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  10 april 201810 april 2018     

Forsker: Fokus på enkelte fund af mikroplastikForsker: Fokus på enkelte fund af mikroplastik
overskygger et meget større problemoverskygger et meget større problem
KOMMENTAR: Vi har stirret os blinde på enkeltstående fund af mikroplastik.KOMMENTAR: Vi har stirret os blinde på enkeltstående fund af mikroplastik.
Dermed fjerner vi fokus fra det overordnede problem, nemlig vores samledeDermed fjerner vi fokus fra det overordnede problem, nemlig vores samlede
eksponering til plastik og mikroplastik.eksponering til plastik og mikroplastik.

Mennesker udsættes for en større mængde plastpartikler og tilhørende kemikalier gennemMennesker udsættes for en større mængde plastpartikler og tilhørende kemikalier gennem
vores generelle plastforbrug end gennem mikroplastikforurening af individuelle føde- ogvores generelle plastforbrug end gennem mikroplastikforurening af individuelle føde- og
drikkevarer såsom drikkevand. (Foto: Therese Karlsson)drikkevarer såsom drikkevand. (Foto: Therese Karlsson)
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Nanna B. HartmannNanna B. Hartmann
Seniorforsker i økotoksikologiske e�ekter og risikovurdering af nanomaterialer ogSeniorforsker i økotoksikologiske e�ekter og risikovurdering af nanomaterialer og
mikroplastik.mikroplastik.

FORSKERZONENFORSKERZONEN MILJØMILJØ KOMMENTARKOMMENTAR

De seneste år er der gentagne gange blevet pustet til ilden i samfundsdebatten efter fund afDe seneste år er der gentagne gange blevet pustet til ilden i samfundsdebatten efter fund af
mikroplastik i føde- og drikkevarer som blandt andet mikroplastik i føde- og drikkevarer som blandt andet honninghonning, , øløl og  og drikkevanddrikkevand..
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Avisoverskrifter som 'Avisoverskrifter som 'Der er mikroplastik i dit drikkevandDer er mikroplastik i dit drikkevand' har skabt røre både i befolkningen og' har skabt røre både i befolkningen og
politisk.politisk.

Måske med rette, for det er selvfølgelig uønsket, at vi indtager rester af plastik gennem voresMåske med rette, for det er selvfølgelig uønsket, at vi indtager rester af plastik gennem vores
fødevarer.fødevarer.

Ulempen er dog, at vi med disse studier og i den efterfølgende debat kommer til at fokusere påUlempen er dog, at vi med disse studier og i den efterfølgende debat kommer til at fokusere på
enkeltsager og derved mister proportionerne i debatten.enkeltsager og derved mister proportionerne i debatten.

I denne artikel og I denne artikel og en nyligt publiceret artikel en nyligt publiceret artikel i tidsskriftet Science of the Totali tidsskriftet Science of the Total
Environment forsøger jeg at sætte disse enkeltstående fund af mikroplastik i et bredereEnvironment forsøger jeg at sætte disse enkeltstående fund af mikroplastik i et bredere
perspektiv.perspektiv.

Hvis al vores opmærksomhed er på enkeltstående fund af mikroplastik, risikerer vi nemlig atHvis al vores opmærksomhed er på enkeltstående fund af mikroplastik, risikerer vi nemlig at
overse det potentielt meget større problem:overse det potentielt meget større problem:

Vores samlede forbrug af plastikmaterialer i det hele taget.Vores samlede forbrug af plastikmaterialer i det hele taget.

Analysemetoderne må tjekkes efter i sømmeneAnalysemetoderne må tjekkes efter i sømmene
I kraft af mit arbejde med undersøgelser af mikroplastik på DTU Miljø er jeg ikke i tvivl om, atI kraft af mit arbejde med undersøgelser af mikroplastik på DTU Miljø er jeg ikke i tvivl om, at
plastik og mikroplastik er et vigtigt samfundsmæssigt problem. Mikroplastik �ndes overalt i voresplastik og mikroplastik er et vigtigt samfundsmæssigt problem. Mikroplastik �ndes overalt i vores
hverdag.hverdag.

Netop derfor er det også vigtigt at have en kritisk tilgang til analysemetoder.Netop derfor er det også vigtigt at have en kritisk tilgang til analysemetoder.

