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Opgørelse af mængden af mikroplast i overfladevand

Hovedbudska
b

Der foreligger få data vedr. mikroplast i dansk overfladevand, omend der dog er en
del studier der har undersøgt plastikforurening i en bredere forstand (f.eks. i fisk,
fugle og på strande).
Der findes data for følgende områder, men data er ikke systematisk indsamlet:
- Nordsøen, Kattegat/Nordlige Øresund, Bælthavet/Østersøen, Bornholm
Der forefindes mikroplast i alle de områder hvor der er indsamlet data, dog i
koncentrationer der er betydelig lavere end i de marine opkoncentreringszoner der
f.eks. er observeret i Atlanterhavet, Stillehavet, det indiske ocean samt Middlehavet.
Målinger i Skagerrak indikerer dog at dette område kan være en
opkoncenteringszone, men det mangler yderligere data før der kan drages en
endelig konklusion – ligeledes når det gælder historisk udvikling.

Baggrund

Metode

Data er indsamlet med en række forskellige metoder, og der mangler
standardiserede metoder til indsamling og analyse.
Data vedr. mikroplastik i overfladevand er indsamlet, med henblik på at
afrapportere ift. D10C2 i Havstrategidirektivet:
”Sammensætningen, mængden og den rumlige fordeling af mikroaffald langs
kysten, i vandsøjlens overfladelag og i havbundssediment er på niveauer, der ikke
skader kyst- og havmiljøet.”
Data er indsamlet med fire forskellige metoder:
1. En litteratursøgning af publicerede videnskabelige artikler.
2. Kontakt til relevante danske forskningsinstitutioner med henblik på at
inkludere evt. ikke-publicerede data
3. Anvendelse af Plastic Change/RUCs egne ikke-publicerede data
4. Inddragelse af data publiceret udenfor den videnskabelige litteratur (grå
litteratur)
Nedenfor følger en gennemgang af metoderne til indsamling af data under de fire
punkter.
1. Litteratursøgning på publicerede studier:

Indhold
Litteraturstudiet blev udført på søgemaskine ISI-Web of Science.
I forbindelse med ISI søgningen blev følgende søge matrix anvendt til indsamling af
litteratur:

Danish water*

Relevant

Danish
surface*

Relevant

Baltic sea

Relevant

North sea

Relevant

Skagerrak

Relevant

Danish belts

Relevant

Kattegat

relevant

Oresund

relevant

Tabel 1. Søgematix anvendt til at identificere publiceret litteratur vedr.
mikroplast i dansk marint overfladevand.
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8

0

12

0

128

7(1)

256
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7

0

0

0

7

0

1

0
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1

0

13

0

127

8 (1)

191

20 (1)

6

0

0

0

7

0

0

0

Sorte tal angiver hvor mange publikationer hver søgekombination gav. Alle de
publikationer der blev identificeret, blev efterfølgende screenet for relevans (røde
tal). De relevante artikler blev vurderet enkeltvis, og de røde tal i parentes angiver
hvor mange der indeholdt data vedr. mikroplast i dansk overfladevand.
Der blev fundet to publikationer af relevans:
1. Oberbeckmann et al. (2014) Spatial and seasonal variation in diversity and
structure of microbial biofilms on marine plastics in Northern European.
2. Bagaev et al. (2017). Anthropogenic fibres in the Baltic Sea water column: Field
data, laboratory and numerical testing of their motion.

2. Kontakt til relevante forskningsinstitutioner
Århus universitet samt DTU Aqua blev kontaktet med henblik på at inddrage
eventuelle data der ikke var tilgængelige via videnskabelige publikationer.
Derudover blev WWF kontaktet, da de ligeledes har foretaget feltobservationer i
danske farvande med relevans for problemstillingen.
Ingen af institutionerne vendte tilbage med ikke-publicerede data. DTU-Aqua
henledte opmærksomheden på en artikel fra 2015, der dog ikke vurderes at have
prøvestationer i danske havområder (GPS koordinater er ikke angivet i artiklen).
I det igangværende projekt ”Plastfrit Roskilde Fjord” indsamles der pt data vedr.
mikroplast i overfladevand i Roskilde fjord. Disse data, der indsamles under ledelse
af Jakob Strand, Århus Universitet, er endnu ikke færdiganalyserede og derfor ikke
tilgængelige. Derudover oplyste Torkel Gissel fra DTU Aqua, at de i øjeblikket
arbejder på at analysere et større datasæt fra Østersøen med data fra
planktonprøver samt fiskemaver.
3. Ikke-publicerede data fra RUC
Udover den indsamlede litteratur indgår ikke-publicerede data fra en ekspedition
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der, under ledelse af miljøorganisationen Plastic Change, indsamlede mikroplast i
farvandet omkring Sjælland i sommeren 2016. Roskilde Universitet deltog på en
enkelt dag af ekspeditionen, og har efterfølgende analyseret og behandlet data.

