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Den fria vattenmassan runt Sveriges kuster innehåller inte bara naturliga organismer och partiklar 

utan även en stor mängd mänskligt producerade substanser, så som plast och cellulosafibrer, 

färgflagor samt partiklar från bilismen.  

Förekomsten har tidigare varit mycket dålig känd men denna studie visar på ett stort antal sannlikt 

antropogena partiklar både i kustvatten samt utomskärs, främst i Östersjöns norra delar.  

Syftet med denna studie har varit att kvantifiera antropogena partiklar i havet runt Sverige som ett 

första steg i att förklara partiklarnas ursprung samt deras inverkan på ekosystemet. 
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Fokus på mikroskopisk förorening 

Att havet är fyllt av naturliga partiklar från bland annat landavrinning är sedan länge känt. Vidare är 

det ett välkänt faktum att nedskräpningen på våra stränder till stor del består av plastprodukter. Men 

kunskapen om förekomst av mikroskopiskt små plastpartiklar har varit betydligt mindre. Att antalet 

plastpartiklar i vattenmassan har ökat sedan 1960-talet har nyligen fastslagits genom att studera 

partikelkoncentrationen från den skotska planktonövervakningen. Ökningen i antalet plastpartiklar i 

vattenmassan följer mycket väl den stigande kurvan för årlig världsproduktion av plast (Thompson, 

Olsen et al. 2004). 

En missad fraktion 

I de studier som tidigare har 

gjorts av mindre plastpartiklar i 

vattenmassan har man använt sig 

av djurplanktonhåvar för själva 

provtagningen. Dessa har 

maskvidder mellan 250 och 500 

µm och är så tillvida för grova för 

att kvalitativt kunna räkna de 

minsta fibrerna som har en 

diameter på ca 20µm. 

Koncentrationen plastpartiklar 

som har rapporterats från dessa 

studier ligger mellan 1 och 10 (-

20) st per m3 (Moore, Moore et 

al. 2001; Lattin, Moore et al. 

2004; Moore, Lattin et al. 2005). I 

en pilotstudie från svenska 

västkusten 2007 användes en mer finmaskig växtplanktonhåv vilket ledde till att ett mycket större 

antal plastliknande fibrer hittades1. Antalet varierade mellan 200 och 2000 per m3 och endast 

plastliknande fibrer räknades (röda, blå och svarta fibrer dominerade). Förekomst av svarta mindre 

partiklar noterades men kvantifierades inte (Norén 2007). 

  

                                                             
1 Plastliknande definierades som onaturligt färgade, helt utan cellulära strukturer och relativt jämntjocka. 

Figur 1 Bild på fyra typer av fibrer som återfinns i havet; röda, svarta, blå och 
transparanta fibrer. Vidare syns små röda fragment (vid skalstrecket) vilka 
möjligtvis kommer från fragmentering av båtbottenfärg. 
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Metodiken – antal partiklar 

Under hösten 2008 lät Naturvårdsverket 

komplettera de regelbundna plankton-

provtagningarna med prover för mikroskopiska 

plastliknande partiklar. Provtagningarna sträcker 

sig från Bohuskusten till Bottenviken (Fig 2). 

Metodiken innebar att 100 liter havsvatten först 

koncentrerades genom en 20µm växtplanktonhåv 

för att därefter filtreras ned på ett 

polykarbonatfilter (porstorlek 5µm). Filtret fick 

torka och halva filtret behandlades med 

matsmältningsenzymer (Pancreon innehållande 

proteinas, lipas och amylas) under 16-24 timmar. 

Därefter med saltsyra (5,0 M - 1 timme) samt 

natriumhydroxid (5,0 M- 1 timme). Mellan varje 

behandling sköljdes filtret försiktigt med 

avjoniserat vatten. Kontroller genomfördes för 

filterbehandlingen utan att påvisa vare sig 

kontamination eller allt för stor förlust av 

partiklar2. Filtren hölls skyddade från 

kontamination av damm. Behandlingens syfte var 

att lösa upp organiska fibrer, från växt- och 

djurriket, för att undvika sammanväxling med de syntetiska polymerer som till största delen är 

resistenta mot syror och baser i rimliga koncentrationer samt mot enzymatisk nedbrytning. Filtren 

analyserades i ett rättvänt mikroskop (100x) med belysning ovanifrån. Detta möjliggjorde en 

tillräckligt hög förstoring för att identifiera partiklarna samtidigt som filtret systematiskt kunde 

avläsas med kryssbordet. 

