken betydning frigivelse af additiverne NP og BPA fra
mikroplast havde for mængden af stofferne i sandorm og torsk, indikerede, at bidraget herfra
ligger i den lave ende i forhold til andre NP- og BPA-kilder.
De endnu få undersøgelser af mikroplasts toksikologiske effekter på vandlevende organismer
viser, at flere organismer indtager plastpartiklerne på samme måde som føde. Det kan reducere
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sundheden, både for enkeltindivider og populationer. I en undersøgelse af blåmuslinger faldt
reproduktionen efter eksponering i 9 dage med PE-mikroplast. Et studie med modeller af
biologiske membraner viste endvidere, at PS-mikroplast trængte igennem membranerne og
ændrede membranstrukturen.
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Forekomst og fjernelse i renseanlæg
Kilderne til mikroplast i marine vandområder er ikke kortlagt i detaljer, men der er mistanke om,
at en del kan komme fra renseanlæg, og at denne kilde kan være betydelig. Sanitært
spildevand, vand fra vaskemaskiner i husholdninger, industrispildevand og regnvand kan
potentielt indeholde mikroplast. I regnvand kan mikroplast stamme fra delvist nedbrudt
plastemballage og engangsservice, der tabes/smides i bymiljøet og ender i regnvandssystemer
eller kloaksystemer.
I dette kapitel er beskrevet resultaterne fra 5 undersøgelser af mikroplast i spildevand på i alt 21
renseanlæg. Undersøgelserne er gennemført på renseanlæg i Sverige, Rusland og Tyskland i
2012-2014. Der er lagt vægt på at beskrive anvendte prøvetagningsmetoder,
separationsteknikker, analysemetoder og resultater i form af karakteristika og antal af partikler i
indløb- og udløb samt i slam.

6.1

Svenske renseanlæg
Fra november 2013 til maj 2014 blev der udtaget prøver i indløb og udløb på tre svenske
renseanlæg: Henriksholm i Stockholm (kapacitet: 750.000 PE), Rya i Göteborg (kapacitet:
740.000 PE) og Långevik i Lysekil (kapacitet: 45.000 PE, belastning: 12.000 PE) /7/ /8/. På de
tre renseanlæg ligner renseprocesserne hinanden bortset fra, at der på de to største anlæg er
inkluderet henholdsvis sandfilter og skivefilter. Renseanlægget i Lysekil har ikke et
efterpoleringstrin. Desuden blev der analyseret prøver fra udløbet af en membranbioreaktor
(MBR-pilotskala), placeret ved Hammerby Sjöstadsverket.
Prøverne fra indløbene på renseanlæggene blev udtaget med en vandhenter (Ruttner-henter)
og filtreret gennem først et 300 µm og dernæst gennem et 20 µm filter. Den filtrerede
vandmængde var i indløbet 1 til 8 liter, mens den i udløbet var 800 til 1.000 liter. Prøverne fra
udløbet blev pumpet op og filtreret igennem 300 µm filtret, og derefter udtog man en prøve med
en vandhenter og filtrerede gennem 20 µm med vandsug.
De frafiltrerede partikler blev undersøgt under mikroskop og sorteret i fire grupper: Plastfibre,
plastfragmenter, plastflager og antropogene ikke-syntetiske partikler (f. eks. bomuldsfibre fra
tøj). Ved filtrering af vandprøver tilbageholdes mange ikke-syntetiske partikler. Den svenske
undersøgelse viste, at der er betydeligt flere ikke-syntetiske fibre end mikroplast i indløbene til
de tre nævnte svenske renseanlæg. I udløbene er der derimod ikke nogen større forskel på
antallet af mikroplastpartikler og ikke-syntetiske fibre. Tilbageholdelsen er således mere effektiv
for ikke-syntetiske fibre sammenlignet med plastpartikler.
Størstedelen af mikroplast, som findes i indløbene til renseanlæggene, tilbageholdes, så
koncentrationerne i det udgående vand bliver reduceret med mere end 95%. Antallet af
plastpartikler >300 µm lå i indløbene på de tre renseanlæg i intervallet 7.000-30.000, og for
.
partikler >20 µm lå antallet på 20.000-80.000 (se Figur 6.1 og Figur 6.2).
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Figur 6.1:

Antallet af mikroplast og ikke-syntetiske antropogene partikler i indløb og udløb fra tre
renseanlæg. Øverste figur viser antal partikler > 300 µm i m3. Nederste figur viser antal
partikler > 20 µm i m3. Beregningerne er baseret på 2-3 bestemmelser ved hvert
renseanlæg. Søjlerne viser middelværdien ±standardafvigelsen (300 µm: n=3 og 20 µm:
n=3) /8/.

I indløbet var antallet af mikroplastfibre < 300 µm større end antallet af partikler og flager (se
Figur 6.2). For mikroplast >20 µm var der ingen klar forskel på fordelingen mellem de enkelte
plastfraktioner i indløb og udløb (se Figur 6.2 og Figur 6.3 ). Resultaterne indikerer, at
reduktionen af fibre er bedre end reduktionen af partikler og flager.
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Figur 6.2:

Koncentrationen af mikroplast i indløbet fra de tre renseanlæg fordelt på de tre grupper af
plastpartikler: plastfibre, plastpartikler og plastflager. A: mikroplast opsamlet på 300 µm filter,
B: mikroplast opsamlet på 20 µm filter. Bemærk, at der er forskel på y-aksen for henholdsvis
A og B.