Resultater

4. Inddragelse af data publiceret i den ”grå litteratur”
Der er tidligere lavet rapporter i henholdsvis dansk, svensk og norsk regi. De data
der er relevante for danske havområder er inddraget i denne analyse. Udover de
præsenterede data er der et par undersøgelser undervejs, der vil være relevante. Det
drejer som om ovennævnte Østersø data fra DTU Aqua samt data om farvandet ved
Fyn, indsamlet af en ph.d. studerende under Elke Fisher fra Hamborg Universitet.
Begge datasæt er pt under behandling (efteråret 2017).
Nedenfor følger en gennemgang af de relevante studier, efterfulgt af en tabel med
det samlede data materiale.
1. Publicerede studier
“Oberbeckmann et al. (2014) Spatial and seasonal variation in diversity and
structure of microbial biofilms on marine plastics in Northern European waters.”
Studiet, der blev publiceret i 2014, dokumenterer mikroplast ved en lang række
stationer i dansk farvand (se figur 1). Studiet, der afrapporterer data indsamlet
sommeren 2012, er det studie der har indsamlet prøver ved flest stationer i dansk
farvand.

Figur 1. Indsamlingslokaliteter i de danske farvande. (figur tilpasset fra
Oberbeckmann et al. 2014).
Studiets formål var, at undersøge biofilm på marin plastikforurening, og i den
sammenhæng blev der indsamlet prøver i dansk overfladevand. Der blev foretaget i
alt 27 overflade trawl, hvoraf 21 (H8-H28) var i dansk farvand. Trawls blev foretaget
med et ”Neuston Katamaran trawl” De fleste trawls tog en time, med enkelte af
kortere eller længere varighed [min: 1800 sek. – max: 3900 sek.]. Da fokus i
artiklen er på biofilm, er der begrænset information om selve plastikstykkerne. Der
er angivet type, farve og polymer, men ikke størrelser for de enkelte mikroplast
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partikler (MP). Det angives, at alle MP indsamlet er i intervallet 0,5 – 10 mm. Dette
er et spænd der indeholder hvad man traditionelt anser for MP (<5 mm), men
ligeledes plastikpartikler der er større end MP. Det antages i denne analyse at de
partikler der er indsamlet kan kategoriseres som mikroplast, hvilket anses for at
være i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.
MP koncentrationer/vandområder (lavet med udgangspunkt i koordinaterne):
- H8-H14: Nordsøen/Skagerrak:
0,065 MP/m3
- H15-H19: Kattegat/Nordlige Øresund: 0,005 MP/m3
- H20-H28: Bælthavet/Østersøen:
0,004 MP/m3
Det er relativt lave forekomster af MP, specielt for de områder der kan kategoriseres
som de indre danske farvande. Hvis man sammenligner med de andre
undersøgelser der er afrapporteret her, ligger disse markant højere (flere hundrede
faktorer højere, se nedenfor). De noget højere forekomster fundet i Nordsøen i
Oberbeckmann et al. (2014), kan primært tilskrives station H12 (n=51). Artiklen
nævner ikke nogle specifikke forhold ved denne station, så det er muligt at der
skyldes tilfældig variation. Da der ikke er indsamlet systematiske data i området, er
det ikke muligt at foretage en specifik vurdering af dette på nuværende tidspunkt.
“Bagaev et al. (2017). Anthropogenic fibers in the Baltic Sea water column:
Field data, laboratory and numerical testing of their motion.”
Det andet studie af relevans afrapporterer moniteringsdata indsamlet i farvandet
nordøst for Bornholm. Prøve 107-108 på figur 2 er indsamlet i dansk farvand i
august 2016. Prøver blev indsamlet ved at nedsænke en sort plastikspand
(polyethylen) til ca 0,5 meters dybde, og efterfølgende filtreret således at MP i
størrelsesfraktionen [0,174mm - 5mm] blev indsamlet. Filtrene blev renset med
drikkevand fra hanen inden de blev anvendt til at filtrere prøverne, men der blev
ikke foretaget yderligere kontrol prøver. Forfatterne gør opmærksom på, at fiber
koncentrationer kan være undervurderet, da fibre, grundet deres fysiske form, kan
smutte igennem selv meget finmaskede filtre.

