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1 Baggrund og formål 
God miljøtilstand i forhold til marint mikroplastik skal ifølge Havstrategidirektivet vurderes på baggrund af 
et primærkriterie: 

D10C2: Sammensætningen, mængden og den rumlige fordeling af mikroaffald. 

Ifølge EU-Kommissionens afgørelse fra maj 2017 om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand 
(GES-afgørelsen) er det obligatorisk at overvåge og vurdere mikroaffald i vandsøjlens overfladelag og i 
havbundssediment. Dette projekt har til formål at analysere mikroplast-partikler i marint sediment i 
størrelsesordenen 10 μm til 5 mm. Denne størrelsesorden er valgt, da 10 μm er en realistisk nedre grænse 
hvor mikroplast kan blive kvantificeret, mens 5 mm er den generelle øvre grænse for definitionen af 
”mikroplast”. 

Dette projekt skal bidrage til at opfylde Danmarks forpligtelser om at overvåge og vurdere mikroaffald i 
havbundssediment. Dette vil blive gennemført ved at lave en første screening af mikroplast-partikler i 
havbundssedimenter. Det er hensigten, at overvågningen i fremtiden skal forgå med faste intervaller, for at 
det kan vurderes, om niveauerne af mikroplast ændrer sig over tid. 

Der analyseres sedimentprøver indsamlet af Miljøstyrelsen i indre danske farvande i 2018. Der blev i 2018 
indsamlet 18 sedimentprøver på stationer fordelt ud over de danske farvande (Figur 1). Hver prøve er en 
blandingsprøve bestående af sediment fra 5 individuelle nedstik. Prøverne opbevares nedfrosset på 
Miljøstyrelsens eget laboratorie. Prøverne blev taget ud fra TA M24 Miljøfarlige stoffer i sediment, 
suppleret med forholdsregler for at undgå plast-kontaminering af prøverne. I alt 4 ud af de 18 prøver blev 
analyseret for mikroplast. Stationerne fremgår som røde markeringer på Figur 1 samt af Tabel 1. 

 

Figur 1: Kort over stationer hvor der er udtaget prøver til analyse for mikroplast. Røde markering indikerer hvilke prøver der er 
analyseret i nærværende undersøgelse 
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Tabel 1: Stationer analyseret for mikroplast 

Område Stationsnavn 
Aalborg VIB3716-1 
København MCR230004 
Frederikshavn/Kattegat NORS 7 
Sønderborg Fjord SJYFFSB5002 

 

2 Målemetode 
2.1 Baggrund 
De seneste par år har forskning i kvantificering af mikroplast ført til markant forbedrede analysemetoder og 
her i gennem en væsentlig øget troværdighed af de opnåede data. Dette er dels sket ved forbedrede 
metoder til oprensning af prøven og den efterfølgende kemiske kvantificering af de oprensede partikler, og 
dels ved en bevidsthed om, at en kvalificeret analyse skal følges af en kvantificering af kontaminering under 
analyseprocessen, samt en kvantificering af genfindingsraten ved den anvendte metode (Koelmans et al., 
2019). En analyse gennemført efter nutidens standard vil derfor, ud over at indeholde selve 
analyseresultatet, også indeholde en eller anden form for dokumentation og kvantificering af 
kontaminering under analysen, samt en eller anden form for dokumentation og kvantificering af genfinding 
for den anvendte analyse. Det er endvidere almindeligt anerkendt, at analyser i videst muligt omfang skal 
gennemføres under rene forhold for at begrænse kontaminering. 

Prøveforberedelse og oprensning af mikroplasten fra prøven skal endvidere ske på en måde der sikrer, at 
mængde, masse og størrelse af mikroplasten ikke ændres. Dette sikres dels ved at bruge en kombination af 
enzymbehandling, oxidation med brintoverilte, samt at holde temperaturen omkring eller under 50°C 
(Catarino et al. 2016; Löder et al. 2017). Hvilke enzymer der anvendes, samt hvilken kombination af 
enzymbehandling og oxidering, afgøres af den konkrete prøve. Således bør der bruges cellulase og protease 
i de fleste prøver, og for prøver med højt indhold af kitin, bør der bruges kitinase. I mange sammenhænge 
bruges der endvidere et anionisk tensid i de indledende oprensningstrin, typisk SDS (NaC12H25SO4).  

For sedimenter gør det sig endvidere gældende, at den uorganiske fraktion skal skilles fra. Dette gøres ved 
densitetsseparation, hvor forskellige salte har været brugt til at skabe en væske af høj densitet, i hvilken 
lette partikler flyder og svære partikler synker. De lette partikler skimmes derpå af og tages videre til 
yderlige oprensning. Et af de første salte der blev brugt er natriumklorid, men det viste sig hurtigt, at 
opløsninger heraf har alt for lav densitet til at kunne separere plast i tilstrækkeligt omfang. For at opnå en 
effektiv densitetsseparation skal man bruge væsker med densiteter omkring 1.6-2.0 g/cm3. I dag bruges 
primært zinkklorid (ZnCl2), men også natriumiodid (NaI) ses anvendt i nogle sammenhænge. I enkelte 
tilfælde har natriumpolytungstate (3Na2WO4·9WO3·H2O) endvidere været brugt. Sidstnævnte salt, i daglig 
tale kaldet SPT, er markant dyrere end de andre, men til gengæld mere effektiv når det gælder separation. 
Endvidere er det ikke lige så surt som zinkklorid, og må derfor formodes at angribe mikroplasten mindre. 
SPT benyttes rutinemæssigt i fx geologi til at separere mineraler, idet det er ugiftigt, har en lav viskositet 
ved høje koncentrationer, kan justeres fra 1 til 4.2 g/cm3, er miljømæssigt sikkert at håndtere, lugtfrit, samt 
ikke-korrosivt. Endvidere kan det relativt let oprenses og genbruges. På Aalborg Universitet har vi lavet 
sammenlignende forsøg med disse kemikalier, og SPT skiller sig klart ud ved at give den bedste separation. 
Dette skyldes primært at viskositeten af SPT er på linje med vand, selv ved høje densiteter. Zinkklorid 
opløsninger, der ellers er hyppigst anvendt, ligner sirup når man kommer op på densiteter på 1.6 eller 
derover. 
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2.2 Prøveforberedelse og oprensning 
Prøveforberedelsesprotokol er basseret på Aalborg Universitets erfaringer fra lignende prøver (blandt 
andet Liu et al. 2019b), og forløb som følger:  

a) Al modtaget sediment (0,2-1,0 kg vådt sediment) blev taget i arbejde, på nær nogle få gram til at 
bestemme vandindhold og indhold af organisk stof. 

b) Sedimentet blev præoxideret ved gentagne gange at tilsætte mindre mængder af 30% H2O2 til en 
våd prøve (Figur 2). Præoxideringen blev betragtet som afsluttet, når der ikke skete nogen 
væsentlig reaktion ved tilsætning af yderligere H2O2, dog senest efter 7 dage. 