Reduktionen af de forskellige partikelfraktioner fra indløb til udløb fremgår af Tabel 6.1.
Gennemgående er der en bedre reduktion af partikler >300 µm sammenlignet med fraktionen
>20 µm. Renseanlægget i Henriksdal er udstyret med et sandfilter, og her bestemte man antallet
af partikler før og efter sandfiltret. Målingerne viste ingen entydig reduktion af
mikroplastpartiklerne, hverken for fraktionen >20 µm eller fraktionen > 300 µm. Filtrering af det
biologisk rensede vand gennem et skiverfilter havde heller ingen nævneværdig effekt på
udskilningen af partikler > 300 µm.
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Figur 6.3:

Koncentrationen af mikroplast i udløbet fra de tre renseanlæg fordelt på de tre grupper af
plastpartikler: plastfibre, plastpartikler og plastflager. A: mikroplast opsamlet på 300 µm filter,
B: mikroplast opsamlet på 20 µm filter. Bemærk, at der er forskel på y-aksen for henholdsvis
A og B.

Valget af filter i forbindelse med prøvetagningen har stor betydning for resultatet. På et 20 µm
filter opsamles i indløbene til renseanlæggene 3-6 gange så mange partikler sammenlignet med
et 300 µm filter. For udløbsvandet kunne der være 100 flere partikler på det tætte filter
sammenlignet med det grove filter. Et andet væsentligt forhold ved prøvetagningen er prøvens
størrelse og dermed repræsentativiteten af prøven. Gennem det grove filter kan filtreres en langt
større vandmængde, inden filtret stopper til, end der kan gennem det fine filter. I den svenske
3
undersøgelse filtreredes ca. 1 m gennem det grove filter, mens der kun kunne filtreres nogle få
liter gennem det fine filter.
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Tabel 6.1:

Procentdelen af fire partikelfraktioner, der tilbageholdes i renseanlæg. Tallene er relateret til
partikler >300 µm og partikler >20 µm og refererer til middelværdier ±standardafvigelsen.

På Sjöstadsverkets MBR-anlæg blev der kun talt partikler tilbageholdt med 20 µm filtret. MBRvandet havde signifikant lavere koncentration af mikroplastpartikler og antropogene ikkesyntetiske fibre sammenlignet med udløbsvandet fra de øvrige renseanlæg.
20-30 partikler fra hver fraktion blev analyseret ved hjælp af FTIR (Fourier Transform Infrarød
spektroskopi). Blandt de plasttyper, der blev identificeret ved hjælp af FTIR, kan nævnes
polyethen, polypropen, polyamid (nylon), akrylplast (Polymethylmetakrylat PMMA) og PET
(polyethentereftalat).
I tilknytning til den ovenfor beskrevne undersøgelse blev der på Långeviksverket i Lysekil
udtaget prøver af slam (25 g), som blev undersøgt for indholdet af mikroplast. Prøverne blev
udtaget af det afvandede slam og havde en tørvægt på 4,5%. Ved bestemmelsen af indholdet af
mikroplast i slammet blev vådt slam filtreret gennem et 300 µm filter (plankton net) for at fjerne
frisk organisk materiale, som vil forstyrre identifikationen af mikroplast. Det kan være svært at
skelne mellem plastik og ikke-syntetiske antropogene fibre, men ved at placere partiklerne på et
objektglas og varme det med en alkoholbrænder kan man se, at plastikpartiklerne smelter,
hvilket de ikke-syntetiske fibre ikke gør.
Tabel 6.2:

Mikroplastfraktioner bestemt i slam fra Långeviksverket i Lysekil, Sverige. Resultaterne viser
middelværdien af fire prøver (ww vådvægt og dw tørvægt) og standardafvigelsen.

Resultaterne fra bestemmelse af mikroplast og SS i indløbet til renseanlægget sammenlignet
med mængden af mikroplast i slam indikerer, at det var muligt at få et estimat af, hvor meget
mikroplast der ender i slammet, ved alene at bestemme SS og mikroplast i indløbet.
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6.2

Renseanlæg ved Skt. Petersborg, Rusland
Et studie om mikroplast blev i 2014 gennemført som et samarbejde mellem Helsinkis regionale
miljømyndighed og det centrale renseanlæg Vodokanal i St. Petersborg, Rusland /9/.
3
Renseanlægget behandler årligt 350 mio. m spildevand. Spildevandet behandles mekanisk,
men det fremgår ikke af rapporten, hvilke renseprocesser der i øvrigt er inkluderet. Formålet
med projektet var at bestemme mængden af mikroplast i ind- og udløbet på renseanlægget og
herudfra estimere renseeffektiviteten.
Der blev automatisk udtaget prøver over 24 timer ved indløb, efter den mekaniske rensning og i
udløbet fra renseanlægget. Til filtreringen af prøver anvendtes 300, 100 og 20 µm filtre.
Resultaterne viser antallet af identificerede partikler ved prøvetagningsstederne. I rapporten
fremgår det ikke, hvilken fraktion de identificerede partikler tilhører. Prøverne, hvoraf der blev
udtaget tre på hvert prøvetagningssted, blev undersøgt for indholdet af mikropartikler
(tekstilfibre, syntetiske partikler og sorte partikler) under et lysmikroskop med 50 ganges
forstørrelse. Resultaterne fra opgørelse af mikropartikler er vist i Tabel 6.3.
Tabel 6.3:

Antal mikropartikler bestemt i spildevandsprøver fra renseanlæg Vodokanal i St. Petersborg,
Rusland /9/.

Beskrivelsen af, hvordan plastpartiklerne blev identificeret, viser vanskelighederne ved at nå
frem til samme antal partikler, hvis den samme prøve undersøges to gange i træk og/eller af to
forskellige personer. Hvide, transparente, grønne og brune partikler blev sorteret fra. Skinnende
sorte partikler blev inkluderet, mens sorte matte partikler blev ekskluderet. I undersøgelsen har
man ikke forsøgt at adskille plastpartikler fra ikke-syntetiske partikler ved hjælp af en
alkoholbrænder, som man gjorde i den svenske undersøgelse (se Afs. 6.1), og dermed er der
risiko for at medtage for få eller for mange partikler i de enkelte grupper.
Generelt vurderes data og de beregnede reduktionsprocenter for mikropartikler at være usikre. I
rapporten mangler der bl.a. oplysninger om filtrerede vandmængder i relation til
tætheden/porestørrelsen i de anvendte filtre. Der mangler desuden specifikationer for
prøvetagnigsmetoder og specifikationer for de karakteristika (form og farve), der er anvendt til at
adskille syntetiske partikler fra ikke-syntetiske antropogene partikler. Dertil kommer, at der i
Tabel 6.3 ikke er anført, om det er middelværdier for flere bestemmelser, eller om der er tale om
enkeltbestemmelser.