Kun ved at forsøge at �nde fejl og mangler kan vi styrke analyserne og sikre, at vi ikke har oversetKun ved at forsøge at �nde fejl og mangler kan vi styrke analyserne og sikre, at vi ikke har overset
noget, som kan give et forkert billede af problemets omfang.noget, som kan give et forkert billede af problemets omfang.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/mikroplast-fundet-i-drikkevand-i-disse-tolv-kommuner
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718301128
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Selv når vi er meget påpasselige, ser vi ofte, at en vis baggrundsforurening er vanskelig atSelv når vi er meget påpasselige, ser vi ofte, at en vis baggrundsforurening er vanskelig at
undgå. (Foto: Shutterstock)undgå. (Foto: Shutterstock)

Enkeltfundene lever ikke op til god metodeskikEnkeltfundene lever ikke op til god metodeskik
Så lad os se nærmere på de tre tidligere tre nævnte studier af mikroplastik i honning, øl ogSå lad os se nærmere på de tre tidligere tre nævnte studier af mikroplastik i honning, øl og
drikkevand.drikkevand.

Efter disse studier blev publiceret, Efter disse studier blev publiceret, blev der nemlig stillet spørgsmålstegnblev der nemlig stillet spørgsmålstegn ved validiteten af ved validiteten af
undersøgelsernes resultater.undersøgelsernes resultater.

Kritikken skyldes primært formodninger om, at der kan være sket en forurening af de prøver,Kritikken skyldes primært formodninger om, at der kan være sket en forurening af de prøver,
som blev analyseret.som blev analyseret.

Samtidig er studierne blevet kritiseret for at anvende analysemetoder, som ikke har været i standSamtidig er studierne blevet kritiseret for at anvende analysemetoder, som ikke har været i stand
til, på pålidelig vis, at skelne mellem plastik og naturlige materialer som for eksempel cellulose ogtil, på pålidelig vis, at skelne mellem plastik og naturlige materialer som for eksempel cellulose og
inorganiske materialer.inorganiske materialer.

Da et schweizisk analyselaboratorium sidste år foretog Da et schweizisk analyselaboratorium sidste år foretog nye undersøgelsernye undersøgelser, fandt de ingen tegn på, fandt de ingen tegn på
forekomsten af betydelige mængder mikroplastik i honningen. I deres undersøgelseforekomsten af betydelige mængder mikroplastik i honningen. I deres undersøgelse
kombinerede de visuelle undersøgelser (mikroskopi) med avanceret kemisk karakterisering.kombinerede de visuelle undersøgelser (mikroskopi) med avanceret kemisk karakterisering.

De fandt både partikler og �bre, men kunne konstatere, at disse primært stammede fra naturligeDe fandt både partikler og �bre, men kunne konstatere, at disse primært stammede fra naturlige
materialer som sod, cellulose og kitin.materialer som sod, cellulose og kitin.

Dog fandt de også nogle kunst�bre, som kan stamme fra tekstiler. Sådanne informationer omDog fandt de også nogle kunst�bre, som kan stamme fra tekstiler. Sådanne informationer om
den præcise materialetype kan man ikke få fra simpel lysmikroskopi, som de oprindelige studierden præcise materialetype kan man ikke få fra simpel lysmikroskopi, som de oprindelige studier
blev udført med.blev udført med.

Forskerne i det oprindelige honningstudie har altså ikke benyttet de bedst tilgængeligeForskerne i det oprindelige honningstudie har altså ikke benyttet de bedst tilgængelige
analysemetoder, hvilket – i tilgift til resultaterne af analyselaboratoriets efterfølgendeanalysemetoder, hvilket – i tilgift til resultaterne af analyselaboratoriets efterfølgende
undersøgelser – giver os god grund til at tvivle på deres resultater.undersøgelser – giver os god grund til at tvivle på deres resultater.

En lignende kritik er rejst af de to andre studier.En lignende kritik er rejst af de to andre studier.

Baggrundsforurening er vanskelig at undgåBaggrundsforurening er vanskelig at undgå
Som forskere er vi over bare de seneste år blevet mere og mere opmærksomme på disseSom forskere er vi over bare de seneste år blevet mere og mere opmærksomme på disse
problemer og potentielle fejlkilder: Både at undgå at prøven udsættes for forurening, og at viproblemer og potentielle fejlkilder: Både at undgå at prøven udsættes for forurening, og at vi
anvender pålidelige analysemetoder.anvender pålidelige analysemetoder.

Man vil derfor anbefale at undgå beklædning af syntetiske materialer, når man analysererMan vil derfor anbefale at undgå beklædning af syntetiske materialer, når man analyserer
mikroplastik i laboratoriet.mikroplastik i laboratoriet.

Samtidig ved vi nu, at det generelt kræver stor omhyggelighed at beskytte prøver fra forureningSamtidig ved vi nu, at det generelt kræver stor omhyggelighed at beskytte prøver fra forurening
fra den omgivende luft, for eksempel ved at holde prøver tildækkede og at foretagefra den omgivende luft, for eksempel ved at holde prøver tildækkede og at foretage
prøveforberedelse i rene omgivelser.prøveforberedelse i rene omgivelser.