Figur 2. Oversigt over indsamlingslokaliteter i farvandet nordøst for Bornholm.
Prøve 107-108 er i dansk farvand, hvorimod 083 og 071 befinder sig uden for
danske havområder. (Figuren tilpasset efter Bagaev et al. 2017).
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Studiet har fokus på fibre, og der er derfor ikke angivet specifikke tal for andre typer
af MP (der blev fundet 20 fibre/L på station 107 og 5 fibre/L for station 108). De
eneste tal der angives i forhold til andre MP typer, er procent af prøverne hvor
forskellige typer MP er fundet:
Tabel 2. Procent af prøver hvor forskellige typer af MP blev identificeret.
Type
Film
Flager
Fibre
Ingen MP
(maling)
% af prøver
7
40
63
37
Dette giver en indikation af, at fibre var den mest almindeligt forekommende type
MP i overfladevandet ud for Bornholm, men giver ikke mulighed for at foretage en
kvantitativ vurdering af forholdet mellem de forskellige typer.

2. Kontakt til relevante forskningsinstitutioner
Der vil i de kommende år blive publiceret yderligere data for MP i dansk
overfladevand, men på nuværende tidspunkt er disse data ikke tilgængelige.

3. Ikke-publicerede data fra Plastic Change og RUC
Det sidste datasæt der indgår i analysen, er indsamlet af Plastic Change i
samarbejde med RUC. Data blev indsamlet på 12 stationer omkring Sjælland (se
figur 3 + tabel 1).
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Figur 3. Kort over ruten rundt om Sjælland for ekspeditionen (rød linje).
Lokaliteter for de enkelte stationer er markeret med 1-12, og stednavne kan findes
i tabel 3 nedenfor. Station 8 er estimeret, da GPS koordinater gik tabt.
Tabel 3. Trawl nr. samt område hvor prøverne blev indsamlet
1.
Øresund (Køge bugt)
2.
Kattegat (Hornbæk)
3.
Kattegat (Nord for SJ. Odde)
4.
Storebælt (Refnæs)
5.
Storebælt (Korsør)
6.
Storebælt (Skælskør)
7.
Smålandshavet (Knudshoved/Vordingborg)
8.
Storstrømmen (Møn)
9.
Øresund (København)
10. Øresund (Ven)
11. Øresund (Espergærde)
12. Øresund

Alle prøver blev indsamlet med ”Manta trawl” (maskestørrelse 0,33mm), med en
trawltid på ca. en times varighed/trawl. Start og slut positioner blev noteret, således
at areal af trawlet efterfølgende kunne estimeres. Prøverne er indsamlet i sommeren
2016.
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Figur 4. Koncentrationerne af mikroplast partikler registreret i de 12 trawl
foretaget under Ekspedition Plastik i Danmark.
Som det kan ses i figur 4 blev der fundet MP i alle prøver. Antal MP lå indenfor
intervallet [0,0004 MP/m2 – 0,0076 MP/m2].
De indsamlede prøver blev efterfølgende inddelt i tre størrelseskategorier (se figur
5). Den mindste fraktion [0,333 mm – 1 mm] indeholdt flest partikler og udgjorde
78 % af det totale antal partikler, efterfulgt af store MP [1 mm – 5 mm] der udgjorde
19 %. Partikler større end 5 mm (og derfor uden for den klassiske definition af MP)
udgjorde kun 3 %, målt på antal af partikler.