6.3

Renseanlæg i Niedersachen, Tyskland
I Niedersachen, Tyskland har miljømyndigheder og vandselskabet fået gennemført en
undersøgelse af, hvor meget mikroplast der er til stede i udløbene fra 12 renseanlæg i
Niedersachen /11/. Renseanlæggene varierede i kapacitet mellem 7.000 og 210.000 PE, og den
3
3
årlige vandmængde varierede mellem 13 mio. m og 185.000 m . Slam fra renseanlæggene
blev også undersøgt for indholdet af mikroplast.
Afhængigt af indholdet af suspenderet stof blev der oppumpet mellem 390 og 1000 liter
spildevand. Hele vandmængden blev filtreret og al materialet opsamlet på 10 µm filter.
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Mikroplast >10 µm og <5 mm blev analyseret ved hjælp af mikro-FTIR, som giver information
om plastens strukturelle opbygning og kemiske bindinger. Forskellige plasttyper, som ligner
hinanden meget, kan identificeres ud fra de strukturelle fingerprint, som analysemetoden giver.
For at kunne anvende mikro-FTIR er det nødvendigt, at prøven undergår en lang række
behandlinger, der bl.a. fjerner naturligt forekommende materiale som alger, sand, fedt, insekter
og planterester. Dette sker gennem en enzymatisk og oxidativ nedbrydning efterfulgt af
separation ud fra vægtfyldeforskelle ved anvendelse af zinkchlorid.
Der blev fundet mikroplast i udløbene fra alle renseanlæg. Antallet af mikroplastpartikler og
fordelingen af plasttyper er vist i Figur 6.4. Der er vist data fra 11 af de 12 undersøgte
renseanlæg for fraktionen < 500 µm. Der var en betydelig variation i antallet af
3
3
mikroplastpartikler - mellem 29 pr. m og 1898 pr. m . Et anlæg, Holdrof, havde væsentligt
3
forhøjede koncentrationer (8.851 partikler og 4.408 fibre pr. m ) i forhold til de øvrige anlæg og
er derfor ikke med på figuren.

Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Styrol- Acrylnitril (SAN), Polyamid (PA), Ethylen-Vinylalkohol
(EVA), Polyvinylalkohol (PVAL), Acrylnitril- Butadien- Styrol (ABS), Polyester (PEST), Polyethylenterephthalat (PET),
Polyvinylchlorid (PVC), Polyurethan (PUR), Polymælkesyre (PLA) og lakagtige partikler

Figur 6.4:

3

Antallet af mikroplastpartikler pr. m målt i udløbsprøver fra renseanlæg i Niedersachen,
Tyskland. Farverne angiver de plasttyper, der er identificeret.

Som det fremgår af Figur 6.5, der viser partikelstørrelsesfordelingen på Oldenburg renseanlæg
før og efter slutfiltrering, var den dominerende partikestørrelse 50-100 µm. Oldenburg
renseanlæg er udstyret med et efterpoleringstrin i form af filtrering, som reducerer antallet af
mikroplast med 97%.
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Figur 6.5:

Partikelstørrelsesfordeling før og efter slutfiltrering på Oldenburg renseanlæg (210.000 PE).
Bemærk skaleringen af y-aksen før og efter filtrering.

Mikroplast >500 µm blev ved hjælp af et mikroskop sorteret i partikler og fibre og efterfølgende
3
analyseret ved hjælp af ATR-FTIR. Antallet af partikler varierede mellem 0 og 52 pr. m , mens
antallet af fibre var betydeligt større, hvilket fremgår af Figur 6.6. Det er vanskeligt at anvende
mikro-FTIR til bestemmelse af plasttyper i plastfibre. Cirka halvdelen af fibrene udgøres af ikkeplastik (cellulose og bomuld).

3

Figur 6.6:

Antal fibre pr. m målt i fraktionen >500 µm i udløbet fra de undersøgte renseanlæg.

Resultaterne af slamundersøgelserne viste indhold af polyethylen (PE), polypropylen (PP),
polystyren (PS) og polyamid (PA). Undersøgelser af slam fra seks tyske renseanlæg viste, at
antallet af partikler varierede mellem 1.041 og 24.129 pr. kg tørret slam.
Resultaterne fra den tyske undersøgelse viste følgende:
•
•
•
•
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Der er stor variation i antallet af mikroplastpartikler og fibre i udløbsprøver fra de
12 undersøgte renseanlæg.
Da der er udtaget én prøve på hvert renseanlæg, giver målingerne et
øjebliksbillede af antallet af mikroplastpartikler
Effektive og veldokumenterede forbehandlingsmetoder af de indsamlede prøver
er betydningsfulde for resultatet af plasttypebestemmelser
Mikro-FTIR og ATR-FTIR er anvendelige metoder til bestemmelse af plasttyper
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•
•

6.4

Resultaterne fra Oldenburg renseanlæg, hvor spildevandet i sidste rensetrin
filtreres, indikerer, at filtrering/efterpolering af renset spildevand kan reducere
udledningen af mikroplast betydeligt.
Der er behov for undersøgelser, der kan klarlægge de daglige, ugentlige og
årstidsbetingede variationer i belastningen, både for indløb og udløb på
renseanlæg. Målinger i såvel indløb som udløb vil give mere viden om
renseeffektivitet.

