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SAMMANFATTNING 
 
Under det senaste årtiondet har upptäckten av så kallade mikroplaster, plastpartiklar under 5 
millimeter, visat sig vara ett problem i haven och oroar forskare. Dessa mikroplaster har 
hittats spridda över världshaven, i bottensediment, längs kuster, i fria vattenmassan och 
avlägsna platser som vid polerna. De härrör från fragmenterade större plastföremål samt 
utsläpp från industrier och hushåll. Mikroplasterna misstas ofta för föda av små evertebrater 
och har visat sig vara ett hot mot djurlivet i havet. Plasterna tros kunna blockera mag-och 
tarmkanaler och ge djuret en känsla av mättnad, vilket minskar näringsintaget och kan leda 
till undernäring och svält. I denna studie har insamling och analyser gjorts på västsvenska 
blåmusslor i syfte att undersöka förekomsten av mikroplast i dessa. Blåmusslornas 
mjukkropp löstes upp i salpetersyra och silades därefter i en sikt med maskstorlekarna 0,9, 
0,55 och 0,07 millimeter. För att fastställa att kvarvarande partiklar var plast användes ett 
smälttest. Av 120 undersökta blåmusslor innehöll 80 av dem plast och sammanlagt hittades 
147 plastpartiklar. Plasterna bestod av fibrer och fragment i färgerna svart, blått, rött och 
vitt/gult/transparent. Majoriteten av plastpartiklarna bestod av fibrer vilka hittades i samtliga 
maskstorlekar, fragment hittades endast sparsamt och då endast i den minsta maskstorleken. 
Ett signifikant samband hittades mellan musslornas våtvikt i gram och deras innehållande 
plastmängd. Denna studie visar tydliga likheter med tidigare studier på bland annat belgiska 
och kanadensiska blåmusslor i vilka fibrer i olika typer av färger dominerar. Det är dock 
mycket svårt att enbart på visuella jämförelser säkerställa källorna till plasten i musslorna, 
vidare analyser krävs för detta. Problematiken gällande mikroplast i blåmusslor har visat sig 
vara att musslan minskar sin filtrering och näringsupptagning samtidigt som de ökar sin 
energiåtgång, vilket i slutändan kan leda till allvarlig undernäring. Då blåmusslor är en viktig 
bas i näringskedjan och föda för en mängd organismer påverkar mikroplasterna inte bara de 
musslor som får dem i sig primärt, utan problemen följer uppåt till högre trofiska nivåer.  
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ABSTRACT 
 
The discovery of microplastics (plastic particles smaller than 5 millimeters) in the world’s 
oceans has in the recent decade caused great concerns amongst scientists. These microplastics 
are widely distributed over the world’s oceans and have been found in sediments, along 
coasts, in the pelagic and in remote areas such as the poles. They derive from fragmented 
larger pieces of plastic and from industry and households wastewater. These particles are 
often mistaken by invertebrates as food and threatens the marine biota. The plastics are 
known to block the gut and intestines in the animal, which lead to a feeling of saturation. In 
the long run this could lead to starvation of the animal. In this study, examination has been 
done on blue mussels from the Swedish west coast, with the aim to discover the presence of 
microplastics in them. The blue mussels were diluted in nitric acid and sieved in mesh sizes 
of 0.07, 0.55 and 0.9 millimeters. Of 120 examined blue mussels 80 contained microplastics 
and in total 147 plastic particles were found. The particles consist of fibers and fragments in 
the colours black, blue, red and white/yellow/transparent. The fibers strongly dominated the 
samples and were found in all mesh sizes. The fragments were only found in the smallest 
mesh size and only in a few numbers. A correlation was found between the wet weight of the 
mussels and their plastic containment. This study shows distinct resemblance with earlier 
studies of Belgian and Canadian blue mussels in which fibers in different colours also 
dominated. Unfortunately it is almost impossible to ensure the source of the plastics only by 
visual comparisons, to do that further analysis will be needed. The problems associated with 
microplastics in blue mussels has been shown to be a lowered filtering activity and a lower 
uptake of nutrient, at the same time the mussels increase its energy consumption. In the end 
this leads to severe malnutrition. As the blue mussels make up an important base in the 
nutrient web the microplastics does not only have a negative impact to themselves, but also to 
many predators at higher trophic levels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3	

INLEDNING 
 
Nedskräpning av haven har sedan 1950-talet successivt eskalerat och anses idag vara ett 
globalt miljöproblem (Barnes et al., 2009; Wilcox et al., 2015). Stora mängder av 
plastföremål, gummi, metaller, textiler och förlorad eller dumpad fiskeutrustning hamnar i 
den marina miljön varje dag (NOAA Marine Debris Program, 2016). Det som till en början 
sågs som ett estetiskt problem har nu utvecklats till en oro för skadlig påverkan på de marina 
ekosystemen (Galgani et al., 2013). Plast är det material som står för den största delen av det 
marina avfallet (Barnes et al., 2009) och har dokumenterats i alla marina miljöer, från det 
öppna havet in till kusterna (Sebille et al., 2015). Plast är ett mycket efterfrågat material som 
flitigt används i det moderna samhället och uppskattas på grund av sin varaktighet och 
tålighet (Ivar do Sul & Costa, 2014). Den årliga produktionen plast beräknades år 2014 uppgå 
till 311 miljoner ton (Plastics Europe, 2015) där 4,8 - 12,7 miljoner ton av denna beräknas 
hamna i haven varje år (Jambeck et al., 2015). Plastens omtyckta egenskaper det som skapar 
problem i de marina ekosystemen. På grund av denna varaktighet och tålighet bryts plasten 
inte ner utan ackumuleras i miljön och kan där göra allvarlig skada för de havslevande djur 
som kommer i kontakt med den (Cózar et al., 2013; Ivar do Sul & Costa, 2014; Sigler, 2014). 
En mängd sjöfåglar, marina däggdjur, sköldpaddor och fiskar faller årligen offer för 
intrassling i diverse plastföremål såsom fiskenät, fiskegarn, burar och plastpåsar där de 
många gånger skadas allvarligt eller drunknar (Cole et al., 2011; Williams et al., 2011). Mer 
än 100 000 däggdjur och en miljon havsfåglar beräknas varje år dö efter att ha ätit eller 
trasslat in sig i plast de hittat i havet (Havs- och Vattenmyndigheten, 2014).  
 