Prover togs från Lysekil på västkusten till Landsortsdjupet (SMHI, Argos) samt från Bottenhavet till 

Bottenviken (Umeå Marina Forskningscentrum, KBV 005). En skillnad i provtagningsmetodik gör att 

dessa prover hålls åtskiljda i resultaten. Proverna från norra Östersjön (UMF, KBV 005) provtogs med 

hjälp av plastslang och en vattenpump av plast vilket gör att vi inte kan utesluta kontamination av 

proverna (se diskussion i avsnitt ”Antalet fibrer och partiklar”). 

Metodiken – partiklarnas identitet 

Prover från stationerna N14, Ref M1V1, Å17, Släggö, Fladen samt B3 monterades på provhållare 

försedda med ledande koltejp vid första analystillfället och på en provplatta av indium vid andra 

provtillfället. Proverna analyserades därefter med ett Jeol JSM 5800 svepelektronmikroskop (SEM), 

försett med ett energidispersivt röntgenanalyssystem (EDX) av fabrikat Link ISIS. 

Accelerationsspänningen var 20 kV och arbetsavståndet var 10 mm. En sådan förstoring användes så 

att ytan som skulle analyseras fyllde upp hela bildfönstret och röntgenanalys utfördes på hela denna 

yta. Provhållaren fotograferades innan SEM analys för att kunna säkerställa identiteten på partiklarna 

under analys.  

                                                             
2 Som 0-kontroll filtrerades 100 liter kranvatten. Som metodkontroll räknades antalet partiklar före och efter 
enzym och syra behandlingarna för två filter. Ingen statistisk skillnad kunde uppmätas (n=2, parat t-test, p>0,1). 

Figur 2 Provpunkter i undersökningen. 



Mikroskopiska antropogena partiklar i Svenska hav. Norén et al 2009 
4 

Partiklar av olika slag 

De partiklar vi har funnit i proverna kan kategoriseras i tydliga grupper beroende på utseendet hos 

partiklarna. De två huvudgrupperna var fibrer (se Fig 5-7) och partiklar (se Fig 8-10). 

Fibrer karaktäriseras av en diameter kring 20µm och att de flesta är starkt färgade – röda, blå, gula, 

svarta etc. De i antal dominerande fibrerna är svarta (39 %), blå (32 %), transparenta (18 %) samt 

röda (8 %). Fibrer som räknades fick inte ha några cellulära strukturer så som cellväggar 

(rödalgsfilament), jämna avsmalningar (kitinspröt) eller andra regelbundna strukturer. Se Fig 5-7. 

De icke-fibrösa partiklarna dominerades i antal av svarta partiklar (67 %), röda partiklar (25 %) samt 

blå partiklar (6 %), se Fig 8, 9 och 10. De i antalet dominerande svarta partiklarna hade alltid en 

djupsvart färg (kol/tjära liknande) och påminde om små partiklar av tjära, aska, sot eller oljepartiklar, 

se Fig 8. Storlekarna hos partiklarna varierade mellan 10µm och 300µm, där de minsta partiklarna 

hade den störta förekomsten. De röda partiklarna var oftast relativt platta flagor och skulle kunna 

vara fragment från båtbottenfärg. De blå partiklarna liknade även de färgflagor, dock från okänd 

källa. Se utförligare diskussion om fibrerna och partiklarna i avsnittet ”Partiklarnas identitet och 

bakgrund”. 

Antalet fibrer och partiklar 

Antalet fibrer varierar mellan 300 m-3 och 1300 m-3 (Se fotnot 3) för provstationerna tagna av SMHI, 

se Tabell 1. Koncentrationen fibrer från norra Östersjön var betydligt högre och varierade mellan 

5000 m-3 och 15000m-3(Se fotnot 4). Dessa prover var tagna av UMF med en delvis annorlunda 

metodik, se ovan, och därför hålls dessa resultat separata. Det finns ingen anledning att tro att 

skillnaden i metodik förklarar en större del av skillnaden då samma slags partiklar och fibrer återfinns 

på alla stationer från båda provtagarna. Fibrerna är mycket konstanta i sitt utseende och återfinns på 

alla stationer med mindre variationer i kulörer och textur, se Fig 4, 5 och 6. 

Antalet partiklar varierade från ~100 m-3 till ~7000 m-3 (se fotnot 5) för provstationerna tagna av 

SMHI, se Tabell 2. Även koncentrationen partiklar i norra Östersjön var betydligt högre och varierade 

mellan 2000 m-3 och 104000 m-3(Se fotnot 6). Även partiklarna uppvisar stora likheter i färg, textur 

och storlekar mellan alla stationer för majoriteten av partikarna.  