Figur 5. Antal MP i procent opdelt i henholdsvis størrelse (venstre) og farve
(højre)
Det er vigtigt at huske at denne undersøgelse ikke inkluderer størstedelen af de
plastikfragmenter man typisk ser fra tekstiler fx i forbindelse med tøjvask, da disse
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fibre ofte er mindre end 0,335 mm i mindst en dimension, og derfor har en stor
risiko for at blive tabt under prøvetagningen.
Størstedelen af de indsamlede MP var hvide (62 %), efterfulgt af farvede (28 %).
Otte % var gennemsigtige og endeligt var 2 % af de indsamlede MP sorte (figur 5).
Der blev ikke foretaget analyser af polymertyper.

4. Andre publikationer (grå litteratur)
Der er foretaget en række andre undersøgelser af MP i danske farvande, der ikke er
publiceret i den videnskabelige litteratur. Disse er bl.a. gennemgået i en tidligere
MST rapport fra 2015. De publikationer der er relevante for dansk farvand
gennemgås nedenfor:
Magnusson and Norén (2011) ”Mikroskopiskt skräp i havet - metodutveckling för
miljöövervakning.” er en rapport lavet for Svenske Naturvårdsverket, der
undersøgte MP i kystnære områder i Kattegat, Øresund og Østersøen. De 21
prøvestationer er vist på figur 6 nedenfor.
Prøverne blev indsamlet i 0,5 meters dybde. To forskellige filtreringer blev anvendt,
henholdsvis gennem et 300 µm filter og igennem et 80 µm filter. Herved blev det
muligt at vurdere betydningen af de forskellige maskestørrelser. Rapporten
konkluderer, at indsamlingskoncentrationer er meget afhængige af hvorvidt de
mindste MP (ikke mindst fibre) bliver indsamlet. Således blev der fundet
koncentrationer op til 4 MP/L imod 0,008 MP/L med henholdsvis 80 µm og 300
µm filtre.

Figur 6. Oversigt over prøvetagningsstation i Magnusson and Norén (2011)
Data for områderne Kattegat og Øresund er relevante i denne sammenhæng, og er
sammenfattet i tabel 4.
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Tabel 4. MP i kystnære områder omkring den Svenske vestkyst fra Magnusson
and Norén (2011).
Lokalitet
MP/m3
Kattegat
1,08 ± 0.22
Øresund
4,0
Norén & Naustvoll 2010. “Survey of microscopic anthropogenic particles in
Skagerrak” beskriver et pilotstudie, hvor MP i Skagerrak blev indsamlet i et
transekt i farvandet mellem Denmark og Norge (Figur 7).

Figur 7. Oversigt over prøvetagningsstationer i Norén & Naustvoll (2011)
Overfladevand blev pumpet ombord og filteret på 10 µm filter ved 8 stationer langs
transekten. Koncentrationer af MP lå i intervallet fra 1700 MP/m3 til over 6000
MP/m3. Den højeste koncentration blev fundet på stationen tættest på den Danske
kyst. 95 % af de indsamlede MP var i størrelsesfraktionen 10-100 µm, og forfatterne
konkluderer på den baggrund at denne mindste fraktion er den vigtigste målt på
antal partikler – hvilket er i overensstemmelse med andre studier bl.a. udført af
Norén (2007).
Mintenig S. (2014). Planktonic Microplastic in the North Sea. A new extraction
method for the detection by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), er
en specialeafhandling fra Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg.
Afhandlingen har tidligere været inddraget i både svenske og danske rapporter,
hvorfor den ligeledes medtages her. Rapporten fandt følgende MP data for danske
farvande (tabel 5):
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Tabel 5. MP >100 µm i danske farvande fra Minteniq (2014)
Område
MP/m3
Nordsøen/Skagerrak
0,39
Kattegat/nordlige Øresund
3,54
Bælthavet/Østersøen
1,44
Prøverne blev indsamlet ned til >100 µm, og fibre er udeladt fra undersøgelsen,
hvorfor det vurderes at koncentrationerne er lave i forhold til det faktiske indhold i
prøverne, jvf. betydningen af fibre.
Konklusion