Under det senaste årtiondet har upptäckten av så kallade mikroplaster, plastpartiklar under 5 
millimeter (NOAA Marine Debris Program, 2016), visat sig vara ett stort problem för de 
marina ekosystemen och skapat oro bland forskare (Andrady, 2011; Cole et al., 2011; Ivar do 
Sul & Costa, 2014). Dessa små plastbitar har visat sig finnas spridda i världshaven och har 
hittats i havens alla zoner: vid exploaterade kuster, i pelagen, vid ytan, bland bottensediment 
samt vid avlägsna platser som polerna (Andrady, 2011; Cole et al., 2011). Mikroplasterna 
delas in i två kategorier; primära och sekundära plaster, baserat på deras ursprung (Cole et al., 
2011). De primära mikroplasterna är plaster vilka redan vid tillverkningen är mycket små och 
släpps ut i sin ursprungliga form. De hamnar i den marina miljön via till exempel 
avloppsvatten från hushåll där bland annat partiklar från skönhetsprodukter med så kallad 
”skrubbeffekt” (Fendall & Sewell, 2009) och fibrer från syntetiska kläder tar sig förbi 
reningsverken (Mathalon & Hill, 2014) samt från utsläpp av plastpellets från industrier (Ivar 
do Sul & Costa, 2014). De sekundära mikroplasterna uppstår när större plastföremål i haven 
fragmenteras till mindre partiklar på grund av UVB-strålning från solen (Moore, 2008), väder 
och vind samt via biologisk och kemisk nedbrytning (Ivar do Sul & Costa, 2014; Thomas & 
Hridayanthan, 2006). Även båttampar och fiskeutrustning bidrar med sekundära mikroplaster 
till omgivande vatten. Dessa befinner sig ofta i eller vid vattnet i långa perioder och slits även 
de av UVB-strålning samt av väder och vind vilket medför att de är en stor källa till 
mikroplast i fiberform (Andrady, 2011). Problematiken gällande mikroplast rör dess ringa 
storlek. Partiklarna har samma storlek som sediment och plankton och misstas därför ofta hos 
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små evertebrater för föda (Fendall & Sewell, 2009). I pelagialen tas de upp av bland andra 
frisimmande filtrerare och när de sjunker blir de också tillgängliga för flertalet bottenlevande 
organismer (Brennecke et al., 2015) som havsborstmaskar, blötdjur och tagghudingar 
(Fendall & Sewell, 2009; Mathalon & Hill, 2014). Väl inuti djuret kan mikroplasterna, 
särskilt i fiberform, blockera mag- och tarmkanaler vilket hämmar näringsintaget och kan ge 
en falsk känsla av mättnad. I längden kan detta leda till minskad konkurrens, minskad 
reproduktion och i värsta fall svält (Mathalon & Hill, 2014; Van Cauwenberghe & Janssen, 
2014). Plasterna kan också ”vandra” mellan djurets vävnader och blockera eller skada andra 
livsviktiga organ och funktioner (Mathalon & Hill, 2014). Om djuret i sig blir föda 
ackumuleras plastpartiklarna uppåt i näringskedjan. På så sätt koncentreras partiklarna på de 
högre trofiska nivåerna och skapar samma problem även där (Cole et al., 2011; Moore, 2008; 
Van Cauwenberghe & Janssen, 2014). Denna vandring av mikroplaster i näringskedjan 
påvisades genom försök på blåmussla (Mytilus edulis, Linné 1758) och strandkrabba 
(Carcinus maenas, Linné 1758) år 2013 (Farren & Nelson, 2013). Partiklarna utgör inte 
enbart mekaniska hot mot de djur som får dem i sig. Det är ett välkänt faktum att plast både 
innehåller, tar till sig och läcker skadliga kemikalier (Moore, 2008). Miljögifter som 
polyklorerade bifenyler (PCB), diklordifenyltrikloretan (DDT) och polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) har i tidigare studier hittats bundna till mikroplast (Derraik, 2002; Murray & 
Cowie, 2011). Vid ackumulation av plasterna i näringskedjan följer också dessa gifter med 
och koncentreras på så sätt i djur på de högre trofiska nivåerna (Mathalon & Hill, 2014). Det 
är sedan tidigare känt att dessa miljögifter bland annat leder till allvarliga hormonstörningar 
(Cole et al., 2011; Derraik, 2002; Murray & Cowie, 2011). Det mycket vanliga tillsatsämnet 
Bisfenol A, vilket används som hårdgörande medel i plast, har till exempel under studier 
visat sig påverka både reproduktion och utveckling hos bland annat kräftdjur (Galloway et 
al., 2010). Andra exempel är de ftalater, vilka används som mjukgörande tillsatser, visat sig 
orsaka både genetiska skador bland evertebrater och resulterat i minskad rörlighet samt 
orsakat hermafrodism hos fisk (Oehlmann el al., 2009).  
 