Renseanlæg i Holland
I en hollandsk undersøgelse vedrørende mikroplast i renset spildevand var der udvalgt fire
renseanlæg, heraf tre konventionelle renseanlæg og et MBR-anlæg /10/. Navnene på de
hollandske renseanlæg samt deres hydrauliske kapacitet fremgår af Tabel 6.4. Hver prøve blev
udtaget som triplikater, og i alt 12 analyser blev gennemført. Voluminet af de indsamlede prøver
fremgår ikke af rapporten.
Tabel 6.4:

Renseanlæg, hvorfra der har været udtaget udløbsprøver til analyse for mikroplast /10/

Den ovenstående væske fra prøverne blev filtreret igennem et 0,7 µm filter og undersøgt under
lysmikroskop, hvorefter partiklerne på filtret blev opdelt i to størrelser: 1-300 µm og 300-5000
µm. Størrelsen af de udtagne prøver er ikke oplyst. Antallet af partikler talt i de 12 prøver er vist i
Tabel 6.5.
Tabel 6.5:

Antallet af mikroplastpartikler i renset spildevand fra fire hollandske renseanlæg samt den
procentvise andel af partikler, der var større eller mindre end 300 µm. Der er for de fire
renseanlæg anført middelværdi og standardafvigelse (angivet i parentes)./10/.
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På samme måde som resultaterne fra analyse af mikroplast i renset spildevand i Sverige og
Tyskland viste den hollandske undersøgelse, at der er stor variation i antallet af plastpartikler,
og her ses også stor variation triplikaterne imellem. For de individuelle prøver varierede antallet
af partikler mellem 9 og 91 partikler/l.
Resultaterne viste ikke en forbedret fjernelse på MBR-anlægget sammenlignet med de
konventionelle renseanlæg. Niveauerne for mikroplastkoncentrationerne er meget ens på de fire
anlæg, når man sammenligner middelværdierne.

6.5

Sammenfatning – renseanlæg
De præsenterede resultater fra undersøgelser af udledningen af mikroplast fra renseanlæg i
Sverige, Rusland, Tyskland og Holland indikerer, at mikroplast >300 µm reduceres med mindst
95% i konventionelle renseanlæg med mekaniske, biologiske og kemiske rensetrin således, at
antallet af partikler i udløb ligger mellem 1 og 1.000 (se Tabel 6.6). Antallet af mikroplastpartikler
i størrelsen mellem 20 µm og 300 µm tilbageholdes i mindre grad end de større partikler. I en
svensk undersøgelse lå antallet af mikroplastpartikler (20-300 µm) mellem 1.600 og 9.300 i
udløbet fra renseanlæg /7//8/, mens en hollandsk undersøgelse viste 48.000 til 55.000
mikroplastpartikler (1-5.000 µm) i udløbet /10/.
Mikroplast tilbageholdes i spildevandsslam, og i en svensk undersøgelse /7/ og en tysk
undersøgelse /11/ blev antallet af mikroplastpartikler i slam bestemt til at være henholdsvis
16.700 ±1.960 og 1.041-24.129 pr. kg TS. Antallet af mikroplastpartikler i slam fra danske
renseanlæg forventes at være af samme størrelsesorden.
Kun på ét svensk renseanlæg, Långeviksverket ved Lysekil (14.000 PE), samt på Vodokanal
renseanlæg i St. Petersborg, Rusland har der været analyseret prøver både i ind- og udløbet, og
kun på det svenske anlæg har der tillige været analyseret slamprøver. Det betyder, at
datagrundlaget er utilstrækkeligt til at opstille en egetlig massestrømsanalyse, der kan beskrive
forholdene på danske renseanlæg.
Når det er vanskeligt at sammenligne antallet af partikler talt på de renseanlæg, der indgår i de
fem undersøgelser refereret i dette kapitel, skyldes det primært:
•

•
•

At der i de fire af undersøgelserne er anvendt stikprøvetagning, som
repræsenterer et øjebliksbillede. I én undersøgelse er undersøgt døgnprøver /9/,
men i denne undersøgelse er den efterfølgende prøvehåndtering ufuldstændigt
beskrevet.
At der ikke findes standardiserede forbehandlingsmetoder, der sikrer, at kun
plastpartikler tælles. Der er anvendt fire forskellige forbehandlingsmetoder i de
fire undersøgelser.
At der ikke findes standardiserede procedurer for filtrering, og desuden at der er
anvendt forskellige porestørrelser for filtrene.

For MBR gav to undersøgelser modstridende resultater med hensyn til renseeffektivitet (se
Tabel 6.7). I /8/ fandt man en betydelig renseeffekt over for mikroplast, således at der blev målt
< 210 partikler >20 µm. I /10/ fandt man ingen forbedret fjernelse for MBR sammenlignet med et
konventionelt renseanlæg. På renseanlægget i Oldenburg, Tyskland /11/ reducerede
3
slutfiltrering antallet af mikroplastpartikler fra 1.131 til 29 pr. m . Sandfiltret havde ingen effekt
hverken på partikler <20 µm eller >100 µm /8/. Skivefiltre med porestørrelse på 15 µm
indikerede en effekt over for partikler >20 µm /8/.
Danske renseanlæg af typen MBNDK (mekanisk, biologisk, nitrifikation, denitrifikation og
kemisk) adskiller sig ikke fra hovedparten af de undersøgte anlæg i Sverige, Tyskland og
Holland. Derfor forventes det, at mikroplastpartikler mellem 300 µm og 5 mm også på danske
renseanlæg vil blive reduceret med mindst 95%, og at en tilsvarende andel af
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indløbsbelastningen vil kunne genfindes i slammet. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere
antallet af plastpartikler i udløbet, som typisk vil være til stede i de forskellige
størrelsesfraktioner. I de nævnte undersøgelser /7//8/, /10/, /11/ har der været anvendt
forskellige metoder til partikelstørrelsesfraktionering, hvilket gør det svært at sammenligne
resultaterne, og dermed er det vanskeligt at overføre resultaterne til danske renseanlæg.
Mange renseanlæg i Danmark er udstyret med sandfiltre med henblik på at reducere specielt
fosforkoncentrationer og koncentrationen af suspenderet stof i udløb. Sandfiltre i Tyskland og
Sverige viste ingen effekt på mikroplastpartikler. Tilsvarende resultater kan forventes for
sandfiltre i Danmark.
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Tabel 6.6:

Oversigt over undersøgelser af indholdet af mikroplast i indløb, udløb og slam på renseanlæg.