c) Det præoxiderede sediment blev vådsigtets på først en 5 mm sigte og derpå en 2 mm sigte ved 
brug af Milli-Q vand (filtreret på 1,2 µm GF filter) til at vaske prøven gennem filteret. Partikler på de 
to sigter blev samlet og efterfølgende analyseret på ATR-FTIR (afsnit 2.4).  

d) Prøven med partikler på 10-2000 µm blev inddampet i en inkubationsovn ved 55°C. For at undgå at 
sedimentet klistrede sammen, blev det ikke tørret fuldstændigt, men kun til det var let fugtigt.  

e) Herpå blev sedimentet overført til en separationstragt (Figur 3). Tragten blev fyldt delvist op med 2 
liter SPT-opløsning på 1,75 g/cm3, hvorpå tragten blev beluftet nedefra med tør, filtreret luft i 30 
minutter. Tragten henstod derpå til sedimentation natten over. 

f) Det bundfældede materiale blev tappet af, og opsamlet så det kunne undergå en yderligere 
separation. 

g) Partikler der flød på eller lige under overfladen (indtil cirka 3 cm under overfladen) blev opsamlet 
for videre analyse. Partikler der sad på tragtens glasvæg blev omhyggeligt vasket ned og medtaget i 
den videre analyse. 

h) Sedimentet aftappet fra første separation blev igen påfyldt separationstragten, SPT fyldt på, 
beluftet i 30 minutter, og henstod natten over.  

i) Partikler der flød på eller lige under overfladen ved den anden separation blev opsamlet og 
kombineret med flotatet fra første separation.  

j) Den aftappede væske blev filtreret på et 10 µm stålfilter (Figur 4), og filteret vasket ren for 
overskydende SPT.  

k) Materialet på filteret blev taget af ved en kort sonikering, hvorpå prøven blev inkuberet i en tris-
buffer med protease ved pH 8 og 50°C i 48 timer. 

l) Væsken blev igen filtreret og filtratet overført til en acetat-buffer med cellulase ved pH 4 og 
inkuberet ved 50°C i 48 timer. 

m) For at fjerne yderligere organisk stof blev prøven igen filtreret, og filtratet oxideret ved en Fenton 
proces (jernsulfat katalyseret H2O2 oxidation) (Figur 5) som følger: 146 mL 50% H2O2, 63 mL 0,1 M 
FeSO4 og 65 mL of 0,1 M NaOH. Temperaturen blev holdt på 15-30°C og oxidationen forløb over 24 
timer.  

n) For at fjerne rester af ler og silt fra prøven, blev der gennemført endnu en flotering, men denne 
gang i en 100 mL separationstragt. Også denne blev beluftet i 30 minutter, henstod over nat, og 
flotatet taget fra til videre analyse.  

o) Efter denne sidste flotering blev flotatet filtreret på et 500 µm filter og de store partikler gemt for 
senere analyse på ATR-FTIR. 

p) Flotatet blev igen filtreret på et 10 µm filter, og materialet overført til 50% etanol. Prøven blev 
inddampet og præcis 5 mL 50% etanol tilsat, hvorefter prøven blev gemt til efterfølgende analyse 
på µFTIR (10-500 µm) (afsnit 2.5). Figur 6 viser koncentratet fra to af prøverne. 

q) Store partikler, der blev analyseret på ATR-FTIR, blev tørret i ovn ved 55°C før analyse. 

Som det ses af Figur 6 er der stor forskel på hvor ’rene’ prøverne blev efter oprensningen. Dette afspejler at 
nogle af prøverne var meget rige på organisk stof og ler, der er vanskeligt at få helt ud af prøven. Der var 
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endvidere ganske stor forskel på hvor vanskelige de enkelte prøver var at oprense, hvor Sønderborg Fjord 
var klart den nemmeste at oprense, idet vi her kun havde modtaget cirka 200 g prøve, mens vi for de andre 
prøver havde modtaget og taget i arbejde knap 1 kg per prøve.  

 

Figur 2. Præoxidering af en sedimentprøve med 30% H2O2 

 

Figur 3. Separation af sediment i 2 liters separationstragte. SPT som separationsvæske 
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Figur 4. Materiale på et Ø47 stålfilter med 10 
µm porestørrelse 

 

Figur 5. Fenton oxidation 

 

 

Figur 6. Partikelkoncentrat klar til scanning. Væsken til venstre stammer fra Sønderborg Fjord svarende til cirka 200 g prøve, mens 
væsken til højre stammer fra Frederikshavn/Kattegat med knap 1000 g prøve 



Side 8 af 27 
 

2.3 Tiltag for at undgå kontaminering 
Prøverne blev i videst muligt omfang behandlet under ren-rumslignende forhold. Rum hvori der analyseres 
for mikroplastik er udstyret med luftrensning (Dustbox® Hochleistungsluftreininger, Tyskland, med et HEPA 
filter (H14, 7.5 m2)). De mere følsomme dele af prøveforberedelsen foregik i et støvfrit laminar flow skab 
(Figur 7). Påklædning bestod af bommuld (laboratoriekitler, T-shirts, bukser). Al materiale brugt i analysen 
bestod af metal, glas eller polymerer, der ikke indgik i analysen (teflon, idet teflon har en densitet på 2.2 
g/cm3 og derfor alligevel ikke kan separeres ud fra de uorganiske partikler). 

 

Figur 7. Laminar flow skab med luftrensning til at sikre renrumsforhold under mikroplast analyse 

 

2.4 Kemisk analyse af mikroplast 500 µm – 5000 µm 
Partikler over 500 µm blev analyseret manuelt partikel for partikel efter følgende fremgangsmåde: 

a) Alle partikler der måske kunne være af plast blev sorteret ud. 
b) Der blev taget et billede under stereomikroskop med størrelsesskala for at kunne bestemme 

partiklens størrelse. 
c) Partiklens kemiske sammensætning blev analyseret på FTIR-ATR (Cary 630, Agilent). 