Även de svenska vattnen har problem med mikroplast (Havs- och Vattenmyndigheten, 2014). 
Efter undersökningar längs västkusten år 2013 och 2014 uppskattas det finnas i medeltal 30 
plastpartiklar per liter vatten längs Bohuskusten. Detta gäller främst nära städer och 
industriområden som Göteborg, Stenungsund, Uddevalla och Lysekil (Länsstyrelsen Västra 
Götalands Län, 2014). Studier längs Skånes kust år 2015 visade på liknande resultat (Norén 
et al., 2015). Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att identifiera och kartlägga 
källorna och spridningsvägarna till mikroplast i svenska vatten och under 2015 utförde IVL 
Svenska Miljöinstitutet uppdraget (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2016; Naturvårdsverket, 
2016). Kartläggningen visar att de största källorna av mikroplast i Sverige kommer från 
slitage av vägar, bildäck och båtskrov samt granulat från konstgräsplaner. Övriga källor är 
syntetfibrer från tvätt som passerar reningsverken, där utsläppen uppskattas till cirka 200-
2200 ton plast/år. Utsläpp av mikroplast från industriell hantering och produktion uppskattas 
till 20-980 ton plast/år. De stora spannen gällande volymen plast visar dock på den stora 
osäkerhet som fortfarande råder kring de egentligen utsläppen av mikroplast 
(Naturvårdsverket, 2016). Kartläggning av ett reningsverks in- och utflöde av mikroplast i 
Lysekil visar dock på att cirka 1770 partiklar lämnar detta verk och hamnar i havet varje 
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timme (Magnusson & Norén, 2014). Utsläppet av mikroplast från båttampar och 
fiskeutrustning tros ven den vara av betydande mängd, dock är detta utsläpp mycket svårt att 
beräkna (Havs- och Vattenmyndigheten, 2016).  
 
Blåmusslan är ett väl studerat djur och är en viktig del av den bottenlevande faunan. De 
används också ofta som en indikator på sin omgivning (Jørgensen, 1990). Musslorna 
tillhandahåller betydelsefulla habitat via sina musselbäddar, är en stor födotillgång till en 
mängd djur samt utgör viktiga filtrerare av det omgivande vattnet (Connor & Crowe, 2007). 
Filtrerande evertebrater kan potentiellt ta upp partiklar upp till 1 millimeter och musslor 
filtrerar föredragsvis upp partiklar i storlekar mellan 0,06 - 0,4 millimeter (Claessens et al., 
2013). Tack vare sin rika förekomst, sin viktiga del i ekosystemen och sin filtreringskapacitet 
har blåmusslan använts i flera studier gällande mikroplast i evertebrater (Ivar do Sul & Costa, 
2014). Den första studien gällande mikroplast i blåmusslor gjordes i England 2008. Studien 
utfördes i laboratorium och påvisar hur blåmusslan tar in mikroplast via sifonen och 
transporterar dessa via labialpalperna in till magen (Browne et al., 2008; Cole et al., 2011). 
Med hjälp av fluorescerande mikroskop kunde mikroplasternas förflyttning från magen via 
epitelceller till hemolymfan och cirkulationssystemet påvisas. Det observerades också att 
plasterna stannade kvar i hemolymfan i upp till 48 dagar efter exponeringen (Browne et al., 
2008). Tyska och kanadensiska studier på blåmusslor från musselodlingar har även de visat 
på en omfattande förekomst av mikroplast i blåmusslor. I dessa studier konstateras det att 
blåmusslor också tar upp olika typer och strukturer av mikroplast, såsom fibrer och olika 
former av fragment i varierande färger (Mathalon & Hill, 2014; Van Cauwenberghe & 
Janssen, 2014).  
 
Trots att även de svenska kusterna har problem med mikroplast har ännu inga svenska studier 
publicerats gällande mikroplast i vattenlevande organismer. Denna studie kommer därför 
undersöka förekomsten och omfattningen av mikroplast i blåmusslor längs den svenska 
västkusten och baseras på frågeställningen: I vilken struktur, färg och omfattning hittas 
mikroplast i västsvenska blåmusslor? Studien kan komma att fungera som en pilotstudie 
inom ämnet baserat på en organism som i tidigare studier visat sig vara lämplig för 
ändamålet.  
 
 
MATERIAL OCH METODER  
 
Blåmusslorna samlades in under sommaren 2015 längs den svenska västkusten från lokaler 
vid västra Orust, Aröd öster om Tjörn, Lerkil på Onsalahalvön, Getterön utanför Varberg och 
Tylöudden utanför Halmstad (Figur 1). Insamlingarna skedde tre gånger per lokal; en gång 
under juni, en gång under juli och en gång under augusti. 
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Figur 1: Översiktskarta över västkusten (blå ruta) samt utplacerade lokaler (Orust, Aröd, Lerkil, Varberg och 
Halmstad) ifrån vilka blåmusslorna är hämtade. Karta: Lantmäteriet (2016). 
 