Sted

Ref.

Antal Indløb
rense- antal
anlæg prøver

Indløb
3
antal/m

Udløb
antal
prøver

Udløb
3
antal/m

Slam
antal
prøver

Slam
antal pr.
kg TS

Metoder, prøvevoluminer, filtrering,
analysemetoder

Sverige

∕7∕∕8∕
2014

4

>300 µm
7.000-30.000;
>20 µm
20.00080.000

10

5-145 for partikler
>300 µm

4

16.700
±1.960

20 µm, 300 µm filtre. Lysmikroskop og
ATR-FTIR. Prøvestørrelse 1 L og 1000
L. 3 prøver ved ind- og udløb. 3-4
replikater. Slamprøve 25 g.

9

1.600- 9.300 for
partikler >20 µm

Rusland

∕9∕
2014

1

Tyskland

∕11∕
2014

12

12

Størrelse <500 µm:
3
12-712 pr. m
(Holdorf 8.851 pr.
m3) >500 µm: 0-52

Holland

∕10∕
2013

4

12

Middelværdier
48.000 -55.000 (std.
14.000-42.000)
partikelstørrelse 15.000 µm
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3

Tekstilfibre:
3
467.000
syntetiske
fibre: 160.000,
sorte partikler:
3.160.000

Tekstilfibre: 16.000,
syntetiske fibre:
7.000, sorte
partikler: 125.000

20 µm, 100 µm, 300 µm filtre.
Lysmikroskop. Døgnprøver.
Prøvestørrelse 1 L og 50 L. 3 prøver
ved ind- og udløb. Triplakater.

Prøver
fra 6 af
de 12
renseanlæg

1.04124.129

10 µm, 500 µm filtre. Lysmikroskop og
ATR-FTIR og mikro FTIR.
Prøvestørrelse 390 L og 1000 L i
udløb. triplikater. Slamprøve 1 L.

10 µm, 300, 5.000 µm filtre.
Lysmikroskop. Prøvestørrelse i udløb
ikke angivet. Triplikater.
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Tabel 6.7:

Undersøgte efterpoleringsmetoder og deres effekt i forhold til fjernelse af mikroplast.

Reference

Efterpoleringsmetoder

Sverige /7//8/

Sandfilter, skivefilter (15µm), Sandfilter ingen effekt for hverken >20 µm eller
MBR (0,2 µm)
100 µm. Skivefilter sandsynligvis effekt for
partikler < 300 µm. MBR betydelig effekt (<210
3
partikler/m for partikler >20µm).

Tyskland,
Oldenburg /11/

Filtrering

Holland, Heenliet MBR
/10/

Effekt

Reduktion 1.131 til 29 partikler pr. m

3

Ingen effekt af MBR sammenlignet med et
konventionelt renseanlæg

Sammenfattende er viden om belastningen af mikroplast fra renseanlæg via udløb og slam
stærkt begrænset på nuværende tidspunkt. Der er behov for mere tilbundsgående
undersøgelser af renseanlæggenes tilbageholdelse af mikroplast i relation til forskellige
renseprocesser og efterpoleringsmetoder, før det er muligt at kvantificere og risikovurdere
renseanlæggenes bidrag til mikroplast i havene.
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7

Forslag til videre arbejde
Med udgangspunkt i resultaterne fra litteraturundersøgelsen er i dette kapitel opstillet forslag til
det videre arbejde med at klarlægge belastningen med mikroplast fra danske renseanlæg, som
både skal ses forhold til udledning til vandmiljøet og i forhold til tilbageholdelsen i
spildevandsslam.
Litteraturgennemgangen har vist, at mikroplast bliver optaget i vandlevende organismer, og at
miljøfremmede stoffer adsorberes til mikroplast. Der har imidlertid kun været gennemført få
undersøgelser, der dokumenterer effekterne af tilstedeværelsen af mikroplast i vandlevende
organismer. Disse undersøgelser viste, at der opstår ændringer i kropsvævet.
Det er dokumenteret, at store plastemner i havmiljøet nedbrydes til mikroplast, og det er også
vist, at koncentrationen af mikroplast falder i stigende afstand fra renseanlægs udløb i
havområder, hvilket indikerer, at renseanlæggene bidrager til belastningen. I denne
litteraturundersøgelse er der ikke identificeret undersøgelser, hvor renseanlæggenes andel af
belastningen er forsøgt opgjort, men resultater fra målinger i udløb fra renseanlæg har vist
3
mikroplastkoncentrationer på op til 55.000 partikler pr. m ved partikelstørrelse på 1-5.000 µm.
3
Til sammenligning er der i et havneområde i Sverige fundet 1.000 til 3.000 pr. m (størrelse
3
>300 µm), og i afstande på 20-200 m fra renseanlægsudløb er der fundet 1-2 partikler pr. m . I
3
åbne havområder er der mindre end 1 partikel pr. m . Der er tegn på, at renseanlæggene
bidrager til belastningen i have, og derfor er det relevant at undersøge udløbskoncentrationerne
fra renseanlæggene i Danmark og indhente flere oplysninger om koncentrationer af mikroplast i
danske havområder.
Et måleprogram på renseanlæg i Danmark anbefales at omfatte renseanlæg med og uden
efterpoleringsteknologier, idet der er usikkerhed om, hvilke teknologier der kan reducere
mikroplast. Sandfiltre er ikke umiddelbart anvendelige, mens mikrosifiltre med porestørrelse på
10-20 µm forventes at kunne tilbageholde en væsentlig fraktion af mikroplast. Forskelle mellem
renseanlæg med konventionel renseteknik og MBR bør også undersøges. Svenske og
hollandske undersøgelser har givet modstridende resultater for effektiviteten af MBR.
I forbindelse med planlægning af et måleprogram skal prøvetagnings-, filtreringsforbehandlings- og analysemetoder fastlægges præcist i forhold til de konkrete mål, og hvilke
data man i øvrigt ønsker at sammenligne resultaterne med. Der er flere undersøgelser på
renseanlæg, hvor partiklerne inddeles i fraktioner >20 µm, 20-300 µm og 300-5.000 µm.
Derudover er det vigtigt - eksempelvis gennem kemisk behandling af det frafiltrerede materiale –
at frasortere ikke-syntetiske fibre og partikler (bomuld og uld) samt alger m.v. Tælling af antallet
af partikler foregår på nuværende tidspunkt ved hjælp af mikroskopering, som kan suppleres
med FTIR (Fourier Transformation Infrarød spektroskopi) til at identificere, hvilke plasttyper der
indgår i vandprøven. Kun få laboratorier er specialiserede til at kunne arbejde med
karakterisering af mikroplast.
Der har kun været gennemført få undersøgelser af mikroplast i tilløb til renseanlæg, fordi det er
vanskeligere at bestemme antallet at partikler i vand, der ikke har været igennem primær
sedimentation. I første omgang anbefales det at fokusere på efterpoleringsmetodernes
effektivitet og målinger i renseanlæggenes udløb.
På baggrund af den begrænsede viden, der eksisterer om mikroplastpartiklers tilstedeværelse i
dansk spildevand, samt usikkerheden i forhold til prøvetagnings- og analysemetoder og
renseteknologiernes effektiviet er der behov for at gennemføre grundlæggende undersøgelser
inden for følgende områder forud for etablering af et undersøgelsesprogram for danske
renseanlæg:
•