Men selv når vi er meget påpasselige, ser vi ofte, at en vis baggrundsforurening er vanskelig atMen selv når vi er meget påpasselige, ser vi ofte, at en vis baggrundsforurening er vanskelig at
undgå (læs mere om, hvor lidt der skal til for at forurene en prøve, i boksen under artiklen).undgå (læs mere om, hvor lidt der skal til for at forurene en prøve, i boksen under artiklen).

https://www.researchgate.net/publication/283730405_Microplastic_identification_in_German_beer_-_an_artefact_of_laboratory_contamination
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28665769


7/31/2019 Forsker: Fokus på enkelte fund af mikroplastik overskygger et meget større problem | Videnskab.dk

https://videnskab.dk/naturvidenskab/forsker-fokus-paa-enkelte-fund-af-mikroplastik-overskygger-et-meget-stoerre-problem 4/9

Det var den type kontaminationsproblemer, der �k os til at fundere over perspektiverne iDet var den type kontaminationsproblemer, der �k os til at fundere over perspektiverne i
debatten om mikroplastik.debatten om mikroplastik.

For er den vigtigste viden i denne sammenhæng de 5 stykker mikroplastik, som måske ellerFor er den vigtigste viden i denne sammenhæng de 5 stykker mikroplastik, som måske eller
måske ikke �ndes i et glas drikkevand – eller de 15 partikler, som drysser ned i glasset fra luften?måske ikke �ndes i et glas drikkevand – eller de 15 partikler, som drysser ned i glasset fra luften?

Det ved vi (ikke) om plastik og helbredseffekterDet ved vi (ikke) om plastik og helbredseffekter
Når nye fund af mikroplastik dukker op, får vi forskere ofte spørgsmålet: Er det skadeligt for osNår nye fund af mikroplastik dukker op, får vi forskere ofte spørgsmålet: Er det skadeligt for os
mennesker?mennesker?

Her er sandheden, at vi jo faktisk endnu ikke ved meget om, hvilke e�ekter disse små partiklerHer er sandheden, at vi jo faktisk endnu ikke ved meget om, hvilke e�ekter disse små partikler
kan have på os.kan have på os.

Hvad vi dog ved er, at der er kemikalier i plastik, som for eksempel Bisphenol A og ftalater, somHvad vi dog ved er, at der er kemikalier i plastik, som for eksempel Bisphenol A og ftalater, som
kan have skadelige virkninger på mennesker eksempelvis i form af hormonforstyrrende e�ekter.kan have skadelige virkninger på mennesker eksempelvis i form af hormonforstyrrende e�ekter.

Disse kemikalier er vi dog både eksponeret for gennem kontakt med større plastmaterialer somDisse kemikalier er vi dog både eksponeret for gennem kontakt med større plastmaterialer som
plastemballage og gennem mikroplastik.plastemballage og gennem mikroplastik.

Problemet er derfor igen, at der mangler perspektiv i debatten.Problemet er derfor igen, at der mangler perspektiv i debatten.

I stedet for at spørge: Er det farligt for mig at spise en blåmusling, som indeholder mikroplastik,I stedet for at spørge: Er det farligt for mig at spise en blåmusling, som indeholder mikroplastik,
burde vi se blåmuslingen som én ud af mange kilder til eksponering for mikroplastik – og forburde vi se blåmuslingen som én ud af mange kilder til eksponering for mikroplastik – og for
plastik som helhed.plastik som helhed.

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Vi aner ikke, om mikroplast i drikkevandet er farligtVi aner ikke, om mikroplast i drikkevandet er farligt

https://videnskab.dk/krop-sundhed/vi-ved-ikke-om-mikroplast-i-drikkevandet-er-farligt


7/31/2019 Forsker: Fokus på enkelte fund af mikroplastik overskygger et meget større problem | Videnskab.dk

https://videnskab.dk/naturvidenskab/forsker-fokus-paa-enkelte-fund-af-mikroplastik-overskygger-et-meget-stoerre-problem 5/9

ForskerzonenForskerzonen

Denne artikel er en del afDenne artikel er en del af
ForskerzonenForskerzonen, som er stedet,, som er stedet,
hvor forskerne selv kommerhvor forskerne selv kommer
direkte til orde.direkte til orde.

Her skriver de om deresHer skriver de om deres
forskning og forskningsfelt,forskning og forskningsfelt,
bringer relevant viden ind i denbringer relevant viden ind i den
offentlige debat og formidler tiloffentlige debat og formidler til
et bredt publikum.et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet afForskerzonen er støttet af
Lundbeckfonden.Lundbeckfonden.