För att minimera risken att musslorna periodvis legat torrlagda på grund av tidvatten 
samlades de in för hand på cirka en halvmeters djup. Vid varje lokal och insamlingstillfälle 
samlades 24 musslor (skallängd 5 ± 2 centimeter) in. De transporterades i kylväskor och 
förvarades därefter i fryst tillstånd inför vinterns bearbetningar och analys på Högskolan i 
Halmstad.  
 
Bearbetning och analys av musslorna gjordes november 2015 – februari 2016. Musslorna 
placerades i petriskålar cirka en timme i rumstemperatur för upptining. Därefter vägdes de 
varefter musselköttet togs ut och lades i märkta e-kolvar. Även smältvattnet som samlats vid 
upptiningen hälldes ner i respektive e-kolv. De tomma skalen vägdes efter detta och dess vikt 
drogs ifrån den ursprungliga vikten. Musselköttets resulterande våtvikt i gram antecknades 
därefter med en precision på två decimaler.  
 
För upplösning av musslorna lämnades de över natten i 65 % salpetersyra (HNO3), 10 ml per 
mussla och e-kolv enligt en metod tidigare utprövad av Van Cauwenberghe & Janssen 
(2014). Salpeterlösningen med de upplösta musslorna silades därefter i en aluminiumsikt av 
märket Scandidact med tre olika maskstorlekar. Baserat på tidigare kunskap om vilka 
partikelstorlekar musslor filtrerar (Claessens et al., 2013) valdes storlekarna 0,07, 0,5 och 0,9 
millimeter på maskorna. Då silningen gjordes direkt efter upplösningen anpassades metoden 
också därefter och varken kokning eller torkning enligt ursprungsmetoden utfördes (Van 
Cauwenberghe & Janssen, 2014). Lösningen hälldes genom sikten två gånger, e-kolven 
sköljdes också ur en gång med kranvatten och även detta vatten hälldes genom sikten. Detta 
för att koncentrera materialet i sikten, fånga upp partiklar som potentiellt kunnat sköljas 
genom maskorna samt få med partiklar som potentiellt stannat kvar i e-kolven. De olika 
storlekarna undersöktes därefter var för sig i stereolupp av modellen Leica GZ6. Samma 
stereolupp användes under hela studien. Varje sikt och maskstorlek undersöktes grundligt 
efter grundregeln att först granska siktens kanter för att sedan följa maskornas längdriktning 
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och noga undersöka siktens mitt. På så sätt täcktes hela siktytan och inga partiklar missades. 
För identifiering av plastpartiklarna användes ett smälttest kallad ”The hot needle test” (”heta 
nålen-testet”) enligt Magnusson och Wahlberg (2014), baserad på att plastens struktur 
förändras vid värme. Om partikeln ändrar struktur, smälter eller rullar ihop sig vid kontakt av 
en upphettad nål kan slutsatsen dras att det rör sig om plast. Organiskt material beter sig inte 
på detta sätt (Magnusson & Wahlberg, 2014; Marine & Environmental Research Institute, 
2015) och plasten kan via denna metod urskiljas från det organiska material som inte lösts 
upp av salpetersyran. Till ”heta nålen-testet” användes dissektionsnål och en gasbrännare. 
Vid förekomst av plast dokumenterades detta för varje mussla typ av plaststruktur, färg, antal 
och i vilken maskstorlek de hittades. Alla typer av syntetiskt material dokumenterades, såsom 
långsmala fibrer, plastbitsliknande fragment och olika typer av färger. Under bearbetningen 
av musslorna användes fem musslor åt gången, en från varje lokal. Vi varje bearbetning 
varierades också turordningen på musslorna.  
 
För varje mussla beräknades antal plastpartiklar per gram våtvikt. Datan från 
undersökningarna av musslorna analyserades vidare i IBM SPSS Statistics version 24. Vid 
undersökningar gällande om mängden plast per gram, mängden fibrer eller mängden 
fragment var beroende av musslans vikt användes linjär regression. Vid undersökningar 
gällande skillnader bland lokalerna i mängden plast per gram, mängden fibrer och mängden 
fragment användes envägs-ANOVA samt tvåvägs-ANOVA. 
 
 
RESULTAT  
 
Av de 120 undersökta musslorna hittades plast i 80 stycken. Antalet musslor per lokal vilka 
innehöll plast varierade från 11 – 20. Lägst antal musslor innehållande plast samlades in från 
Lerkil och flest musslor innehållande plast samlades in från Aröd. Andelen musslor 
innehållande plast per lokal varierade från 46 – 83 procent där lägst andel musslor innehöll 
plast var från Lerkil och störst andel musslor innehållande plast var från Aröd (Tabell 1). 
Totalt innehöll 67 procent av de insamlade musslorna plast.   
 
Antalet funna plastpartiklar (både fibrer och fragment) per lokal varierade mellan 22 – 40. 
Det lägsta antalet hittades i Lerkil och det högsta antalet hittades i Halmstad (Tabell 1). Bland 
de 80 musslor där plast hittades innehöll 44 av dessa mer än en plastpartikel, där antalet 
partiklar per mussla varierade från 2 till 9. Det sammanlagda antalet funna partiklar uppgick 
till 147 stycken. 
 
