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Sammendrag:  
Frem til 2016 eksisterte det veldig lite vitenskapelig data på tilstedeværelsen av plast og mikroplast i marine fisk 
og blåskjell fra det norske miljøet. Her presenteres resultatene fra MIME-prosjektet med studier på plast og 
mikroplast i magesekken til atlanterhavstorsk (Gadus morhua) og i hele blåskjell (Mytilus spp.) samlet langs 
norskekysten fra henholdsvis 6 og 15 stasjoner som spenner fra Oslofjorden i sør til Barentshavet i nord. 
Resultatene fra dette arbeidet viser at biota fra det norske miljøet, i likhet med biota verden over, blir utsatt for 
og interagerer med en rekke ulike typer marine plast og mikroplast med tanke på størrelse, form og polymer-
sammensetning (kjemisk oppbygning). Totalt sett ble det funnet 16 forskjellige typer plast kombinert for torsk 
og blåskjell (Bråte et al. 2016; Bråte et al., 2018). Seks typer ble funnet i begge artene; polyester (som PET), 
polypropylen (PP), polyetylen (PE), polyamid (PA), polyvinylklorid (PVC) og styrenakrylnitrile (SAN) som tyder på 
at norsk marine biota ofte er utsatt for disse plasttypene. I torsk var de få mikroplastpartiklene som ble funnet 
enten fibre (2/3) eller pre-produksjonspellet (1/3), men for partiklene ˃5 mm var det en større variasjon med 
fibre, eller «fiber baller», dominerende (7/13) etterfulgt av strips (3/13) mens fragmenter, skum og tape alle 
stod for 1/13 hver. Mikroplasten som ble funnet i blåskjell rangerte fra 70 μm til 3800 μm, med et gjennomsnitt 
på 770 μm. Samlet sett var fibre den vanligste formen for mikroplast som ble funnet i blåskjell og utgjorde 83%, 
men med variasjoner mellom ulike stasjoner. Fibre er også ofte den dominerende typen mikroplast som man 
finner i forskjellige deler av det marine miljøet som sjøvann og sedimenter. 
 
Basert på våre resultater ser det ut til at norske marine dyr blir utsatt for en rekke forskjellige kilder til plast og 
mikroplast, og at mesteparten av dette er velkjente plasttyper som brukes og produseres i stor skala. De eneste 
plasttypene som ble funnet i magen til norsk torsk som ikke tidligere har blitt funnet i fisk var SAN og 
polytetrafluoroetylen (PTFE), mens gummiaktige partikler (som etylen-vinylacetat skum) og epoksy resin 
bisfenol A (BPA) aldri tidligere har blitt oppdaget i blåskjell. SAN-polymeren som ble funnet i norsk torsk, lignet 
en preproduksjonspellet og PTFE-biten lignet et stykke tape. PTFE-tape er for eksempel mye brukt i 
byggebransjen. Slitasje fra veier har nylig blitt foreslått som en stor kilde til marint mikroplast også spesifikt for 
Norge, noe som fører til at funnet av disse gummiaktige partikler ikke var en overraskelse. Epoksy resin kan 
stamme fra båtmaling, som også er estimeres til å være en stor kilde til mikroplast til det norske miljøet. Til tross 
for at polymerkomposisjonen, størrelse og form kan gi en indikasjon på deres kilder, er det likevel svært 
utfordrende å trekke en entydig sammenheng mellom polymertype, størrelse og form med 
plastforurensningskilden. For eksempel kan et PE-fragment komme fra både kosmetikk via avløpsvannet fra 
renseanlegget som kan skylles ut i havet, eller være et nedbrytningsprodukt av en PE-plastpose som har 
forvitret. Videre kan det også være en ikke-karakterisert andel av plast under ~ 150 μm for torsk og under ~ 70 
μm for blåskjell på grunn av metodiske begrensinger.  

 


