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HVA ER MIKROPLAST?

 Syntetiske polymerer <5 mm

 Mange ulike typer plast og syntetisk gummi: PE, PET, PP PS, PU, PC, PVC, Acryl, Nylon, SBR, …

 Produsert og fragmentert plast

I avfall og terrestrisk miljø:

 Bilgummi, tekstilfiber, emballasjerester, landbruksplast, 
engangskluter, engangshansker, fragmentert herdeplast, 
malingsrester, ballonger, glitter, sigarettfiltre, …

Problemene kommer fra dårlig avfallsbehandling: 

 Hav: Manglende infrastruktur på søppelhåndtering

 Jord: For mye infrastruktur/resirkulering?
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POLYETYLEN FRA AVFALLSPOSER 
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HVORDAN ENDER PLAST/MIKROPLAST OPP I JORD?

 Avløpsslam: 60.000 t/år. Tillatt bruk: 2 t TS/daa hvert 10. år, kun til 
korn. -> 1 % av kornarealet.

 Biorest og kompost fra matavfall; 366.000 t (2017)

 Veistøv, produktslitasje, avfall på avveier, gummigranulat

Dagens regelverk (Mattilsynet): 

 Under 0,5 % fremmedstoffer over 4 mm (plast, glass, metall), 

Nytt regelverk: 

 Maks 0,5 % over 2 mm, fra 2023: maks 0,25 %.

Hva er utfordringene med å ta inn mikroplast? 

 Måle mengde plast, skille ulike typer



HVOR MYE PLAST/MIKROPLAST HAVNER I JORD?
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NIVA-rapport om slam: 

 6077 partikler/kg TS

 PE: 31%, PET 27%, PP 20 %

 >0,15 mm

Biorest, Bærekraftig biogass-prosjektet (NFR, 2017-2019)

 1-5 mm: 0-0,6 %

 <1 mm: <0,1 % PE, PP og PET (<LOD for STA/FT-IR)

 Stor variasjon mellom anlegg, batcher og fraksjoner
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HVOR FARLIG ER PLAST/MIKROPLAST?

Miljøgifter er PBT:

 Persistente (ikke nedbrytbare)

 Bioakkumulerende

 Toksiske

Hva med følgestoffer og adsorberte miljøgifter?

 Plastmyknere, UV-filtre, fargestoffer

 Hydrofobe organiske miljøgifter



11



METALLER

12

… (polyethylene has) similar sorption characteristics to soil. 
When present in combination with soil, concentrations of adsorbed Zn 
on a per mass basis were over an order of magnitude lower on microplastics. 
… earthworms … did not retain microplastics in their gut.
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HVOR FARLIG ER PLAST/MIKROPLAST?

Miljøgifter er PBT:

 Persistente (ikke nedbrytbare)

 Bioakkumulerende

 Toksiske

Hva med følgestoffer og adsorberte miljøgifter?

 Plastmyknere, UV-filtre, fargestoffer

 Hydrofobe organiske miljøgifter

Blir det «nanoplast»?

 Fragmentering går ikke mot null                         
(og aggregering motvirker fragmentering)
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HVORDAN REDUSERE MENGDEN MIKROPLAST?

 Mikroplast i havet har i stor grad opphav i andre land 
(fragmentering uunngåelig, men fjerning av stor plast hjelper)

 Mikroplast som ender opp i jord kommer fra våre egne utslipp

 Gode rutiner på behandling av plastavfall hindrer spredning

 Redusert bruk av plast som gir diffus forurensning       (tekstiler, 
engangsprodukter, gummigranulat, scrubbere, …) 

 Bedre kildesortering for organisk avfall til biogass

 Veivasking og tømming av sandfang reduserer spredning av støv 
fra bilgummi

Husk: Omdømmemessig er plast, mikroplast og nanoplast skadelig

Opplevd risiko kan velte markeder og stoppe hele verdikjeder
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