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Sammendrag:  
Mikroplast er små plastpartikler fra utslipp eller et resultat av nedbryting av plast i naturen. Forsøpling 
i havet domineres i dag av plast. I tillegg til at plast kan inneholde giftige tilsetningsstoffer, har 
mikroplast en stor overflate til volum ratio som potensielt kan akkumulere miljøgifter. Plast vil dermed 
ut i fra hvor den er lokalisert komme i likevekt med sine omgivelser, hva angår konsentrasjonen av 
miljøgifter. Denne plasten kan komme inn i næringskjeden til Atlantisk torsk gjennom konsum av 
zooplankton som har spist mikroplastpartikler ved filtrering av vann, direkte konsum av larver som 
anser partiklene som føde eller gjennom drikkeaktivitet av større fisk.  
 
I Plasticod prosjektet hadde Miljøstiftelsen Bellona vinteren 2016-2017 plassert ut permeable poser 
med mikroplast og plastark av silikon og acetal (polyoxymethylen – POM) på ulike lokaliteter langs 
kysten av Norge i 4 måneder. Analyser av polyklorerte bifenyler (PCB) og bromerte flammehemmere 
(pentabromdifenyleter, PBDE) viser lave konsentrasjoner av disse fra mikroplastprøvene, men høyere 
enn i den rene mikroplasten og med variasjon langs kysten av Norge. Universitetet i Aarhus analyserer 
videre på kontrollprøvene av plastark som kan indikere variasjon i sorpsjon av miljøgifter til ulike 
plasttyper og om mikroplasten i de permeable posene hadde en tilstrekkelig kontakt med 
vannmassene til å oppnå en konsentrasjon av miljøgifter som er i likevekt med det en finner i vannet.  
 
Mikroplast fra sorpsjonsstudiet i Oslofjorden ble våren 2017 blandet i fôr til oppdrettet stamfisk torsk 
gjennom modningsprosessen av egg og melke ved Nofimas Senter for marine akvakultur i Tromsø. 
Biometriske data og prøver av fisken ble samlet fra starten av forsøket og 3 tidspunkt frem til gyting 
våren 2018. Videre ble utvikling av torskelarver fra denne fisken fulgt frem til dag 60 etter klekking 
(sommer 2018). Vi har så langt funnet få signifikante forskjeller mellom gruppene. Mikroplastens 
effekt på fiskens fordøyelse, modningsprosess og larveutvikling vil videre bli analysert for i nær 
fremtid. Resultater fra et utvalg av analyser utført i prosjektet bli presentert på konferansen. 
 
 

 