Fremgangsmåden er illustreret i Figur 8. 
d) Hvis der var tale om en plast partikel, blev dimensionen brugt til at estimere partiklens masse, på 

samme vis som for de mindre partikler. 
e) Partikler der ikke kunne analyseres med Cary 630 FTIR-ATR, da de var for små i den mindste 

dimension (fx fibre), blev samlet og efterfølgende analyseret som beskrevet under ”Kemisk analyse 
af mikroplast <500 µm”. 

f) Ud fra mikroskopbilledet, FTIR analysen, samt vægten blev følgende registreret: Hver enkelt 
partikels størrelse (maksimal og minimal Feret diameter (dvs. længde og bredde)), polymertype, 
farve (hvis denne kunne identificeres), form, samt partiklens masse. 
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Figur 8. FTIR-ATR analyse af partikler >500 µm 

2.5 Kemisk analyse af mikroplast 10 µm – 500 µm 
Arbejdsgangen for partikler mellem 10 og 500 µm er en del mere krævende og teknisk avanceret end for de 
større partikler. Arbejdsgangen var som følger: 

a) En delmængde af prøven koncentreret i 5 ml 50% etanol blev deponeret på et IR transparent zink-
selenid vindue. Vinduet blev placeret på en µFTIR imaging maskine (AAU har 2 styk Agilent 620/670 
med 128 pixel FPA, hvilket er den hurtigste og mest nøjagtige maskine af denne type, der findes på 
markedet). Prøven på vinduet dækkede arealet svarende til en cirkel på 10 mm, og blev scannet 
ved en pixel-opløsning på 5,5 µm. Proceduren er illustreret i Figur 9. Først scannedes hele 
overfladen (10x10 mm) med 5,5 µm pixel opløsning. Rent teknisk skete dette i felter af 128x128 
pixels (der blev altså optaget 16384 IR spektre ad gangen). Disse felter blev sat sammen til et 
mosaik dækkende hele arealet, altså totalt cirka 3,2 millioner spektre per scan. 

b) Data fra scanningen blev overføret til siMPle (tidligere kaldet MPhunter), der er et software 
udviklet på AAU i samarbejde med Alfred Wegener Institut i Tyskland (Helgoland). Programmet er 
freeware, inklusive alle nødvendige databaser. Det kan downloades på www.simple-plastics.eu og 
er i dag de-facto standarden for hvordan man analyserer mikroplast med µFTIR samt µRaman 
imaging (billedanalyse). Princippet er kort vist i Figur 9. Datamængden fra scanningen analyseres 
med siMPle ved at hvert spektrum sammenlignes med et referencebibliotek indeholdende de 
relevante plastmaterialer samt naturlige materialer, der kan forveksles med plast. For hver pixel 
opnås der herved en værdi for, hvor godt pixel-spektret korrelerer med hvert spektrum fra 
reference biblioteket. Ud fra denne information konstrueres partiklen derpå. Detaljer herom kan 
findes i Liu et al. (2019a) samt på siMPle hjemmesiden.  

 

http://www.simple-plastics.eu/
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Figur 9. Scanning for partikler <500 µm 

Valg af referencebibliotek er afgørende for en sikker bestemmelse af mikroplast ved brug af såvel manuelle 
som automatiserede metoder. For de marine sedimenter benyttede vi et bibliotek, der blandt andet 
indeholder en lang række antifouling malinger, idet vores hidtidige undersøgelser tyder på, at maling fra 
skibe udgør en større andel af mikroplast ved visse lokaliteter.  

 

Figur 10. Princippet for fortolkning af µFTIR imaging data 

Analysen for mikroplast <500 µm gav følgende informationer for hver enkelt partikel der identificeres:  

• Polymer typen som partiklen består af (spektrene i databasen grupperes i hovedgrupper fx PE, PP, 
PVC, osv). 

• Størrelsen (maksimal Feret diameter). 
• Bredden (dels som ækvivalent brede under antagelse af, at partiklen har en elliptisk form, og dels 

som minimal Feret diameter).  
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• Arealet som mikroplast partiklen dækker.  
• Et estimat af dens volumen (under antagelse af, at partikel tykkelsen er en faktor gange den 

ækvivalente brede) 
• Et estimat af massen ud fra partiklens volumen og densiteten af den bestemte polymer type. 
• Partiklens form angivet som forholdet mellem dens længde og bredde. 

Farve kan ikke bestemmes med denne metode. Det kan i øvrigt for små partikler heller ikke lade sig gøre 
med rimelig sikkerhed ved mikroskopi, og farve er derfor alene en egenskab angivet for de større partikler.  

2.6 Kvalitetskontrol, falske positive 
Falske positive har gennem tiderne været et stort problem i mikroplast analyse, idet en meget stor del af de 
tidligere gennemførte undersøgelser ikke har været i stand til at skelne mellem egen-kontaminering af 
prøven og de faktiske plastpartikler i prøven. I dag er der ved at være konsensus om, at en mikroplast 
analyse skal følges af en kvalitetskontrol for egen-kontaminering.  

Denne kvalitetskontrol er blevet gennemført ved at analysere to blanke prøver efter samme metode som 
de marine sedimenter. Der blev benytte en sand, der i et rimeligt omfang ligner sedimentet i prøverne 
(vasket og udglødet sand på 75-1000 µm (baskarp sand nr. 15)). Derpå gennemgik materialet den samme 
prøveforberedelse som sedimenterne, og prøverne blev scannet som beskrevet i afsnit 2.2. Mængden af 
plast der findes i de blanke prøver betragtes som egen-kontaminering og dermed niveauet af falske positive 
i analysen. 

2.7 Kvalitetskontrol, falske negative 
På samme vis som falske positive, har de falske negative kun været vurderet i relativt få undersøgelser, og 
kun i den senere tid. Med andre ord, det har ofte ikke været vurderet, hvorvidt den anvendte 
ekstraktionsmetode faktisk er i stand til at trække en rimelig andel af plasten ud af den analyserede matrix. 
I dag er der ved at være konsensus om, at en mikroplast analyse bør følges af en kvalitetskontrol for 
genfinding, for herved at kunne vurdere omfanget af falske negative. Genfindingsforsøg for mikroplast er 
dog ganske komplicerede, idet plast består af mange materialer, partikelstørrelser, og forme. Indtil videre 
er der derfor kun meget få studier, der har forsøgt sig med genfinding, og ingen studier, der har præsteret 
en overbevisende vurdering af genfinding i en naturlig prøve.  

Genfindingen blev i dette studie gennemført for densitetsseparationen, idet dette trin blev vurderet at 
være trinnet med den største risiko for tab af partikler. Genfinding blev testet i triplikater ved at spike 200 g 
udglødet sand med 300 styk røde 100 µm polystyren perler (Sigma-Aldrich, produkt nr. 56969) (Figur 11 tv). 
Antallet blev bestemt ved tælling under mikroskop. Prøverne gennemgik de samme processer som 
beskrevet for densitetsseparation af sedimentprøverne. De resulterende 10 µm rustfrit stål filtre blev 
undersøgt med stereomikroskop, og de genfundne perlerne talt.  

Densitetsseparationen viste en genfinding på 66 ±5.6%. Det skal bemærkes, at tællingen vil have 
undervurderet antal af genfundne polystyren perler, idet disse nogen gange var dækket af sand, der ikke 
var blevet effektivt fjernet ved densitetsseparationen (Figur 11 th). På den anden side vil noget lignende 
også kunne gøre sig gældende i en naturlig prøve. Til sammenligning opnåede Olesen et al. (2019) en stort 
set tilsvarende genfinding, nemlig 64% for ekstraktion af mikroplast fra sediment fra regnvandsbassiner. 
Selvom genfindingsforsøgene kun kan siges at give en indikation af genfindingen, og ikke en egentlig 
kvantificering heraf, viser de dog, at det mest problematiske af prøveforberedelsen er i stand til at trække 
en væsentlig andel, om end ikke al, mikroplast ud af prøven. Alt i alt må den samlede analyse altså kunne 
forventes at give en mindre underestimering af det virkelige indhold af mikroplast i prøven.  
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Figur 11. Polystyren perler tilsat genfindingsforsøg (til venstre). Polystyren perler genfundet (til højre) 

3 Resultater 
Prøverne blev modtaget på Aalborg Universitet i frossen tilstand den 26. september 2019, og 
analysearbejdet igangsat kort herefter. Prøvemænde, vandindhold og organisk indhold i prøverne ses i 
Tabel 2.  