Musslornas våtvikt varierade mellan lokalerna med ett spann på 2,59 – 6,14 gram i 
medelvärde. Medelvärdet av antalet plastpartiklar per gram våtvikt och lokal varierade 
mellan 0,33 st/g på Orust till 0,63 st/g i Halmstad (Tabell 1).  
 
 



	 8	

Tabell 1. Sammanställning av lokalernas koordinater (SWEREF99), antal musslor (N) innehållande plast per 
lokal (procentantal innehållande plast i parantes), antal funna plastpartiklar per lokal samt musslornas våtvikt i 
medelvärde (x̄) per lokal och medelmängd (x̄) plastpartiklar per våtvikt och lokal.  
 

Lokal Koordinater 

N musslor 
innehållande 
plast (%) 

Antal funna 
plastpartiklar 

x̄ våtvikt 
mussla (g) ± 
SD  

x̄ plast/g 
våtvikt ± SD  

Orust 
58°8'25''N  

11°24' 36''E 17 (71%) 31 6,14 ± 3,40 0,33 ± 0,5 

Aröd 
57°57'7''N  
11°45'1''E 20 (83%) 32 4,31 ± 3,43 0,61 ± 1,12 

Lerkil 
57°27'36''N 
11°54'53''E 11 (46%) 22 2,82 ± 1,83 0,37 ± 0,56 

Varberg 
57°6'54''N  
12°11'35''E 14 (58%) 22 2,59 ± 0,99 0,43 ± 0,46 

Halmstad 
56°38'34''N 
12°43'32''E 18 (75%) 40 3,40 ± 1,77 0,63 ± 0,64 

 
Både plast i strukturerna fibrer och fragment påträffades i musslor på samtliga lokaler. Fibrer 
var den struktur vilken var den vanligast förekommande typ av plast. Antalet fibrer vid 
lokalerna varierade mellan 17 - 33 där lägst antal fibrer hittades i Lerkil och högst antal 
hittades i Halmstad. Fragmenten var mindre förekommande än fibrerna och antalet fragment 
per lokal varierade mellan 3 – 7 där Varberg var den lokal med lägst antal fragment och 
Halmstad också här innehöll högst antal. Totalt påträffades 122 fibrer vilka anträffades i 
samtliga maskstorlekar (0,9, 0,55 och 0,07 millimeter) (Tabell 2). Fibrerna hade dock i vissa 
fall en längd vilken överskred maskstorlekarna, och kunde vara upp till 5 millimeter långa. 
Totalt hittades 25 fragment, dock endast i sikten med maskstorleken 0,07 millimeter (Tabell 
2). I maskstorlekarna 0,9 och 0,55 millimeter hittades 24 respektive 25 plastpartiklar. I 
maskstorleken 0,07 millimeter hittades sammanlagt 98 partiklar (Tabell 2).    
 
Tabell 2: Lokalerna och förekomsten av fibrer och fragment i samtliga maskstorlekar, inklusive totalt antal 
partiklar per maskstorlek.  
 

	
Orust	 Aröd	 Lerkil	 Varberg	 Halmstad	

0,07-0,55mm		 23	 23	 13	 12	 27	
Fibrer		 18	 18	 8	 9	 20	
Fragment	 5	 5	 5	 3	 7	

0,55-0,9	mm	 6	 4	 4	 7	 4	
Fibrer	 6	 4	 4	 7	 4	
Fragment	 0	 0	 0	 0	 0	

>	0,9	mm	 2	 5	 5	 3	 9	
Fibrer	 2	 5	 5	 3	 9	
Fragment	 0	 0	 0	 0	 0	

 
 
Bland fibrerna var svart (Figur 2a) den färgen med störst förekomst, totalt hittades 56 svarta 
fibrer. Även blå (Figur 2b) och röda fibrer (Figur 2c) hittades med ett totalt antal på 27 blå 
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respektive 24 röda.  Fibrer i färgskalan vit/gul/transparent (Figur 2d) hittades i minst 
utsträckning, med ett totalantal på 15.  
 

 
Figur 2: De olika färgerna bland fibrerna: a) svart, b) blå, c) röd, d) vit/gul/transparent. Foto: Linda Gustafsson. 
 
Bland fragmenten var färgen blå (Figur 3a) mest förekommande där 12 blå fragment totalt 
hittades. Näst vanligast var röda fragment (Figur 3b) med 11 stycken funna totalt. 
Vit/gul/transparenta fragment samt svarta fragment (Figur 3c) hittades totalt endast i ett 
exemplar vardera.  
 

 
Figur 3: De olika färgerna bland fragmenten (dock ej Vit/Gul/Transparent), a) blå, b) röd, c) svart. Foto: Linda 
Gustafsson. 
 
Vid test av linjär regression hittades ett signifikant samband mellan musslornas våtvikt och 
dess plastmängd per gram våtvikt (linjär regression, F=10,827, r2=0,084, p=0,001). Inga 
signifikanta skillnader hittades mellan lokalerna och mängden plast per gram våtvikt 
(ANOVA, p>0,05). Inga signifikanta skillnader hittades heller mellan insamlingstillfälle och 
antal plastpartiklar per gram våtvikt (ANOVA, p>0,05). Inga signifikanta samband hittades 
mellan mängd fibrer eller mängd fragment beroende av musslans våtvikt (linjär regression, 
p>0,05). Inga signifikanta skillnader hittades heller mellan lokalerna och mängd fibrer eller 
fragment (ANOVA, p>0,05). Inga signifikanta skillnader hittades mellan insamlingstillfälle 
och mängd fibrer eller fragment (ANOVA, p>0,05). 
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DISKUSSION 
 