Såvel plastik som mikroplastik �yder rundt i verdenshavene. Er det et større eller mindreSåvel plastik som mikroplastik �yder rundt i verdenshavene. Er det et større eller mindre
problem end mikroplastik i blåmuslinger? Det mangler vi at diskutere. (Foto: Shutterstock)problem end mikroplastik i blåmuslinger? Det mangler vi at diskutere. (Foto: Shutterstock)

Mikroplastik i blåmuslinger er en dråbe i havetMikroplastik i blåmuslinger er en dråbe i havet
Vi har sammenholdt den mængde Bisphenol A, som et menneske vil få gennem et års indtag afVi har sammenholdt den mængde Bisphenol A, som et menneske vil få gennem et års indtag af
blåmuslinger (der indeholder mikroplastik) med den eksponering for Bisphenol A, som skerblåmuslinger (der indeholder mikroplastik) med den eksponering for Bisphenol A, som sker
gennem andre eksponeringsveje.gennem andre eksponeringsveje.

Vores beregninger viserVores beregninger viser, at den generelle ’baggrunds-eksponering’ til Bisphenol A gennem for, at den generelle ’baggrunds-eksponering’ til Bisphenol A gennem for
eksempel andre fødevarer og fødevareemballage er 40 millioner gange højere end fra at spiseeksempel andre fødevarer og fødevareemballage er 40 millioner gange højere end fra at spise
blåmuslinger.blåmuslinger.

Med andre ord er antallet af blåmuslinger, man spiser med dertilhørende mikroplastik, helt ogMed andre ord er antallet af blåmuslinger, man spiser med dertilhørende mikroplastik, helt og
aldeles ubetydeligt i forhold til ens eksponering for Bisphenol A gennem andre kilder.aldeles ubetydeligt i forhold til ens eksponering for Bisphenol A gennem andre kilder.

Det betyder ikke, at vi synes, vi skal stoppe med at undersøge forekomst af mikroplastik i miljøet,Det betyder ikke, at vi synes, vi skal stoppe med at undersøge forekomst af mikroplastik i miljøet,
i dyr, i føde- og drikkevarer.i dyr, i føde- og drikkevarer.

Vores viden om potentielle negative e�ekter af selve mikroplastikken på både dyr og menneskerVores viden om potentielle negative e�ekter af selve mikroplastikken på både dyr og mennesker
er som sagt endnu meget begrænset.er som sagt endnu meget begrænset.

Det er derfor nyttigt med sådanne undersøgelser, som giver os vigtig information om denDet er derfor nyttigt med sådanne undersøgelser, som giver os vigtig information om den
samlede eksponering, som mennesker og miljø udsættes for – både i forhold til mængder, mensamlede eksponering, som mennesker og miljø udsættes for – både i forhold til mængder, men
også i forhold til typer og størrelser af mikroplastik.også i forhold til typer og størrelser af mikroplastik.

Vi ønsker dog, at der i fremtidige studier vil være en større fokus på udvikling af pålideligeVi ønsker dog, at der i fremtidige studier vil være en større fokus på udvikling af pålidelige
metoder for prøveforberedelse og analyse for at undgå misvisende resultater, som er med til atmetoder for prøveforberedelse og analyse for at undgå misvisende resultater, som er med til at
sløre billedet.sløre billedet.

Lad os diskutere plastik somLad os diskutere plastik som
helhed frem for enkeltståendehelhed frem for enkeltstående
fundfund
Vi lever i et samfund, hvor vi omgiver os med plastik.Vi lever i et samfund, hvor vi omgiver os med plastik.
Plastik er et vigtigt materiale, der blandt andet hjælperPlastik er et vigtigt materiale, der blandt andet hjælper
os med at tackle en række udfordringer.os med at tackle en række udfordringer.

For eksempel i produktionen af lettere �y og biler,For eksempel i produktionen af lettere �y og biler,
hvilket giver lavere brændsto�orbrug og dermedhvilket giver lavere brændsto�orbrug og dermed
mindre COmindre CO -udledning.-udledning.