Förhöjda halter i Norra Östersjön? 

Att mängden partiklar och fibrer är mycket högre i tre av fyra prover från norra Östersjön kan 

eventuellt bero på hur proverna togs. Men de dominerande partikeltyperna återfanns även i SMHI 

prover, samt fanns i den tidigare pilotstudien från västkusten 2007 (Norén 2007). Andra hypoteser 

som kan förklara högre halter i Bottenhavet och norrut kan vara ett stort utflöde av 

älvvatteninnehåller mer partiklar eller att endast ett mindre vattenutbyte sker i detta område med 

vatten med härkomst utanför Östersjön (där vi underförstått säger att halterna av dessa partiklar är 

lägre utanför Östersjön). Hur storskaliga flöden av vatten sker samt hur mikroskopiska partiklar 

ansamlas i vattenmassor måste också beaktas för att kunna förklara lokalt högre halter. 

                                                             
3 Medel=794 m-3, standardavvikelse = 361 m-3 
4 Medel=8870 m-3, standardavvikelse = 4384 m-3 
5 Medel=2324 m-3, standardavvikelse = 1705 m-3 
6 Medel=34275 m-3, standardavvikelse = 47568 m-3. Den stora variationen beror på det mycket höga värdet från 

Umeå-stationen på 104780 m
-3

 och där de andra tre värdena låg mer samlat under 20000 m
-3

. 
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 TABELL 1 Fibrer 

Beskrivning Röda Svarta Blå Transparenta Övriga TOTALANTAL  fibrer 

Väst Lysekil - Å17 0 20 160 100 60 340 

Lysekil - Släggö 100 160 220 220 160 860 

Väst Orust - P2 40 80 100 920 40 1 180 

Fladen 20 60 120 260 20 480 

Anholt E 40 80 260 20 0 400 

Falkenberg - N14 140 380 640 80 80 1 320 

W Landskrona 40 40 260 0 0 340 

Arkona - BY1 180 380 640 120 20 1 340 

Bornholmsdjupet - BY5 120 280 380 140 20 940 

Hanöbukten 60 40 160 340 20 620 

Kalmar - Ref M1V1 140 160 440 260 40 1 040 

Gotlandsdjupet - BY15 60 60 440 140 20 720 

Karlsödjupet - BY38 40 100 200 60 60 460 

Norrköpingsdjupet - BY32 220 200 360 200 100 1 080 

Landsortsdjupet - BY31 200 220 560 140 40 1 160 

Bottenhavet - C14 720 4 980 2 820 1 320 120 9 960 

Höga Kusten - Ga1 420 2 520 1 580 840 160 5 520 

Umeå, Norrbyn - B3 760 6 700 4 280 2 560 320 14 620 

Bottenviken, utsjö - A5 400 2 240 1 440 1 080 220 5 380 

% sammansättning 8 39 32 18 3 

 TABELL 2 Partiklar 

Beskrivning Röda Blå Svarta Vita Övriga TOTALANTAL partiklar 

Väst Lysekil - Å17 200 80 460 20 0 760 

Lysekil - Släggö 280 180 1 920 40 0 2 420 

Väst Orust - P2 5 660 180 1 260 40 60 7 200 

Fladen 100 40 900 0 0 1 040 

Anholt E 180 80 560 60 20 900 

Falkenberg - N14 1 100 60 340 20 0 1 520 

W Landskrona 100 60 1 320 0 40 1 520 

Arkona - BY1 1 960 100 860 140 0 3 060 

Bornholmsdjupet - BY5 2 140 100 1 040 20 40 3 340 

Hanöbukten 0 60 0 0 0 60 

Kalmar - Ref M1V1 140 40 1 720 0 20 1 920 

Gotlandsdjupet - BY15 1 800 160 1 160 60 20 3 200 

Karlsödjupet - BY38 80 40 1 480 20 0 1 620 

Norrköpingsdjupet - BY32 1 500 280 1 120 100 40 3 040 

Landsortsdjupet - BY31 2 300 260 660 20 20 3 260 

Bottenhavet - C14 5 520 600 14 040 60 60 20 280 

Höga Kusten - Ga1 520 60 1 800 20 100 2 500 

Umeå, Norrbyn - B3 12 700 7 140 82 820 180 1 940 104 780 

Bottenviken, utsjö - A5 6 040 600 2 500 140 260 9 540 

% sammansättning 25 6 67 1 2 

Tabell 1 & 2 Antalet partiklar och fibrer per m3. För bilder på de olika partikel och fiberkategorierna, se Fig 5-10. 
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Partiklarnas identitet och bakgrund 