Då 67 % av de undersökta musslorna innehöll någon form av plast, med en lägsta halt på 46 
% vid Lerkil och en lokal topp på 85 % utanför Halmstad, är det uppenbart att problematiken 
gällande mikroplast i blåmusslor också gäller musslor i svenska vatten. Både strukturerna 
fibrer och fragment förekom och mikroplast hittades i samtliga undersökta maskstorlekar där 
de varierade i storlek från 0,07 till cirka 5 millimeter. Resultaten påminner om tidigare 
studier på blåmusslor där liknande plastmängd och strukturer har påträffats. Studier om 
mikroplast i blåmusslor har bland annat gjorts i Belgien och Kanada, där undersökta musslor 
på samtliga lokaler innehöll plast (Mathalon & Hill, 2012; Van Cauwenberhe & Janssen, 
2014; Van Cauwenberghe et al., 2015). De belgiska studierna från år 2013 och 2014 fann ett 
medelvärde på 0,2 – 0,36 plastpartiklar per gram våtvikt. I båda studier hittades främst fibrer 
i färgerna blått, rött och svart samt fragment i samma färger (Van Cauwenberhe & Janssen, 
2014; Van Cauwenberghe et al., 2015). En annan belgisk studie fann år 2014 ett medelvärde 
av mikroplast per gram våtvikt i blåmusslor som varierade mellan 0,8 – 1,6.  Också i den 
studien dominerade plastpartiklarna i fiberform och i detta fall i storlekarna 0,2 – 1,5 
millimeter. Dessa fibrer bestod av en mängd olika färger, dock hittades fibrer i blått, svart 
och rött frekvent (De Witte et al., 2014). Mängden plast, strukturerna och plasternas färger i 
musslorna i denna studie påminner med andra ord starkt om de tidigare studierna i ämnet. 
Baserat på dessa tidigare studier finns skäl till oro då omfattningen av mikroplast i 
blåmusslor, trots stort geografiskt avstånd, verkar vara ett likartat problem med likartade 
plaststrukturer i musslorna samt likartad plastmängd.  
 
Även i andra marina organismer där mikroplast har påträffats dominerar plasterna i 
fiberstruktur. Vid en omfattande studie om till exempel sjögurkor hittades också här fibrer i 
svart, rött och blått i stor utsträckning, främst i storlekarna 0,25 - 15 millimeter (Graham & 
Thompson, 2009). En jämförelse mellan studierna om sjögurkorna och blåmusslorna visar att 
dessa djur är utsatta för liknande plaster, och att problemet är lika allvarligt bland andra 
havslevande organismer (Graham & Thompson, 2009; Van Cauwenberghe et al., 2015). 
Fallen med sjögurkorna och blåmusslorna visar en tydlig bild av att främst fibrer tas upp av 
de vattenlevande organismerna. Att en viss struktur, storlek och färg mikroplast ”föredras” 
framför andra kan bero på dess utseendemässiga likhet till djurets vanliga föda. Studier i 
norra Stilla havet visar att till exempel många planktoniska organismer ”föredrar” vita eller 
mycket ljusa plastpartiklar, då de efterliknar deras vanliga föda (Cole et al., 2011). Då 
liknande observationer rapporterats verkar det som den mikroplast, samt även större 
plastfragment i relation till större djur, vilken liknar djurets föda äts upp och på så sätt 
hamnar i näringskedjan (Brennecke et al., 2015; Fendall & Sewell, 2009). Då det tydligt 
observerats att de insamlade musslorna från västkusten i denna studie innehåller fibrer i 
främst svart, blått och rött finns det med andra ord grund att tro att det är just dessa typer av 
fibrer som företrädesvis tas upp av musslorna eller att det är de partiklar i vattnet som 
musslorna är mest exponerade för. Om dessa strukturer och färger enbart föredras av 
filtrerande evertebrater eller även andra typer av marina djur återstår dock att se om framtida 
vidare studier görs.  
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Det är sedan tidigare känt att mikroplaster härrör från bland annat fragmentering av 
makroskräp, utsläpp från hushåll via avloppsvatten och industriella aktiviteter (Cole et al., 
2011; Ivar do Sul & Costa, 2014) samt från rep, tampar och fiskeutrustning (Claessens et al., 
2011). Mellan 2013 och 2014 gjordes omfattande undersökningar om mikroplast i 
västsvenska vatten (Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2014). Bland dessa trålningar fann 
man att majoriteten av mikroplasterna (90 %) bestod av mikroplast i fiberform (Norén et al., 
2014). Vid jämförelse av bilder liknar de fibrer som hittades i denna studies undersökta 
blåmusslor (Figur 2) fibrerna som hittades i trålen. Dessa trålade fibrer diskuteras härröra 
från syntetiska klädesmaterial som till exempel fleece vilka sköljts ut med avloppsvatten från 
hushåll. I en lokal vid Smögen hittades också en stor mängd röda fragment, vilket diskuteras 
kan härröra från båtbottenfärg (Norén et al., 2014). Även dessa röda fragment liknar de röda 
fragment som återfanns i musslorna i denna studie (Figur 3b). Dock kan plasten i dessa 
blåmusslor även härröra från fragmenterade plastpartiklar, något som överensstämmer med 
studier av belgiska musslor (Van Cauwenberghe et al., 2015). Om dessa röda fragment ändå 
skulle härröra från båtbottenfärg gäller problemet inte längre enbart mekaniska skador på 
blåmusslan utan även kemiska, då båtbottenfärg innehåller stora halter av miljögifter (Norén 
et al., 2014). Likt i de undersökta blåmusslorna hittades det vid trålningarna längs västkusten 
även en mängd blå fragment (Norén et al., 2014). Också dessa blå fragment liknar de blåa 
fragment vilka hittades i de undersökta musslorna (Figur 3a). Dock gäller samma osäkerhet 
kring källan också kring denna typ av plast (Norén et al., 2014). Det är generellt mycket svårt 
att enbart på visuella iakttagelser och jämförelser säga var ifrån mikroplasterna kommer. Det 
krävs vidare undersökningar, i form av till exempel spektroskopiska analyser, för att 
säkerhetsställa varifrån plasten i blåmusslorna härrör (Anna-Sara Krång, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, 2016, muntligen). Detta gör att jämförelserna av bilderna enbart är 
spekulationer och källorna till plasterna i de undersökta blåmusslorna kan inte säkerställas. 
Baserat på ovan nämnda forskning (Claessens et al., 2011; Cole et al., 2011; Ivar do Sul & 
Costa, 2014; Norén et al., 2014) är dock den generella möjligheten stor att plasterna i 
blåmusslorna härrör från just båttampar, fibrer från fiskeutrustning, fibrer från kläder och 
plastfragment från till exempel tidigare större plastföremål.  
 