Tabel 2. Prøvemænde, vandindhold og organisk indhold i de analyserede prøver  

Område Prøve Prøvemængde 
taget i arbejde [g] 

Vandindhold i 
prøven 

[% vand] 

Organisk stof 
indhold  

[% af tør vægt] 
Aalborg VIB3716-1 996,3 65,7 9,9 
København MCR230004 825,4 51,2 5,5 
Frederikshavn/Kattegat NORS 7 991,5 46,1 4,2 
Sønderborg Fjord SJYFFSB5002 205,3 78,3 15,9 

 

3.1 Hovedresultater 
Det overordnede resultat fra analysen for mikroplast i størrelsesintervallet 10-500 µm ses i Tabel 3. Der 
blev kun fundet én partikel over 500 µm og resultatet heraf diskuteres i afsnit 3.4. Det generelle 
forureningsniveau var i størrelsesorden 0,2-8,4 mg per kg af tørt sediment. Der var mindst mikroplast i 
prøven fra Frederikshavn/Kattegat og mest mikroplast i prøven fra København. Dette er i god 
overensstemmelse med, at prøven fra Kattegat ud for Frederikshavn er taget fra et område, der burde 
være et af de mindst belastede af de udtagne (Figur 1), at prøven fra København ligger i et meget 
forureningsudsat område, samt at prøverne fra Aalborg og Sønderborg ligger i moderat belastede områder. 

Tabel 3. Mikroplast koncentration i størrelsesintervallet 10-500 µm. Alle masser er angivet som tør vægt. 

Område Prøve Antal 
Identificerede 

partikler 

Koncentration 
som partikel antal 

(antal/kg) 

Koncentration 
som partikel 

masse (µg/kg) 
Aalborg VIB3716-1 46 26891 757 
København MCR230004 121 60606 8365 
Frederikshavn/Kattegat NORS 7 18 842 198 
Sønderborg Fjord SJYFFSB5002 16 4488 918 
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De større partikler blev alle analyseret med ATR-FTIR (afsnit 2.4). Der blev dog kun fundet en enkelt plastik 
partikel ud af alle de undersøgte større partikler. Alle andre større partikler var af naturlig oprindelse. 
Resultaterne er derfor holdt adskilt fra de mindre partikler.  

 

3.2 Blindværdier og detektionsgrænse 
To blankprøver blev analyseret ved brug af 100 g vasket og udglødet (500°C) sand (75-1000 mm, Baskarp 
Sand No. 15). De blanke prøver blev behandlet på samme vis som de naturlige prøver, og hver førte til et 
koncentrat på 5 mL i 50% etanol, fra hvilket 400 µL blev deponeret og scannet med µFTIR (afsnit 2.5). Figur 
12 viser prøverne under densitetsseparation i SPT. Der blev kun detekteret en enkelt mikroplastik partikel i 
de to blanke (længde: 50,3 µm; bredde: 30,6 µm; materiale: polyester, Figur 13). Ved tilbageregning, hvor 
fortynding blev taget i betragtning, svarede dette til koncentrationer på 62.5 partikler/kg, eller 1.28 µg/kg. 
Altså væsentligt under det fundne niveau i de marine sedimenter (Tabel 3).  

 

Figur 12. De to blankprøver under densitetsseparation i SPT. 

Den bestemte forurening er markant mindre i forhold til hvad der tidligere har været fundet med den 
samme analysemetode (Liu et al. 2019a; 2019b). Denne forbedring i analysemetoden skyldes formentlig en 
kombination af tiltag. For eksempel at alle væsker uden undtagelse blev filtreret på 1,2 µm GF filtre, og at 
alle filtre (både stål og GF) blev udglødet før brug. Sluttelig blev deponering af prøven før scanning udført i 
en laminar flowbænk med luftfilter.  
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Figur 13. Den fundne polyester partikel i blankprøverne 

Prøverne blev leveret i plastposer. Opbevaring i plastposer er principielt problematisk, idet disse kan have 
afgivet partikler til prøven. Poserne viste sig at være lavet af nylon (polyamid), hvor Figur 14 viser spektret 
og hvordan dette matcher med et nylon spektrum. Det skal her bemærkes, at et spektrum kan matche op 
mod en lang række spektre i et referencebibliotek, og der var her en høj overensstemmelse mellem det 
brugte materiale og en lang række nylon spektre.  

I analyserne for mikroplast blev der fundet 2 partikler af polyamid (bilag 1). Hvorvidt disse stammer fra 
plastposen eller ej kan ikke vurderes, men forureningen vil i værste fald stadig være beskeden. Ikke desto 
mindre er det væsentligt i fremtidige prøvetagninger at undgå at opbevare prøver for mikroplastanalyse i 
plastposer.  
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Figur 14. IR spektrum af poserne som prøverne var leveret i 

Tøjstykket som var leveret med prøverne bestod af en blanding af polypropylen og calcium carbonater 
(Figur 15). Polypropylen delen (Figur 16) ses tydeligt, når man fratrækker calcium carbonat spektret (det blå 
i Figur 15) fra det målte spektrum (det røde i samme figur). I forhold til tøjstykket, så viste ingen af de 
fundne partiklerne dette meget karakteristiske spektrum. 

 

Figur 15. IR spektrum af tøjstykket leveret med prøven 

 

 

Figur 16. Et polypropylen spektrum 
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3.3 Partikelform, størrelse, polymerfordeling (10-500 µm) 
De mindre partikler blev analyseret med µFTIR (afsnit 2.5) og for hver partikel er der fundet en størrelse, et 
materiale og en form angivet som længde, bredde og Feret diameter ud af de billeder, der blev dannet for 
hver partikel. Figur 17 viser et eksempel på sådanne partikler, og det er ud fra denne billedinformation, at 
siMPle bestemmer dimensionerne. Samtlige partikler der blev fundet, samt deres dimensioner er angivet i 
Bilag 1. 

   
 
Figur 17. Eksempler på partikler i intervallet 10-500 µm fundet ved µFTIR analysen og som de præsenteres i analyseprogrammet 
siMPle. Til venstre ses en polystyren partikel på 120 µm, i midten en polypropylen (PP) partikel på 300 µm til højre en 
polyvinylchlorid (PVC) partikel på 160 µm. Dette er eksempler på relativt store partikler. Langt de fleste var mindre end de viste 
eksempler.  