I dagsläget pågår analyser av partiklarna och fibrerna. Som ett första steg har energidispersivt 

röntgenanalyssystem (EDX) kopplat till ett SEM mikroskop varit ett första ”snabb-test” för att kunna 

studera partiklarnas atomära sammansättningar. Så det är viktigt att se följande avsnitt som ett 

resonemang innan vidare studier har gjorts. I det kommande planeras studier med FTIR spektroskopi 

(Fourier Transform Infra Red) vilket bättre kommer att bestämma partiklarnas identitet. 

Se Figur 11 för EDX diagram från första körningsomgången och Figur 12 från andra omgången. 

I många analyser förekom det att kiselalger sögs mot elektronstrålen under EDX analys vilket kan ha 

lett till falska toppar av kisel. 

Fibrer 

Röda fibrer 

Två av spektrumen tyder på plastpolymerer [Fig 11d samt Fig 12a] med sina dominerande toppar av 
kol och syre. Övriga fyra diagram är av oklarare identitet [Fig 11e, f samt 12g, i, o].  
Blå fibrer 

Ett spektrum tyder på plastpolymerer [Fig 12c] medan de övriga har toppar av kisel och natrium [Fig 
11a samt 12f, p, r] vilket gör identiteten oklar för dessa. 
Vita fibrer 

Den vita fiber vi analyserade som bestod av många sammansatta små fibrer (”multifiber”) hade ett 
spektrum som mycket väl kan vara en plastpolymer [Fig 11g, h] 
Svarta fibrer 

Det som utmärker de tre EDX spektrum på svarta fibrer är deras innehåll av svavel [Fig 12b, h, q]. 

Partiklar 

Svarta partiklar 

De svarta sot- och tjära liknande partiklarna som förekommer i alla prover och i stort antal är givetvis 

mycket viktiga att kunna identifiera. Möjliga hypoteser är att de består av: 

• De minsta dropparna från oljeutsläpp i havet. De vattenlösliga fraktionerna har gradvis lösts 

upp och kvarlämnar de mest hydrofoba ämnena. 

• Slitage från vägar och gummidäck. Många studier har visat att dessa partiklar förs med regn- 

och smältvatten ut till sjöar och hav (Thorpe and Harrison 2008). Enligt engelska 

Environmental Agency uppgår enbart mängden däckslitage till 56 *106 kg per år i 

Storbritannien (Thorpe and Harrison 2008). Denna siffra ger en uppskattning på den stora 

mängd partiklar som kan komma från trafiken vilken givetvis till viss del hamnar i havet.  

• Sot från förbränning av lågt raffinerade bränslen. Mycket av den tyngre sjöfarten förbränner 

råolja (crude oil) utan partikelfilter vilket i flera studier har visats ge stora utsläpp till 

atmosfären. Dock är dessa luftburna partiklar mindre än de vi finner i svenska vatten. Men 

hypotesen kvarstår då metodiken från studier av sot endast har fokuserat på just mindre 

partiklar (PM10) som sprids med vinden. Större partiklar som snabbt sjunker ned mot 

vattenytan har vi inte funnit någon litteratur kring. 

Den andra hypotesen testades mycket grovt genom att analysera ett prov från smältvatten på en 

mindre trafikerad stadsgata i Lysekil (Rosviksgatan). Detta prov innehöll ett stort antal svarta 

partiklar(~1100/ml) med precis samma utseende och storlekar som de vi finner i havet, se Fig 3. 

Vidare förekom även röda-, svarta och blå fibrer samt röda partiklar i detta enda prov från gatumiljö. 
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Figur 3 Partiklar från stadsgata (snösmälta). Notera likheterna mellan dessa partiklar och de i Fig 4-9. Notera även den 
runda svarta partikeln (vid asterisken i c) och jämför med Fig 7- Round (Å17). 

Vidare fick hypotesen att partiklarna kommer från vägslitage stöd i EDX analyser av partiklar från 

vattenmassan. Dessa analyser visade på stora likheter med EDX diagram för slitagepartiklar från 

vägbanor av asfalt (Gustavsson, Blomqvist et al. 2005). Se Fig 4 samt 12 b, e, l, m, n.

 

Figur 4 SEM bild på de svarta partiklar som analyserades i EDX. 