Data for MP i dansk marint overfladevand forefindes pt. i to peer-reviewed studier,
samt i en række studier der kan karakteriseres som grå litteratur, primært studier
der er udført i svensk og norsk regi. Derudover medtages et ikke-publiceret studie
fra farvandet rundt om Sjælland, udført af Plastic Change/RUC. Der er anvendt
forskellige indsamlingsmetoder i studierne, der typisk falder i to kategorier:
Overfladetrawl (såsom Neuston- og Manta trawl) og indsamling af vandprøver,
enten ved at vand blev pumpet op, eller ved nedsænkning af en simpel
indsamlingsbeholder.
Data for de inkluderede studier er sammenfattet nedenfor:
Nordsøen,Kattegat/nordlige Øresund
Østersøen inkl. Bælthavet
MP
Kunstige
andet MP
Kunstige andet
polymer
polymer
Peer-reviewed data
Oberbeckmann et al. (201 4)

0,07/0,0045 MP/m3

78%

Bagaev et al. (201 7 ).

22% 0,0036 MP/m3
25

78%
100%

22%
0%

3
0% 0,0034 MP/m

100%

0%

unpublished data
Plastic Change/RUC data
"Grå litteratur"

0,0022 MP/m3

Norén & Naustv oll 201 0

1700-6000 MP/m3

Magnusson and Norén 2011
Mintenig 2014

1,08/4,0 MP/m3
0,39/3,54 MP/m3

100%

Datagrundlaget er meget manglefuldt og man skal derfor være påpasselig med at
konkludere for meget. De forskellige studier er svære at sammenligne, da fokus for
indsamlinger og analyser har været forskellige. Det er derfor uhensigtsmæssigt at
tolke på historiske trends på baggrund af det nuværende materiale.
Studiet i Østersøen (ved Bornholm) viste en overforekomst af fibre. Dette er i
overensstemmelse med andre studie fra kystnære områder, hvor fibre i flere tilfælde
er en dominerede MP form (se f.eks. Norén 2007). Ekspeditionen omkring Sjælland
fandt få fibre, men det kan meget vel skyldes at ”Manta trawl” ikke er optimal i
forhold til indsamling af fibre. Det er ligeledes en tendens til, at de mindste
fraktioner forefindes i størst antal, hvilket man bør inddrage i overvejelser om
udvikling af standardiserede metoder.
Der er ikke blot stor heterogenitet mellem de forskellige studier. Koncentrationer af
MP indenfor de enkelte studier varierer ligeledes en del. Der er en meget stor
spredning på de observerede koncentrationer (fra 0,003 MP/m3 til 6000 MP/m3!)
Det vil være afgørende at undersøge om overfladevandet i Skagerrak kontinuerligt
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indeholder så høje koncentrationer, og derved kan betegnes som et MP ”hot spot”.
Knowledge
gaps

Der er så stor mangel på data at det pt ikke er muligt at foretage de vurderinger der
skal til for at leve op til kravene i Havstrategi direktivet.
Der mangler systematiske målinger, foretaget med sammenlignelige metoder i de
fleste danske havområder.
Der mangler data til at vurdere hvorvidt koncentrationer af MP er højere i visse
områder, såsom den kystnære zone, samt områder hvor strømme kan samle og
opkoncentrere flydende havaffald. Sådanne områder kan f.eks. være Skagerrak,
hvor undersøgelserne af Norén & Naustvoll (2010) har vist meget høje
koncentrationer.

Metadata:
Indhold
Konfidens

Data

L

Konfidensen vurderes til at være lav.
Der er meget få data til rådighed, og de to
datasæt der er publiceret i den videnskabelige
litteratur er indsamlet med et andet formål end
at afrapportere mængder af mikroplast i
overfladevand.

metode

M

Der mangler data for alle områder, både for at
kunne vurdere tidslig udvikling samt
nuværende belastning.
Metoderne der er anvendt i de to studier er
videnskabeligt anerkendte,
men da de er meget forskellige, besværliggør
det sammenligning af data.
Det vurderes at standardiserede metoder til
indsamling og analyse, vil være nødvendige for
at opnå høj kvalitet. Der er en del erfaringer på
dette område,
Så det er på ingen måde nødvendigt at starte
på helt bar bund.