Fordelingen af de fundne polymertyper er vist i Figur 18. Her ses hvordan summen af alle de fundne 
partikler i alle prøver fordeler sig på polymertyper. Polyester er den mest dominerende polymer, fulgt af 
polypropylen. De andre polymertyper udgør under 10% af den samlede plastmængde / -antal. De 
dominerende polymertyper svarer til dem man finder i mange andre mikroplast undersøgelser.   

Figur 19 viser hvordan de enkelte polymertyper fordeler sig på stationerne. Her ses ganske væsentlige 
forskelle mellem stationerne. Det er dog vanskeligt at konkludere noget på denne baggrund, da antallet af 
undersøgte prøver er lille. 

 

Figur 18. Polymersammensætning af summen af alle identificerede partikler i størrelsesintervallet 10-500 µm. Fordelingen er 
angivet som såvel antal partikler som masse. 
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Figur 19. Polymersammensætning for de enkelte stationer i størrelsesintervallet 10-500 µm. Fordelingen er angivet som såvel antal 
partikler som masse. 

Mikroplast partiklernes størrelsesfordeling er vist på Figur 20 for summen af alle polymerer fundet i alle 
prøver (altså svarende til den polymerfordeling der er vist i Figur 18). Det ses at nogle partikler er markant 
større end andre. Figur 21 viser hvordan størrelserne fordeler sig mellem stationer (altså svarende til den 
polymerfordeling der er vist i Figur 19), og det ses, at der ikke er nogen signifikant forskel på størrelse 
(længde) mellem stationerne. Der er dog en markant forskel på partiklernes masse, idet partikler fra 
Sønderborg Fjord og Frederikshavn/Kattegat er betydelig lettere, end dem fra Aalborg og København. Idet 
partikler stort set er lige lange i alle prøver, skyldes forskellen partiklernes bredde. 

 

Figur 20. A viser størrelsesfordelingen (længden af partiklerne) fordelt på polymertype for summen af alle identificerede partikler i 
størrelsesintervallet 10-500 µm. B viser fordelingen af masse af de enkelte partikler. Bemærk at y-aksen er logaritmisk.  
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Figur 21. A viser størrelsesfordelingen (længden af partiklerne) fordelt på stationer for summen af alle identificerede partikler i 
størrelsesintervallet 10-500 µm. B viser fordelingen af masse af de enkelte partikler. Bemærk at y-aksen er logaritmisk. 

De fundne mikroplast partikler var alle “fragmenter” defineret som et længde-bredde forhold under 3 
(Figur 22). Der blev ikke fundet nogen plastik fibre.  

 

Figur 22. Fordeling af størrelse på de fundne mikroplast partikler. Major dimension er partiklernes ’længde’, minor dimension er 
deres ’bredde’ 
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3.4 Partikelform, størrelse, polymerfordeling (500-5000 µm) 
Der blev kun fundet én partikel over 500 µm. Den fundne partikel blev fundet i prøve MCR230004, var af 
grøn PVC med en længde på 7094 µm og en bredde på 1557 µm (Figur 23). Den var fleksibel og formbar, og 
kunne fx stamme fra en plasticpose.  

 

Figur 23. Den eneste store ”mikro”plast partikel fundet i prøven. 

3.5 Særlige udfordringer i forbindelse med analysen 
Som det ses af Figur 6 var nogle prøver vanskeligere at oprense end andre. En særlig udfordring som nogle 
af prøverne gav var forekomsten af kulpartikler. Værst var det med prøverne fra København, men også 
prøverne fra Aalborg indeholdt væsentlige mængder kul (Figur 24). Kul er kemisk set meget 
modstandsdygtig og nedbrydes ikke, eller kun i beskedent omfang, med den anvendte metode til 
prøveoparbejdning. Kul har endvidere en densitet sammenlignelig med plastik, hvilket gør, at det ikke kan 
udskilles ved densitetsseparation.  

 

Figur 24. De fire koncentrerede prøver. Fra venstre mod højre: SJYFFSB5002, NORS 7, VIB3716-1, og MCR230004. De første to blev 
koncentreret i 5 mL 50% etanol, mens det var nødvendigt at koncentrere de sidste i 10 mL 50% etanol.  
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Figur 25 og Figur 26 viser stereomikroskopbilleder af vinduer, der blev scannet for mikroplast. Figur 27 viser 
materialet på stålfiltrene før Fenton oxidation. Billederne viser, at der er mange kulpartikler i forhold til 
plast, og at det ikke kan udelukkes, at nogle plastpartikler gemmer sig under kullene når vinduer skal 
scannes. For at modvirke problemet med kul, blev de to mest belastede prøver fortyndet i 10 mL 50% 
etanol samt kun deponeret en beskeden delprøve til scanning. Indtil der er fundet en metode til at skille kul 
fra denne slags prøver, vil dette være tilgangen for analyse af kul-belastede prøver. I øvrigt er det ikke 
første gang, at vi støder på kul i denne typer prøver, idet vi har set det i andre prøver fra Limfjorden. Ved 
samtaler med andre forskningsinstitutioner, der arbejder med marine prøver, blev det endvidere klart, at 
også andre har haft tilsvarende analytiske problemer.  

Som også nævnt under genfindingsforsøgene, betyder uønskede partikler i prøverne, at der vil være en vis 
undervurdering af mikroplast mængden, specielt for København og Aalborg (Tabel 3).  

 

 

Figur 25. Stereomikroskopbillede af prøven VIB3716-1 deponeret på et zink selenid vindue  
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Figur 26. Stereomikroskopbillede af prøven MCR230004 deponeret på et zink selenid vindue  

 

 

 

Figur 27. Partikler på et Ø47 mm, 10 µm stålfilter før Fenton oxidation. Til venstre: MCR23000, til højre: VIB3716-1. 
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4 Grunde til geografisk variation 
Det er vanskeligt at vurdere geografisk variation på basis af 4 prøver. Ikke desto mindre følger 
koncentrationen i de få prøver, der blev analyseret, den oprindelige hypotese om hvor der kunne forventes 
mest plast. Mikroplast ser ud til forekomme i højest koncentration tæt på større byer og i mindre 
koncentration i de mere åbne vande. Dette tyder igen på, at byerne udgør en ikke uvæsentlig kilde til den 
marine plastforurening. Det skal dog understreges, at der skal analyseres flere prøver for at kunne udtale 
sig herom med statistisk sikkerhed.  

 

5 Diskussion af fremtidig overvågningsstrategi 
5.1 Prøvetagningsomfang og -lokaliteter 
Vi har i dag intet overblik over hvordan koncentrationen af mikroplast varierer i de danske farvande. Det vil 
derfor være betimeligt at gennemføre en systematisk kortlægning, hvor alle danske farvande kortlægges i 
én stor kampagne. Det vil sige op langs den jyske vestkyst, i Skagerrak, i Kattegat, de indre danske farvande 
og Østersøen til vest for Bornholm. Farvandene omkring Grønland og Færøerne bør også kortlægges. Der 
bør i denne kortlægning medtages kendte akkumuleringszoner for antropogen forurening, fx visse områder 
i Kattegat og fjorde. Der bør samtidigt analyseres for ”traditionelle” forureningsparametre for at vurdere 
hvorvidt disse korrelerer med plastforureningen.   