Fastlæggelse af prøvetagningsmetoder herunder volumener, instrumentering,
filtreringsmetoder både i forhold til vandstrømme og slamstrømme m.m.
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•
•
•

Fastlæggelse af partikelstørrelsesfraktioner og forbehandlingsmetoder, der kan
anvendes til at skelne mellem naturlige fibre/partikler og plastpartikler
Fastlæggelse af metoder til mikroskopering og tælling af partikler
Fastlæggelse af metoder til kemiske analyser herunder bestemmelse af
plasttyper

I forlængelse heraf vil undersøgelser af belastningsstatus for forskellige typer af danske
renseanlæg kunne vurderes, og mulighederne for anvendelse af filtreringsteknologier til
reduktion af belastningen kan konkretiseres.
•
•
•

Status for indholdet af mikroplastpartikler i vand- og slamstrømme på renseanlæg
med og uden efterpolering
Test med rensning af delstrømmen ved hjælp af f.eks. tromle- eller skivefiltre med
membraner, hvor porestørrelsen er >20 µm
Test med rensning af delstrømmen ved hjælp af filtreringsteknologier med
membraner, hvor porestørrelsen er <20 µm

Ved vurdering af renseeffektivitet er det samtidigt relevant at følge fjernelse af de miljøfremmede
stoffer, der adsorberes eller indgår i mikroplastpartikler som f.eks. PAH, phthalater, PFOS m.fl.
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Opsummering af undersøgelser over forekomst af mikroplast i vandprøver (blandt plankton) og optag af mikroplast i vandlevende dyr indsamlet i det
marine miljø /22/.

A

Opsummering af undersøgelser over forekomst af mikroplast i vandprøver (blandt
plankton) og optag af mikroplast i vandlevende dyr indsamlet i det marine miljø
/22/.

Mikroplast i planktonprøver /22/
Location
UK

Types of items and
contamination pattern
50-100 fibres L-1

Mesh size
-

Main focus

Reference

Fibres occurred from the surface to 100m deep.

Buchanan ,1971

-

333µm

Plastics widespread in the Sargassum Sea surface.

Carpenter and Smith, 1972

North Atlantic

0.275 pellets m ³

333µm

Carpenter et al., 1972

Bristol Channel

11.3 pellets m-³

130 µm

North Atlantic

100-1,000 pellets/km²

333-500 µm

PE pellets also ingested by fish.
PS pellets just negatively buoyant. Eastern coast
more contaminated.
Plastics and pellets concentrated between 28-40°N.
Relation with ocean currents.
Fragments, fibres and polystyrene were the majority.

Ryan, 1988

North Atlantic

3,500 pellets km ²
-

Morris and Hamilton, 1974
Wilber, 1987

-2

South Africa
Lab
North Pacific
Lab
NPCG
California coast
California coast

3640 items km
42.4 g km-2

90µm
-

-

83,800 fragments km-²
-

-

334,271 fragments km ²
10 fragments m-³*
60 fragmentsm-³**
~4 pieces m-³
-

North Sea

0.01-0.05 fibres m ³

Singapore

~4 fragments L-1

Kuroshio Current

~1X105 fragments km-²

Lab

53µm

Microplastic pellets in skin cleaners from Canadian
Zitko and Hanlon, 1991
markets.
81.5% were fragments with 0.5 mm; size distribution
Shaw and Day, 1994
varied with colour.
Microplastics from clean products and airblasting.
Gregory, 1996

333µm

Higher plastic to plankton ratio. Lines from fishery.

Moore et al., 2001

333µm

More floating plastics after a storm event.

Moore et al., 2002

333µm

Plastics in the entire water column.
CPR survey. Significant increase in the amounts of
plastics from 1960/70s to 1980/90s.
Surface microlayer (50-60µm) and subsurface (1m)
samples.
Amounts increased with the distance from the coast.
Include PS fragments.
Facial cleaners tested for characterization of PE
microplastics.

Lattin et al., 2004

280μm
330µm
~200µm

A-1

Thompson et al., 2004
Ng and Obbard, 2006
Yamashita and Tanimura, 2007
Fendall and Sewell, 2009

North Atlantic

-

335µm

60% has 2-6mm. Densities significantly higher at
30°N. Most fragments.