Plastik kan også have direkte positive e�ekter forPlastik kan også have direkte positive e�ekter for
menneskers helbred. Anvendelsen af biokompatiblemenneskers helbred. Anvendelsen af biokompatible
plastmaterialer inden for medicinalteknologien erplastmaterialer inden for medicinalteknologien er

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Mikroplast: 10 ting, du bør undgå for at redde haveneMikroplast: 10 ting, du bør undgå for at redde havene
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https://videnskab.dk/forskerzonen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718301128
https://videnskab.dk/naturvidenskab/mikroplast-i-havet-10-ting-du-boer-undgaa-for-at-afhjaelpe-forureningen
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Så let er det at kontaminere en prøveSå let er det at kontaminere en prøve

For at illustrere hvor let en prøve kan blive forurenet med mikroplastik fra luften iFor at illustrere hvor let en prøve kan blive forurenet med mikroplastik fra luften i
laboratoriet, vil jeg her beskrive et lille eksperiment, som vi foretog.laboratoriet, vil jeg her beskrive et lille eksperiment, som vi foretog.

Undersøgelsen blev foretaget af Sinja Rist, ph.d.-studerende ved DTU Miljø.Undersøgelsen blev foretaget af Sinja Rist, ph.d.-studerende ved DTU Miljø.

Til det formål tog hun to glas med rent, �ltreret vand. Det ene var overdækket, detTil det formål tog hun to glas med rent, �ltreret vand. Det ene var overdækket, det
andet åbent. Hun tog en �eecetrøje på og af, mens hun stod ved siden af glasseneandet åbent. Hun tog en �eecetrøje på og af, mens hun stod ved siden af glassene
(�eece er fremstillet af plastikmikro�bre og kan dermed frigive mikroplastik) og lod så(�eece er fremstillet af plastikmikro�bre og kan dermed frigive mikroplastik) og lod så
glassene stå i �re timer.glassene stå i �re timer.

Herefter undersøgte hun prøverne for mikroplastik. Forsøget blev gentaget  i alt treHerefter undersøgte hun prøverne for mikroplastik. Forsøget blev gentaget  i alt tre
gange. I de lukkede prøver fandt hun mellem nul og tre stykker mikroplast. I de åbnegange. I de lukkede prøver fandt hun mellem nul og tre stykker mikroplast. I de åbne
prøver var der i gennemsnit 15 stykker mikroplast.prøver var der i gennemsnit 15 stykker mikroplast.

Dette viser, hvor følsomme analyser for mikroplastik kan være over for forureningDette viser, hvor følsomme analyser for mikroplastik kan være over for forurening
under prøvetagning eller i laboratoriet. Slet og ret fordi der er masser af mikroplastik iunder prøvetagning eller i laboratoriet. Slet og ret fordi der er masser af mikroplastik i
vores omgivelser og luften rundt om os.vores omgivelser og luften rundt om os.

Hvis prøven ikke holdes helt lukket og tildækket, kan mikroplastik fra omgivelserneHvis prøven ikke holdes helt lukket og tildækket, kan mikroplastik fra omgivelserne
blive deponeret på prøven og dermed give et misvisende billede af forekomsten afblive deponeret på prøven og dermed give et misvisende billede af forekomsten af
mikroplastik.mikroplastik.

med til at redde og forbedre menneskeliv, eksempelvis i form af pacemakers og kunstigemed til at redde og forbedre menneskeliv, eksempelvis i form af pacemakers og kunstige
hofteled.hofteled.

Men såvel Men såvel plastikplastik som  som mikroplastikmikroplastik kan også være skidt for såvel mennesker som miljø, når det kan også være skidt for såvel mennesker som miljø, når det
ikke anvendes og bortska�es på bæredygtig vis.ikke anvendes og bortska�es på bæredygtig vis.

Frem for en følelsespræget debat om enkeltfund af mikroplastik i isolerede føde- og drikkevarer,Frem for en følelsespræget debat om enkeltfund af mikroplastik i isolerede føde- og drikkevarer,
vil vi med vil vi med vores artikelvores artikel gerne være med til at løfte debatten om plastik op på et bredere niveau og gerne være med til at løfte debatten om plastik op på et bredere niveau og
diskutere vores øgede brug af plastik og mikroplastik.diskutere vores øgede brug af plastik og mikroplastik.

Lad os diskutere hvor, til hvad og i hvilket omfang, vi anvender forskellige typer afLad os diskutere hvor, til hvad og i hvilket omfang, vi anvender forskellige typer af
plastmaterialer.plastmaterialer.

Lad os tale om vores anvendelser og håndtering af plastik som samfund i stedet for at 'drukne' iLad os tale om vores anvendelser og håndtering af plastik som samfund i stedet for at 'drukne' i
enkeltstående fund.enkeltstående fund.

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Science trækker svensk studie om mikroplastik tilbageScience trækker svensk studie om mikroplastik tilbage

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Overraskede forskere: Lige så meget mikroplast i �sk for 25Overraskede forskere: Lige så meget mikroplast i �sk for 25
år sidenår siden
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