Det ville være godt, om kortlægningen kunne koordineres med landende omkring os, så der benyttes 
samme moniteringsstrategi og analysemetode. Dog kun i det omfang, at disse lande benytter tilstrækkeligt 
følsomme, præcise og veldokumenterede analysemetoder.  

Når kortlægningen er gennemført, bør der udvælges et begrænset antal stationer, hvor sediment og 
overfladevand analyseres hyppigt, fx hvert andet år, for at se den tidslige udvikling af forureningen. Der bør 
samtidigt analyseres for ”traditionelle” forureningsparametre for at vurdere hvorvidt disse korrelerer med 
plastforureningen. Det præcise omfang og antal af stationer bør vælges så de opnåede data er 
repræsentative for de danske farvande. Denne udvælgelse skal ske på baggrund af den gennemførte 
kortlægning.  

For at kunne fortolke de opnåede data, er det nødvendigt at kende den naturlige variabilitet indenfor 
mindre prøvefelter. Vi ved ikke hvor meget mikroplast koncentrationen varierer indenfor en given lokalitet, 
og udvalgte lokaliteter bør derfor moniteres for variationer over korte afstande. Det kan fx gøres ved at 
udtage og analysere prøver med kort afstand dækkende et vist areal. 

5.2 Prøvetagningsmetodik 
Sedimentprøver bør udtages med en grab, der ikke forstyrrer sedimentet væsentligt under udtagning og 
ophentning. De øverste få cm bør derpå udtages og gemmes i plastfri beholdere af fx glas eller metal. Der 
bør udtages mindst 1 kg sediment til mikroplastanalyse.  

Ønskes der udtaget vandprøver i overfladen, bør dette gøres dels ved pumpning på filtre, fx 10 µm 
stålfiltre, for at bestemme partikler på 10-500 µm, og dels ved net trukket i overfladen (fx Mantanet) til en 
passende mængde vand er prøvetaget. For 10-500 µm skal der pumpes en tilstrækkelig mængde til at 
kunne kvantificere mikroplast, fx 1 m3.  

For at dokumentere egen-kontaminering af den mindste prøvefraktion, bør der udføres en såkaldt felt-
blank når der udtages prøver. På et skib er det umuligt at undgå plastmaterialer, og det er utilstrækkeligt fx 
at tage prøver af det tøj folk har på, idet dette er lavet af almindelige polymertyper, der også forekommer i 
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høj koncentration i prøverne. Det er ikke teknisk muligt at skelne mellem fx polyester fra den flis trøje, en 
person har på, og den polyester mikroplast partikel eller fiber, der findes i sedimentet. Denne type 
sammenligning er derfor ikke brugbar. I stedet bør man lave en felt-blank, for eksempel ved at opsamle 
plast-nedfald i rene petriskåle eller lignende, som man så analyserer på samme vis som sediment- eller 
vandprøverne. Opsamlingen bør ske i umiddelbar sammenhæng med prøvetagningen, så man er sikker på, 
at opsamlingen er repræsentativ for den kontaminering, som prøven uvægerligt vil udsættes for. Der bør fx 
udtages et sæt blanke i triplikater for hver prøvetaget matrix per togt.  
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Bilag 1 
Oversigt over samtlige partikler fundet i µFTIR analysen (10-500 µm) 

 

Tabel 4. Samtlige partikler fundet i prøve VIB3716-1 

MP 
identifier 

Polymer 
group 

Number of 
pixels [-] 

Area on 
map [µm2] 

Major dim 
[µm] 

Minor dim 
[µm] Volume [µm3] Mass [ng] 

MP_1 pe 14 423.5 33.5 16.1 2723.042 2.58689 
MP_2 pe 13 393.3 45.2 11.1 1743.988 1.65679 
MP_3 pe 60 1815 91.9 25.1 18248.609 17.33618 
MP_4 pe 17 514.3 37.6 17.4 3584.882 3.40564 
MP_5 pe 27 816.8 43.8 23.8 7760.535 7.37251 
MP_6 pe 111 3357.8 100.4 42.6 57205.355 54.34509 
MP_7 pe 34 1028.5 55.8 23.5 9662.438 9.17932 
MP_8 pe 4 121 17.8 8.7 418.948 0.398 
MP_9 pe 10 302.5 25.3 15.2 1839.825 1.74783 
MP_10 pe 10 302.5 25.3 15.2 1839.825 1.74783 
MP_11 pe 11 332.8 33 12.8 1708.804 1.62336 
MP_12 pe 5 151.3 22.9 8.4 508.941 0.48349 
MP_13 pe 72 2178 84.9 32.7 28451.387 27.02882 
MP_14 pe 11 332.8 30.1 14.1 1873.642 1.77996 
MP_15 pe 86 2601.5 106.8 31 32283.926 30.66973 
MP_16 pe 19 574.8 44.4 16.5 3789.958 3.60046 
MP_17 pe 30 907.5 47.7 24.2 8794.726 8.35499 
MP_18 pe 19 574.8 48.5 15.1 3471.979 3.29838 
MP_19 pe 15 453.8 30.1 19.2 3484.046 3.30984 
MP_20 pe 16 484 35.1 17.5 3397.239 3.22738 
MP_21 pe 77 2329.3 83.5 35.5 33101.082 31.44603 
MP_22 pe 4 121 17.8 8.7 418.948 0.398 
MP_23 pe 3 90.8 16.5 7 254.202 0.24149 
MP_24 pe 14 423.5 30.1 17.9 3034.991 2.88324 
MP_25 pe 379 11464.8 153.2 95.3 436940.438 415.09341 
MP_26 pe 23 695.8 52.5 16.9 4696.597 4.46177 
MP_27 pe 8 242 33.5 9.2 889.156 0.8447 
MP_28 pe 16 484 33 18.7 3615.321 3.43456 
MP_29 pe 4 121 13.3 11.6 561.568 0.53349 
MP_30 pe 9 272.3 22.9 15.1 1648.968 1.56652 
MP_31 pe 4 121 13.3 11.6 561.568 0.53349 
MP_32 pp 29 877.3 44.8 24.9 8753.303 8.31564 
MP_33 pp 157 4749.3 149.6 40.4 76789.742 72.95026 
MP_34 pp 85 2571.3 74.3 44.1 45326.938 43.06059 
MP_35 pp 25 756.3 49.8 19.3 5843.887 5.55169 
MP_36 pp 14 423.5 38.5 14 2372.554 2.25393 
MP_37 pp 127 3841.8 128.6 38 58467.176 55.54382 
MP_38 pp 44 1331 67 25.3 13468.032 12.79463 
MP_39 polyester 14 423.5 40.3 13.4 2267.425 3.12905 
MP_40 polyester 99 2994.8 118.9 32.1 38405.832 53.00005 
MP_41 polyester 36 1089 78.1 17.7 7729.012 10.66604 
MP_42 polyester 4 121 17.8 8.7 418.948 0.57815 
MP_43 polyester 13 393.3 42.4 11.8 1857.769 2.56372 
MP_44 acrylic 11 332.8 27.5 15.4 2050.565 2.41967 
MP_45 pvc 280 8470 133.7 80.6 273178.156 368.79053 
MP_46 pvc 24 726 40.7 22.7 6592.735 8.90019 
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Tabel 5. Samtlige partikler fundet i prøve MCR230004 