Röda partiklar 

Ett spektrum [Fig 11c] tyder på att det är en möjlig färgflaga beroende på innehållet av barium vilket 
används i färger. Det andra EDX spektrumet [Fig 12j] visade att det var en rostflaga beroende på det 
höga järninnehållet. 
Blå partiklar 

Den partikel som analyserades i EDX [Fig 12k] ger ingen indikation på partikelns identitet. 
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Är det en miljörisk? 

Flera av partiklarna flyter, eller är så små att de därav håller sig svävande i vattnet, vilket gör att de 

inte utan andra orsaker faller till botten och därigenom på sikt kommer bort från ekosystemet7. De 

håller sig istället svävande i ytskiktet och kan tas upp av djur som lever av att filtrera vattenmassan 

på växtplankton. Majoriteten av de partiklar vi hittade är i samma storlek som växtplankton (10-

100µm i diameter) vilket kan göra det möjligt för dessa att tas upp av filtrerarna. 

 Att de sedimenterar innebär inte heller att de försvinner ur ekosystemet. Partiklarna kan ätas upp av 

icke-selektiva depositionsätare på botten (Graham and Thompson 2009), vilka i sin tur äts upp av 

bottenlevande fisk. Många studier visar hur olika miljögifter transporteras i havet men studierna 

analyserar endast miljögifterna i sig och kopplar inte ihop det med ämnets faktiska transportsätt.  

Hydrofoba plastpartiklar ansamlar effektivt organiska miljögifter (Mato, Isobe et al. 2001; Moore, 

Lattin et al. 2005) vilket är ett stort problem om miljögifterna därigenom kan transporteras över i 

djurvävnad då partiklarna äts upp. Dock är även det omvända möjligt beroende på de organiska 

miljögifternas höga affinitet (bindningsförmåga) till plastpartiklar och att dessa troligtvis inte bryts 

ned under matsmältningen. 

Om de svarta partiklarna kommer från slitage av vägar och däck är det allvarligt då det är känt att 

dessa partiklar har en klart toxisk effekt på djur (Wik and Dave 2006; Gustafsson, Blomquist et al. 

2008; Wik, Lycken et al. 2008; Wik and Dave 2009)  

Vi vet inte om dessa partiklar skadar havslevande djur, i sig själva genom att fylla upp magar och 

matsmältningsorgan, eller som vektorer för att transportera miljögifter vilka har koncentrerats på 

partiklarnas yta eller av partiklarnas inneboende halter av miljögifter. Tyvärr finns det inga bevis som 

tyder på att de är ofarliga. 

Slutsatsen blir att antropogena mikroskopiska partiklar i havet är en potentiellt betydande miljörisk i 

dagsläget. Inte bara för Östersjöns redan starkt påverkade ekosystem med sin innestängda karaktär 

och med mycket avrinning från befolkade områden men även för alla andra havsområden i världen. 

  

                                                             
7 Flockning genom s.k. marin snö är ett sätt för partiklarna att sjunka tillsammans med andra tyngre. Ett annat 
sätt är att djurplankton och filtrerare äter upp partiklarna, vilka därefter kan paketeras ihop med andra 
partiklar genom avföring eller att stötas upp igen (eller fastnar i döda djur). 
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Figur 5 Svarta fibrer. De fyra bilderna är från olika stationer längs kusten för att visa deras relativa likhet. De små 
prickarna i bakgrunden är det underliggande filtrets porer. De stora vita kulorna i Ref M1V1 är centriska kiselalger. 

 

Figur 6 Blå fibrer från olika stationer längs kusten. Notera den smälta änden på fibern i C14 
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Figur 7 Röda fibrer från olika stationer längs kusten. Plastfibrer eller cellulosa?

 

Figur 8 Svarta partiklar från olika stationer längs kusten. I nästan varje prov förekom en helt slät och rund kula, Round. 
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Figur 9 Blå partiklar. För alla prover utom A5 togs proverna från ett fartyg med vitt skrov och röd båttenfärg. 

 

Figur 10 Röda partiklar. Är det båtbottenfärg eller annat material? 
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Figur 11 EDX spektrum för partiklar och fibrer från första körningsomgången. e/f samt g/h är två analyser på samma 
partikel.  
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Figur 12 EDX spektrum för partiklar och fibrer från andra körningsomgången. Indium (In) topparna kommer från 
provhållarens material. 
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Figur 12, forts. EDX spektrum för partiklar och fibrer från andra körningsomgången. Indium (In) topparna kommer från 
provhållarens material. 
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