Link til data

Bagaev et al.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717310318
Oberbackmann et al.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1574-6941.12409/abstract
Ikke-publicerede data fra Plastic Change/RUC kan deles hvis nødvendigt ved
henvendelse til Kristian Syberg (ksyberg@ruc.dk).
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Norén & Naustvoll (2010):
https://www.researchgate.net/publication/309900873_Survey_of_microscopic_ant
hropogenic_particles_in_skagerrak

Units
Bagaev et al.
Oberbackma
nn et al.
PC/RUC
Mintenig S.
Norén &
Naustvoll
Magnusson
and Norén

På hvilken skala vurderes dette kriterie? (assessment units)
MP/m3
Prøverne blev indsamlet med plastikspand og efterfølgende
filtreret
MP/m3
Prøverne blev indsamlet i Neuston trawl, men start og slut
positioner er ikke opgivet, og derved bliver det ikke muligt at
beregne areal for de enkelte trawl
MP/m2
Prøverne blev indsamlet med Manta trawl. Areal trawlet blev
estimeret ud fra GPS start- og slutpositioner.
3
MP/m
Prøverne indsamlet med overflade trawl. Volumen beregnet
ved hjælp af flowmåler
MP/m3
Prøverne er indsamlet ved pumpning af vand fra 0,1 – 1,5
meters dybde, og efterfølgende filtrering
3
MP/m
Prøverne indsamlet ved pumpning af vand fra 0,5 meters
dybde, og efterfølgende filtrering
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Vurdering af nødvendige tiltag for at kunne producere de ønskede data
Det vurderes at være nødvendigt at indarbejde indsamling af prøver til analyse af mikroplast
forekomst i tilbagevendende overvågningsprogrammer, enten som del af eksisterende programmer,
eller som et nyt tiltag.
Der er en række aspekter der bør tænkes ind i et sådant program:
Såfremt prøver bliver indsamlet af forskellige skibe/organisationer, er det centralt at
metoden standardiseres i et sådant omfang at prøverne er sammenlignelige. Det vil være
hensigtsmæssigt, hvis trawl af samme type med specifik maskestørrelse anvendes til
overfladetrawl. Det kunne typisk være trawl af den type som blev anvendt under Plastic
Change/RUC ekspeditionen – et såkaldt Manta trawl, eller alternativt Neuston trawl som er
anvendt i Oberbackmann et al. (2014). Forskellen på de to nettyper er ikke stor, da begge er
designet til indsamling i overfladen. Den vigtigste parameter, er maskestørrelsen, samt
hvorvidt indsamling sker under optimale vejrforhold. Er der f.eks. vind og bølger, vil data
blive indsamlet på en langt mere usikker måde, end under rolige forhold. Dette bidrager med
større usikkerhed end valget af de to nettyper. Det centrale er derfor, at data indsamles med
ensartet udstyr og procedure. En maskestørrelse på 0,333 mm for indsamling med trawl vil
være i overensstemmelse med de fleste videnskabelige undersøgelser der er foretaget indtil
nu, og derved sikre at prøverne bliver sammenlignelige med den eksisterede litteratur. Med
en sådan maskestørrelse vil man dog miste mange MP, men de data tyder på at de helt små
MP (<1mm) ikke findes i samme omfang ved overfladen som de MP der er lidt større (1-5
mm). Dette skyldes formodentlig turbulens i overfladelag, men det vides endnu ikke med
sikkerhed. Det er dog ikke et entydigt billede, da de data Plastic Change/RUC samlede ind
omkring Sjælland samt de data der er afrapporteret omkring fibre ved Bornholm, indikerer
at de helt små MP kan udgøre en stor andel – også i overfladen. Udfordringen ved at
anvende en mindre maskestørrelse er, at nettet hurtigere bliver fyldt med andre fraktioner
såsom phyto- og zooplanktion. Dette betyder yderligere tid til analyser, da oprensningstiden
bliver forøget.
-

Derudover vil det være hensigtsmæssigt at indsamle vandprøver til analyse af specielt fibre.
Disse partikler er dokumenteret i betydelige mængder i flere kystnære områder i Europa, og
meget tyder på at fibre udgør en betydelig del af mikroplast belastningen (se f.eks. Norén
2007). Overfladetrawl har en tendens til at undervurdere mængden af fibre, hvorimod
indsamling og efterfølgende filtrering af vandprøver ikke har den samme bias, såfremt de
bliver filtreret under kontrollerede forhold på finmaskede filtre. Udfordringen med
vandprøver er, at de typisk bliver indsamlet meget lokalt, så med mindre man indsamler et
stort antal prøver, er denne type undersøgelser sårbare overfor heterogenitet i koncentration
over (selv små) geografiske områder.