MP 
identifier 

Polymer 
group 

Number of 
pixels [-] 

Area on 
map 
[µm2] 

Major 
dimension 
[µm] 

Minor 
dimension 
[µm] 

Volume 
[µm3] Mass [ng] 

MP_1 pe 4 121 13.3 11.6 561.568 0.533 
MP_2 pe 13 393.3 35.1 14.3 2242.708 2.131 
MP_3 pe 5 151.3 17.8 10.8 654.607 0.622 
MP_4 pe 25 756.3 42.4 22.7 6870.448 6.527 
MP_5 pe 14 423.5 33 16.3 2767.98 2.63 
MP_6 pe 7 211.8 25.3 10.6 901.514 0.856 
MP_7 pe 25 756.3 40.3 23.9 7230.311 6.869 
MP_8 pe 32 968 49.1 25.1 9709.63 9.224 
MP_9 pe 22 665.5 44 19.3 5126.413 4.87 
MP_10 pe 11 332.8 25.3 16.7 2226.188 2.115 
MP_11 pe 15 453.8 39 14.8 2691.77 2.557 
MP_12 pe 29 877.3 52.5 21.3 7466.769 7.093 
MP_13 pe 12 363 30.1 15.4 2229.789 2.118 
MP_14 pe 8 242 25.3 12.2 1177.488 1.119 
MP_15 pe 22 665.5 44 19.3 5126.413 4.87 
MP_16 pe 9 272.3 25.3 13.7 1490.258 1.416 
MP_17 pe 119 3599.8 80 57.3 82526.633 78.4 
MP_18 pe 13 393.3 28.2 17.8 2795.192 2.655 
MP_19 pe 12 363 33.5 13.8 2000.602 1.901 
MP_20 pe 29 877.3 53.8 20.8 7291.435 6.927 
MP_21 pe 16 484 35.1 17.5 3397.239 3.227 
MP_22 pe 62 1875.5 93.9 25.4 19072.514 18.119 
MP_23 pe 17 514.3 33 19.8 4081.359 3.877 
MP_24 pe 24 726 44.4 20.8 6047.136 5.745 
MP_25 pe 16 484 33 18.7 3615.321 3.435 
MP_26 pe 72 2178 72.1 38.5 33522.309 31.846 
MP_27 pe 2095 63373.8 563.3 143.2 3631066.75 3449.513 
MP_28 pe 62 1875.5 77.1 31 23233.695 22.072 
MP_29 pe 16 484 35.1 17.5 3397.239 3.227 
MP_30 pe 64 1936 85.8 28.7 22259.627 21.147 
MP_31 pe 66 1996.5 101 25.2 20099.789 19.095 
MP_32 pe 15 453.8 33.5 17.2 3125.94 2.97 
MP_33 pe 229 6927.3 175.1 50.4 139591.047 132.612 
MP_34 pe 1441 43590.3 365.1 152 2650644.25 2518.112 
MP_35 pe 33 998.3 42.4 30 11971.068 11.373 
MP_36 pe 94 2843.5 100.3 36.1 41065.453 39.012 
MP_37 pe 18 544.5 49.8 13.9 3029.471 2.878 
MP_38 pe 64 1936 95.4 25.8 20015.598 19.015 
MP_39 pe 28 847 46.5 23.2 7863.635 7.47 
MP_40 pe 17 514.3 30.1 21.8 4475.063 4.251 
MP_41 pe 38 1149.5 66 22.2 10197.612 9.688 
MP_42 pe 55 1663.8 56.8 37.3 24821.006 23.58 
MP_43 pe 18 544.5 39 17.8 3876.15 3.682 
MP_44 pe 56 1694 78.1 27.6 18702.301 17.767 
MP_45 pe 169 5112.3 100.6 64.7 132311 125.695 
MP_46 pe 58 1754.5 128.4 17.4 12213.844 11.603 
MP_47 pe 203 6140.8 168.8 46.3 113787.539 108.098 
MP_48 pe 317 9589.3 156.2 78.2 299794.094 284.804 
MP_49 pe 55 1663.8 57.5 36.8 24503.887 23.279 
MP_50 pe 301 9105.3 230.5 50.3 183187.844 174.028 
MP_51 pe 19 574.8 45.2 16.2 3725.323 3.539 
MP_52 pe 640 19360 231 106.7 826239.25 784.927 
MP_53 pe 74 2238.5 91.7 31.1 27838.371 26.446 
MP_54 pe 34 1028.5 66.4 19.7 8118.619 7.713 
MP_55 pe 8 242 22.9 13.5 1302.888 1.238 