Morét-Ferguson et al., 2010

> 6100 tows, 60% with plastics.

Law et al., 2010

North Atlantic

10,000 to 100,000
fragments km-²

335µm

Northeast Pacific

0.004 to 0.19 fragments m-³

500µm

Pacific
Mediterranean
North Atlantic
SPSG

-

-

0.116 fragments m-2

333µm

-

335µm
-

Plastic concentrations depend on wind speed.

Higher amounts associated with weaker winds.
Microplastics associated with industries (paper
North Sea
40µm
facility plants). Fragments were absent.
Microplastics, as well as larvae, were retained
Equatorial Atlantic
~1 fragment m-³
300 µm
around an Archipelago. Autochthonous sources of
fragments were suggested.
Location: NPCG= North Pacific Central Gyre; SPSG = South Pacific Subtropical Gyre.
*Before a storm event **After a storm event.

A-2

~26,898 fragments km ²
64 pellets L-1;
88 fibres L-1

Surface and subsurface sampling. Fibres, fragments
and pellets reported (< 2.5mm).
PS fragments (464±29µm) generated by boring
crustaceans incrusted on floating buoys and
aquaculture.
90% of the tows contaminated by filaments,
polystyrene and thin plastic films.

333µm
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Doyle et al., 2011
Davidson, 2012
Collignon et al., 2012
Kukulka et al., 2012
Eriksen et al., 2013
Dubaish and Liebezeit, 2013
Ivar do Sul et al., 2013

Opsummering af undersøgelser over forekomst af mikroplast i vandprøver (blandt plankton) og optag af mikroplast i vandlevende dyr indsamlet i det
marine miljø /22/.

Mikroplast i sedimentprøver /22/
Location

Methodology

Contamination pattern Main focus
-1

-1

Reference

New Zealand

-

<1 m - >5000 m

Description of sampled plastic pellets.

Gregory, 1977

New Zealand

-

-

Description of sampled plastic pellets.

Gregory, 1978

Lebanon

-

-

Description of sampled plastic pellets.

Shiber, 1979

Description of sampled plastic pellets.

Gregory, 1983

Stranded pellets related to spills during shipping.

Khordagui and Abu-Hilal, 1994

Canada, Bermuda
Gulf of Oman and
Arabian Gulf

3X1m² on 1m wide
transects

Singapore

50-80,000 pellets m ²
341 items 100m-²

-

~0.5-6 fibres
50ml-1 sediment

61X61cm, 5.5cm deep

~950 plastics L-1

5-10kg, 5cm deep
(scoop)
surface (1cm) and
subsurface (~10cm)

~81.43 mg plastic
kg-1 sandy

UK

India

-

100m²

Sea of Japan

Hawaii

-

0-4 items replicate-1

Fernando de
Noronha

900cm² in the
strandline

0.005 g plastic
g-1 sandy

Northeast Brazil

988cm² in the
strandline

0.29 fragments cm-²

Tamar estuary, UK

50ml (upper 3cm)

Island of Malta

1m2

Hawaii

5-cm-diameter
sediment cores

Belgian coast

Van Veen grab

9 countries all
over the world

1cm deep; sewage and
washing machines
effluents

<2-8 fragments
50ml-1 sediment
0.7-167 pellets m-²

166 items kg-1
(harbours)
2-31 fibres
250ml-1 of sediment

Japan had more fragments than Russia (where
pellets were absent).
Subtidal sediments more contaminated than
sandy and estuaries.
High tide line has more hard plastic fragments
and pellets.
Items fragmented on the beach.

Kusio and Noda, 2003
Thompson et al., 2004
McDermid and McMullen, 2004
Reddy et al., 2006

Urban beaches are more contaminated by
polyethylene fragments.
13 of 15 quadrats were contaminated; pellets
identified only on windward beaches. Hard
plastic fragments and pellets
Hard plastic fragments (1-20 mm) and pellets.
Microplastics denser than macroplastics;
downwind sites more contaminated by
microplastic fragments.
Pellets prevalent on the backshore; pellets
associated with tar.
PE change physical properties of beaches
increasing permeability and lowering subsurface
temperatures.
Plastic pellets in harbours; plastics on beach
sediments have tripled since 1993.
Fibres from sewage via washing clothes. High
plastic amounts in high population areas.

A-3

Ng and Obbard, 2006
Ivar do Sul et al., 2009
Costa et al., 2010
Browne et al., 2010
Turner and Holmes, 2010
Carson et al., 2011
Claessens et al., 2011
Browne et al., 2011

East Frisian Islands

500g sediment, 1cm
deep

47 beaches all
over the world

Scanning Electron
Microscope

210 granules kg-1;
460 fibres kg-1

Virgin plastic pellets surface is smooth and
uniform. Eroded pellets surface is rough and
uneven.
Absence of works on microplastics in terrestrial
soils.

Continents
-

Munich Plastic
Sediment Separator
(MPSS)

-

µ-FT-IR

Lagoon of Venice

box-corer, 1-5cm deep

Chile

50X50 cm, 2cm deep
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Fragments and pellets absent.

-

Construction of a density separator of
microplastics from sediment samples.

Applicability of reflectance µ-Fourier-transform
infrared spectroscopy to the detection of
microplastics in sediments.
672 - 2175
Plastic fragments (PE and PP, 30-500µm)
fragments kg-1 sediment accumulated at low hydrodynamic sites.
Volunteer survey. 90% of samples (N=39)
~27 fragments m-²
contaminated by plastic fragments (1-4.75mm).
-
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Liebezeit and Dubaish, 2012
Fotopoulou and Karapanagioti, 2012
Rillig, 2012
Imhof et al., 2012

Harrison et al., 2012
Vianello et al., 2013
Hidalgo-Ruz and Thiel, 2013

Opsummering af undersøgelser over forekomst af mikroplast i vandprøver (blandt plankton) og optag af mikroplast i vandlevende dyr indsamlet i det
marine miljø /22/.