För att sätta utsläppen av mikroplast i relation till de undersökta musslorna i denna studie 
blåmusslor intertidala organismer (O’Connor & Crowe, 2007) som ofta lever längs kuster i 
närhet eller i direkt anslutning till städer, hamnar, industriområden och utflöden från avlopp. 
De reningsverk, avlopp, hamnar och närheten till infrastruktur som visats vara källor till 
mikroplast i svenska vatten borde på så vis spegla innehållet i blåmusslorna. Forskarna står 
enade vad gäller att den högsta koncentrationen mikroplast finns i vattnen närmast städer, 
hamnar och industriområden (Derraik, 2002; Moore, 2008; Wright et al., 2013) där alltså en 
stor del blåmusslor lever (O’Connor & Crowe, 2007). Att koncentrationen mikroplast är 
högst nära exploaterade områden i svenska vatten av undersökningarna längs västkusten 2013 
- 2014 där högst koncentration mikroplast hittades i vatten i anslutning till större städer, 
samhällen, industriområden eller områden med hög fartygsaktivitet (Länsstyrelsen Västra 
Götalands Län, 2014; Norén et al., 2014). Dock fann man i de belgiska studierna från 2011 
inga signifikanta skillnader på avstånd till hamnar och industriområden och mängd plast i 
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blåmusslor (Claessens et al., 2011). Inte heller i de undersökta musslorna i denna studie 
hittades några signifikanta skillnader mellan plast per gram våtvikt och lokal. Detta kan 
tolkas som att blåmusslors plastinnehåll inte skiljer sig åt mellan lokalerna utan varierar 
oberoende av närhet till utsläppskällor. Studier i Östersjön gällande mikroplast bland 
musslor, märlkräftor (Fam. Gammaridae) och pungräkor (Fam. Mysidae) visar på att 
upptaget av mikroplast bland dessa djur ökade med ökad koncentration plast i omgivande 
vatten (Setälä et al., 2016). Eftersom både vindar och strömriktningar påverkar 
koncentrationen mikroplast (Claessens et al., 2011; Norén et al., 2015) spelar det i 
blåmusslornas fall mest roll hur hög koncentration mikroplast det omgivande vattnet har, vare 
sig de koncentreras av högt utsläpp på grund av avlopp, slitage av båttampar eller 
pålandsvindar. Då de statistiska testerna i denna studie påvisade ett signifikant samband 
mellan antal plastpartiklar per gram och musslans våtvikt bland de svenska musslorna verkar 
mängden plast också bero på musslans storlek och filtreringskapacitet (Jørgensen, 1990).   
 