-

Tidligere undersøgelser, bl.a. foretaget af DTU Aqua, har vist, at der kan forekomme store
mængder helt små MP i vandlagene lige under overfladen (typisk 0 – 5 meter). Derfor vil det
være hensigtsmæssigt at indsamle vandprøver fra flere dybder af det øverste vandlag – f.eks.
ved 0, 1 og 5 meter.

-

Prøvestationer bør inkludere kystnære områder. Målinger i fjordsystemer og ved
punktkilder, såsom rensningsanlæg og havne kan med fordel inkluderes, da der er behov for
data der muliggør en sammenligning af lokale kilder med mere diffuse (internationale)
kilder.
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Forslag til initiativer der vil kunne tilvejebringe et fyldestgørende billede af
plastforureningen i da Danske farvande
Udover de ovennævnte overfladeprøver, bør der, på udvalgte stationer, indsamles prøver for hele
vandsøjlen, sediment samt biota. Nedenfor følger forslag til hvad der kan prioriteres indenfor biota
og sediment, som supplement til ovenstående vandprøver:
Biota:
Monitering af biota bør fokusere på en række nøgleorganismer, der repræsenterer forskellige
økologiske nicher. For store havfugle er mallemukken med fordel blevet brugt som
indikatororganisme under OSPAR, og det anbefales at denne stadig kan inkluderes fremover. Dog
bør det overvejes, om en eller flere af de mange stand- og ynglefugle, der bliver i DK over længere
perioder, og som har tilsvarende eller andre relevante fødesøgningsstrategier, ligeledes vil kunne
inddrages. Derudover bør fisk fra henholdsvis den pelagiske og den bentiske zone inkluderes, da
mikroplast fordeler sig forskelligt i vandsøjlen. Sild og fladfisk kan være gode organismer at anvende
i den sammenhæng. Derudover kan ålekvapper anvendes som en mere stationær fisk, der kan
indikere lokale forhold. Blåmuslingen er ligeledes en oplagt indikatororganisme, specielt i forhold til
den mindste fraktion af mikroplast såsom fibre, grundet muslingens store kapacitet som filtrator.
Sediment associerede organismer, og i særlig grad sediment ædere, bør inkluderes for at tage højde
for mikroplast som sedimenterer ud i det akvatiske miljø. Eksempler på sedimentædere/sediment
associerede organismer som kan findes på de fleste lokaliteter er forskellige arter af børsteorme og
gravende muslinger.
Sediment:
Meget tyder på, at mikroplast ender på havbunden, hvorfor analyser at mikroplast i sediment er
vigtige. Hvis sedimentprøver fortsat tænkes ind i et overvågningsprogram, vil det være
hensigtsmæssigt at udtage prøver nær punktkilder (rensningsanlæg, havne o.l.) samt i mere åbne
områder. I det omfang det kan lade sig gøre, kan indsamling passende kobles med f.eks. indsamling
af prøver til analyser af miljøfremmede stoffer. Dog vil det nok være nødvendigt at indsamle adskilte
prøver til henholdsvis MFS and MP analyser, og ikke undersøge for begge typer forurening i samme
prøve. Skal man analysere for begge typer af forurening i samme prøve, vil det være afgørende at
man deler prøven op inden analyse, da MP kan tage skade ved f.eks. ekstraheringer af MFS. Analyser
af mikroplast i sediment er noget mere tidskrævende end vandprøver, hvilket bør inddrages i
overvejelserne om antal målestationer. Samarbejde med nabolande i Østersøen og Nordsøen vil både
være optimalt og i overensstemmelse med HELCOM og OSPAR.
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