Hvirveldyr i marint miljø /22/
Biota

Main focus

Reference

Fish
Fish

8 of 14 species ingested plastic white pellets.

Carpenter et al., 1972

Myctophidae

35% ingested plastic fragments (1-2.79mm); number of plastics was related to the fish size.

Boerger et al., 2010

Ariidae

23% ingested nylon fibres and hard plastic fragments.

Possatto et al., 2011

Fish

9% ingested plastics fragments (~2.2mm) and threads; net feeding was considered relevant

Davison and Asch, 2011

Gerreidae
Stellifer brasiliensis,
Stellifer stellifer
Myctophidae
Pelagic and demersal fish
Seabirds
Shearwaters and
Albatrosses
Petrels
Petrels, shearwaters and
prions
Fulmarus glacialis
Petrels, Albatrosses and
shearwaters
Petrels, Albatrosses and
shearwaters
Uria lomvia
Fulmarus glacialis
Fulmarus glacialis
Fulmarus glacialis

during sampling.
~13% ingested blue nylon fragments (1-5mm) probably during feeding.
~8% ingested blue nylon fragments; highest number was in adults during the late rainy
season in the middle estuary.
~40% (mostly M. lychnobium and C. andreae) ingested plastics. No relation with the fish
size.
~36% ingested fibres and fragments (~1-2mm); semi synthetic debris related with sewage
effluents.

Albatross chicks were feed (pellets and fragments) at the breeding colony by parents;
shearwaters ingested smaller items.
Migratory seabirds probably ate fragments (~2.0-5mm) and pellets plastics outside
Antarctica.
Ingested pellets decrease for all species from 1980’s to 2000’s decades. Fragments
increased.
> 80% ingested fragments and pellets; ingestion rates are 3X greater than other studies.
~40% ingested fragments and pellets; most frequent among petrels (62%).

Ramos et al., 2012
Dantas et al., 2012
van Noord, 2013
Lusher et al., 2013

Fry et al., 1987*
van Franeker and Bell, 1988
Ryan, 2008
Provencher et al., 2009
Colabuono et al., 2009*

28% ingested fragments and pellets; PCBs and other organic chemicals identified on
fragments and pellets.
11% ingested fragments; ingestion rates decreased when the latitude increased.
Amounts of ingested pellets decreased and fragments (>1mm) increased (1980’s to 2000’s
decades).
> 90% ingested fragments; the incidence is higher when compared to other regions.
78% ingested fragments and pellets; pollution levels in the North Atlantic decrease towards
higher latitudes.
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Colabuono et al., 2010*
Provencher et al., 2010*
van Franeker et al., 2011
Avery-Gomm et al., 2012*
Kühn and van Franeker, 2012

Calonectris diomedea

83.5% ingested nylon threads; plastics were regurgitated by their parents during feeding.

Rodriguéz et al., 2012

Larus glaucescens
Phoebastria immutabilis,
P. nigripes
20 marine and aquatic bird
species
Puffinus tenuirostris

Fragments (<1cm) were found in 12% of boluses (N=589) collected by volunteers.

Lindborg et al., 2012

>60% of albatrosses ingested fragments and nylon lines; lines related with fishing.

Gray et al., 2012

2.7% of the Common Murre ingested fragments and pellets; small sample sizes limit
conclusions about other groups.
Transference of PBDEs from ingested plastics to the tissues.

Avery-Gomm et al., 2013*
Tanaka et al., 2013

Marine Mammals
Arctocephalus tropicalis,
A. gazella
Balaenoptera physalus

Microplastic fragments (~4.1mm) on scats associated with food (fish).

Eriksson and Burton, 2003

Phthalates in blubber related to the ingestion of plastics.

Fossi et al., 2012

Phoca vitulina

12% ingested microplastics.

Rebolledo et al., 2013
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Opsummering af undersøgelser over forekomst af mikroplast i vandprøver (blandt plankton) og optag af mikroplast i vandlevende dyr indsamlet i det
marine miljø /22/.
Hvirvelløse dyr undersøgt i laboratoriesystemer /22/
Biota
Amphipods, lugworms and
barnacles

Type of items

Main focus

Reference

Microfibres

All ingested microplastics.

Thompson et al., 2004

Mytilus edulis

Polystyrene microplastics

Mussels ingested and accumulated microplastics for at least
48 days.

Browne et al., 2008

M. edulis

Fragments, PVC pellets and
Holothurians ingested plastics in a variety of shapes and sizes.
nylon
Filaments and balls
83% ingested plastics related to the lobster fishery.
Ingestion triggered the formation of pseudofeces and reduced
Nanopolystyrene
filtration.
Polyetylene
Plastics ingested and causes effects to the animals.

Dosidicus gigas

Pellets, fishing line

Arenicola marina

Polystyrene microplastic

Holothurians
Nephrops norvegicus
M. edulis

M. edulis, Carcinus maenas Polystyrene microplastic
Marine zooplankton

Polystyrene pellets

Talitrus saltator

Polyetylene pellets

8 out of 30 animals ingested plastics.
Lugworms ingested but not accumulate plastics;
contamination by PCB sorbed onto plastics.
Small amounts were transferred from mussels to crabs.
Copepoda, Tunicata, Euphausiacea, Cnidaria, Mollusca and
Decapoda ingested microplastics in the laboratory. Potential
impacts are highlighted.
Sandhoppers ingested and expelled microplastics in the
laboratory. Effects not observed during the 7 days of
experimentation.

* Include field survey
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Grahan and Thompson, 2009
Murray and Cowie, 2011*
Wegner et al., 2012
von Moos et al., 2012
Braid et al., 2012*
Besseling et al., 2013
Farrel and Nelson, 2013
Cole et al., 2013

Ugoloini et al., 2013*
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