Siktarnas maskstorlekar baserades på tidigare forskning vilken visat att partiklar under 1 
millimeter kan tas upp av filtrerande evertebrater samt att musslor företrädesvis tar upp 
partiklar mellan 0,4 – 0,06 millimeter (Claessens et. al., 2013). Många av de studier på 
blåmusslor vilka tidigare nämnts i denna studie har även de funnit partiklar i detta 
storleksspann (De Witte et al., 2014Van Cauwenberghe et al., 2014; Van Cauwenberghe et 
al., 2015) samt i sjögurkorna (Graham & Thompson, 2009). Dock har det även bland dessa 
nämnda studier funnits plast i ännu mindre storlekar, då i små fragment eller sfäriska 
partiklar. I de belgiska studierna på blåmusslor år 2014 och 2015 hittades det utöver de 
tidigare nämnda partiklarna också partiklar i storleksspannet 0,005 – 0,02 millimeter (Van 
Cauwenberghe et al., 2014; Van Cauwenberghe et al., 2015). De första studierna av 
förekommande mikroplast i blåmusslor publicerade av Browne et al. 2008 visar att det är just 
dessa mindre partiklar (0 – 0,08 mm) som via epitelcellerna tar sig in i cirkulationssystemet 
och hemolymfan (Browne et al., 2008; von Moos et al., 2012). Detta tros bero på att mindre 
partiklar lättare fagocyteras och transporteras av cellerna. Större partiklar fastnar i gälar och 
organ eller transporteras ut ur musselkroppen via pseudofeces (Browne et al., 2008). I denna 
studies undersökta blåmusslor hittades majoriteten mikroplast bland den minsta 
maskstorleken, musslorna innehöll med andra ord flest antal partiklar under 0,55 millimeter. 
Källor till dessa tidigare nämnda små partiklar är ofta från hushåll där de ingår i 
skönhetsprodukter. Plasterna kallas i detta fall microbeads och utgörs av små, sfäriska 
partiklar, ofta mindre än 0,5 millimeter, och hittas i produkter som tandkräm, peelingkrämer 
och även i en mängd hår- och sminkprodukter (Cole et al., 2011; Fendall & Sewell, 2009). 
Då den minsta maskstorleken i denna studies undersökta musslor var 0,07 millimeter är det, 
baserat på de tidigare studiernas resultat, stor risk att mindre partiklar som till exempel 
microbeads har missats. Vid vidare studier inom ämnet hade mindre maskstorlekar eller 
andra metoder för att upptäcka de minsta partiklarna varit önskvärt. Det finns också en risk 
att vissa partiklar lösts upp av salpetersyran under upplösningen av musselköttet 
(Vandermeersch et al., 2015). Denna studies resultat kan med andra ord vara underskattat och 
förekomsten av mikroplast i blåmusslor längs västkusten kan vara större än vad som påvisats 
här. 
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Kända problem gällande upptag av mikroplast är de tidigare nämnda blockeringarna av mag- 
och tarmkanaler (Mathalon & Hill, 2014; Van Cauwenberghe & Janssen, 2014). Det finns 
också en risk att partiklarna blockerar enzymaktiviteten som kontrollerar nedbrytning av 
födan samt hämmar de stimuli som främjar upptagande av näring. Detta kan, likt de 
mekaniska skadorna, minska blåmusslans näringsintag (Wright et al., 2013). En studie på 
blåmusslans respons i filtreringsaktivitet i närvaro av mikroplast fann att blåmusslan 
minskade sin filtrering i närvaro av mikroplast (Wegner et al., 2012). Blåmusslornas 
skalöppningar var i den studien öppna till 4 millimeter innan tillförsel av mikroplast i vattnet. 
Efter tillförsel av mikroplast minskade musslorna sina skalöppningar till endast 1 millimeter. 
Vid filtrering av mikroplasterna ökade också produktionen av pseudofeces, vilket för ut 
slaggprodukter ur musslan (Wegner et al., 2012). Kontrollerade försök har visat att 
blåmusslor utsatta för hög koncentration mikroplast ökar sin energiåtgång med 25 % (Van 
Cauwenberghe et al., 2015). Långvarig exponering av mikroplaster ökar med andra ord 
energiåtgången samtidigt som det minskar näringsupptaget vilket i längden kan leda till svält 
och undernäring (Van Cauwenberghe et al., 2015; Wegner et al., 2012). Då blåmusslor är en 
viktig bas i näringskedjan och stapelföda för en mängd fiskar, fåglar och andra vattenlevande 
djur (Koivisto & Westerbom, 2010) är det allvarliga problem även för djur på ovanstående 
trofiska nivåer om musslorna på grund av mikroplasten minskar i näringsvärde, får ökad halt 
giftiga ämnen i sig eller minskar i antal. För att undersöka hur dessa mikroplaster påverkar 
musslorna samt påverkan på djur på de högre trofiska nivåerna hade en annan intressant 
vidare studie varit att undersöka musslornas näringsinnehåll samt eventuellt gifthalt. 
Mikroplasterna utgör med andra ord inte enbart ett hot mot de filtrerare som får dem i sig 
primärt, utan påverkar näringskedjan och dess djur på alla nivåer ända upp till toppen 
(Andrady 2011; Cole et al., 2011; Moore, 2018).  
 
 
SLUTSATS 
 
Resultatet visar på att även musslorna i denna studie har problem med mikroplast i sina 
vävnader, likt de tidigare studerade belgiska och kanadensiska. Av de undersökta musslorna 
innehöll 67 % mikroplast där plast i fiberstruktur hittades i samtliga maskstorlekar och 
påträffades i färgerna svart, blått, rött och vit/gul/transparent. Lokalt innehöll upp till 83 % av 
musslorna plast vilka kan härröra från lokala utsläpp, vindar och strömmar. Då partiklar 
under 0,07 millimeter har passerat obemärkta i denna studie finns det dock en risk att 
resultatet är underskattat och att förekomsten av mikroplast blåmusslorna i realiteten är 
större. Det är också svårt att exakt säga från vilka källor mikroplasterna i musslorna härrör 
från då enbart visuella jämförelser har gjorts, dock borde generella källor vara från båttampar, 
fiskeredskap och syntetfibrer från hushåll. I denna studie fann jag ett signifikant samband 
mellan mängd mikroplast och musslans vikt vilket verkar påvisa att blåmusslors storlek och 
filtreringskapacitet påverkar innehållet av mikroplaster. Då blåmusslor påverkas mycket 
negativt av mikroplast i omgivande vatten och musslorna i sig befinner sig långt ner på 
näringskedjan utgör mikrolasterna ett hot på näringskedjans alla nivåer, där vi människor i 
många fall utgör toppen.  
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