Side 26 af 27 
 

MP_56 pe 31 937.8 56.2 21.2 7968.014 7.57 
MP_57 pe 280 8470 147.7 73 247381.922 235.013 
MP_58 pe 134 4053.5 117.4 44 71278.898 67.715 
MP_59 pe 14 423.5 35.1 15.4 2601.011 2.471 
MP_60 pe 141 4265.3 110.1 49.3 84156.164 79.948 
MP_61 pe 30 907.5 45 25.7 9327.854 8.861 
MP_62 pe 118 3569.5 88.1 51.6 73690.539 70.006 
MP_63 pe 35 1058.8 56.9 23.7 10025.826 9.525 
MP_64 pe 54 1633.5 81.2 25.6 16734.561 15.898 
MP_65 pe 66 1996.5 94.3 26.9 21519.576 20.444 
MP_66 pe 25 756.3 40.7 23.6 7153.576 6.796 
MP_67 pe 1529 46252.3 317 185.8 3437485.5 3265.611 
MP_68 pe 82 2480.5 67 47.1 46776.363 44.438 
MP_69 pe 49 1482.3 85.3 22.1 13122.112 12.466 
MP_70 pe 38 1149.5 52.5 27.9 12820.469 12.179 
MP_71 pe 41 1240.3 71.7 22 10921.824 10.376 
MP_72 pe 124 3751 92.5 51.7 77499.344 73.624 
MP_73 pe 11 332.8 28.2 15 2001.291 1.901 
MP_74 pp 33 998.3 49.7 25.6 10217.486 9.707 
MP_75 pp 7 211.8 22.9 11.8 997.524 0.948 
MP_76 pp 13 393.3 28.8 17.4 2731.46 2.595 
MP_77 pp 134 4053.5 84.1 61.4 99557.266 94.579 
MP_78 pp 81 2450.3 105 29.7 29115.004 27.659 
MP_79 pp 974 29463.5 295.2 127.1 1497813.5 1422.923 
MP_80 pp 23 695.8 49.8 17.8 4946.266 4.699 
MP_81 pp 69 2087.3 77.5 34.3 28620.057 27.189 
MP_82 pp 9 272.3 33 10.5 1143.91 1.087 
MP_83 pp 168 5082 169.2 38.2 77743.914 73.857 
MP_84 pp 52 1573 72.2 27.7 17457.787 16.585 
MP_85 pp 332 10043 178.4 71.7 287909.25 273.514 
MP_86 pp 166 5021.5 128.8 49.6 99710.68 94.725 
MP_87 pp 397 12009.3 249.6 61.2 294224.844 279.514 
MP_88 pp 112 3388 105.7 40.8 55316.34 52.551 
MP_89 pp 28 847 38.7 27.8 9434.445 8.963 
MP_90 pp 59 1784.8 52.8 43 30717.496 29.182 
MP_91 pp 3 90.8 13.3 8.7 315.882 0.3 
MP_92 pp 35 1058.8 43.4 31.1 13156.406 12.499 
MP_93 pp 10 302.5 25.3 15.2 1839.825 1.748 
MP_94 pp 55 1663.8 56.9 37.2 24757.652 23.52 
MP_95 pp 159 4809.8 118.7 51.6 99259.07 94.296 
MP_96 pp 75 2268.8 67.6 42.7 38778.574 36.84 
MP_97 pp 31 937.8 61.3 19.5 7304.521 6.939 
MP_98 pp 12 363 35.1 13.2 1910.947 1.815 
MP_99 pp 8 242 25.3 12.2 1177.488 1.119 
MP_100 pp 234 7078.5 162.4 55.5 157116.984 149.261 
MP_101 polyester 87 2631.8 105.2 31.9 33540.391 46.286 
MP_102 polyester 204 6171 164.4 47.8 117999.219 162.839 
MP_103 polyester 37 1119.3 59.8 23.8 10676.765 14.734 
MP_104 polyester 7 211.8 22.9 11.8 997.524 1.377 
MP_105 polyester 510 15427.5 277.7 70.7 436557.438 602.449 
MP_106 polyester 407 12311.8 220.1 71.2 350734.438 484.014 
MP_107 polyester 4 121 16.5 9.3 451.915 0.624 
MP_108 polyester 3 90.8 13.3 8.7 315.882 0.436 
MP_109 polyester 17 514.3 33.5 19.5 4015.097 5.541 
MP_110 PA 7 211.8 22.9 11.8 997.524 1.137 
MP_111 Acrylic 11 332.8 27.5 15.4 2050.565 2.42 
MP_112 Acrylic 28 847 50.3 21.4 7256.919 8.563 
MP_113 PVC 243 7350.8 132.7 70.5 207419.641 280.017 
MP_114 PVC 12 363 28.2 16.4 2381.702 3.215 
MP_115 PVC 176 5324 126.5 53.6 114156.234 154.111 



Side 27 af 27 
 

MP_116 PS 204 6171 128.1 61.3 151387.703 157.443 
MP_117 PS 28 847 39.6 27.2 9221.916 9.591 
MP_118 PS 79 2389.8 81.8 37.2 35558.938 36.981 
MP_119 PS 179 5414.8 188.3 53.5 88221.437 94.357 
MP_120 PS 34 1028.6 77.5 32.2 8663.943 9.251 
MP_121 PS 10 302.5 35.1 11 1327.046 1.38 

 

Tabel 6. Samtlige partikler fundet i prøve NORS 7 

MP 
identifier 

Polymer 
group 

Number of 
pixels [-] 

Area on 
map [µm2] 

Major 
dimension 
[µm] 

Minor 
dimension 
[µm] Volume [µm3] Mass [ng] 

MP_1 pe 7 211.8 21.1 12.8 1084.511 1.03029 
MP_2 pe 10 302.5 25.3 15.2 1839.825 1.74783 
MP_3 pe 13 393.3 28.2 17.8 2795.192 2.65543 
MP_4 pp 305 9226.3 163.3 71.9 265511.531 252.23595 
MP_5 pp 67 2026.8 70 36.9 29899.473 28.4045 
MP_6 pp 12 363 28.2 16.4 2381.702 2.26262 
MP_7 pp 27 816.8 37.6 27.7 9042.832 8.59069 
MP_8 pp 325 9831.3 202.5 61.8 243070.719 230.91719 
MP_9 pp 1462 44225.5 449.5 125.3 2216282.25 2105.468 
MP_10 pp 117 3539.3 108 41.7 59070.418 56.11689 
MP_11 pp 153 4628.3 99.7 59.1 109426.93 103.95558 
MP_12 polyester 392 11858 151.4 99.8 473161.844 652.96331 
MP_13 polyester 38 1149.5 50.3 29.1 13366.059 18.44516 
MP_14 acrylic 32 968 44.8 27.5 10658.004 12.57644 
MP_15 acrylic 7 211.8 22.9 11.8 997.524 1.17708 
MP_16 pvc 315 9528.8 170.6 71.1 271074.688 365.95084 
MP_17 pvc 342 10345.5 189.1 69.6 288187.063 389.05253 
MP_18 ps 16 484 30.1 20.5 3964.07 4.12263 

 

Tabel 7. Samtlige partikler fundet i prøve SJYFFSB5002 

MP 
identifier 

Polymer 
group 

Number 
of pixels 
[-] 

Area on map 
[µm2] 

Major 
dimension 
[µm] 

Minor 
dimension 
[µm] Volume [µm3] Mass [ng] 

MP_1 pe 79 2389.8 78 39 37267.387 35.40402 
MP_2 pe 52 1573 62.3 32.2 20241.848 19.22976 
MP_3 polyester 43 1300.8 49.1 33.7 17532.33 24.19462 
MP_4 polyester 11 332.8 30.1 14.1 1873.642 2.58563 
MP_5 polyester 15 453.8 33 17.5 3177.528 4.38499 
MP_6 polyester 203 6140.8 147.5 53 130230.328 179.71786 
MP_7 polyester 7 211.8 22.9 11.8 997.524 1.37658 
MP_8 polyester 1042 31520.5 375.5 106.9 1347651.375 1859.75888 
MP_9 polyester 390 11797.5 233.4 64.4 303752.75 419.17878 
MP_10 polyester 222 6715.5 180.2 47.4 127438.992 175.86581 
MP_11 polyester 199 6019.8 111.7 68.6 165192.297 227.96538 
MP_12 pa 150 4537.5 112.4 51.4 93306.156 106.36902 
MP_13 acrylic 12 363 28.2 16.4 2381.702 2.81041 
MP_14 acrylic 17 514.3 33 19.8 4081.359 4.816 
MP_15 ps 30 907.5 49.1 23.5 8533.855 8.87521 
MP_16 abs 222 6715.5 123.5 69.3 186036.641 199.05922 
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