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Förord 
 
Tack till Malin Bugaj på Alingsås avloppsreningsverk som gjorde det möjligt att utföra 
experiment i labbet samt hjälpte till vid utformning av frågeställningar. Din positiva 
energi och genuina intresse gjorde detta projekt mycket roligt. Jag vill även tacka 
Bethanie Carney Almroth som handlett mig genom hela arbetet. Henrik Imberg var till 
hjälp med den statistiska analysen av experimentets resultat, tack för den hjälpen. Jag vill 
även tacka Amanda Carlund som jag kunnat bolla tankar med och diskutera det mesta 
med. Tack! 
       

  



 

2 

Sammanfattning 
 
Mikroplasters förekomst i naturen är ett globalt problem. Dess påverkan och förekomst i 
akvatiska miljöer är relativt välkända jämfört med kunskapen om hur mikroplaster påverkar den 
terrestra miljön. Spridningsvägarna för mikroplaster till den terrestra miljön är många. En källa är 
avloppsslam som sprids på jordbruksmarker. Avloppsslammet nyttjas som gödningsmedel och är 
ett sätt att recirkulera fosfor på ett hållbart sätt. Dock kritiseras användandet av slam som 
gödningsmedel på grund av innehållet och bristande reglering av miljöfarliga ämnen. Det finns i 
dagsläget regler och certifiering som reglerar slammets innehållet. Revaq är en certifiering av 
slam som krävs för att slam ska få spridas på jordbruksmark. För certifiering krävs att innehållet i 
slammet inte överskrider de gränsvärden av ämnen som Revaq anger. Denna studie har 
fokuserat på avloppsslammets innehåll av mikroplaster och reglering av mikroplaster. Det visade 
sig att inga gränsvärden för mikroplaster anges av Revaq. I analyser av förekomsten av 
mikroplaster i avloppsslam visar resultatet att mängden är lägre än tidigare befarat samt att vid 
en årlig gödsling om 1 ton slam/ha, är nedbrytningen lika med tillförseln. I ett försök att 
analysera huruvida mikroplaster påverkar terrestra växter utfördes ett ekotox-test med 
krassefrön (Lepidium Sativum). Ingen signifikant påverkan på krassefröernas rottillväxt kunde 
utläsas.   
 
Nyckelord: Mikroplaster, avloppsslam, recirkulation av fosfor, Revaq.    

 
Abstract 
 
The presence of microplastics in the environment is a global concern. Its impact and occurrence 
in aquatic environments are relatively well known compared to the knowledge of how 
microplastics affect the terrestrial environment. Microplastics can enter the terrestrial 
environment via different sources and pathways. One source is sewage sludge which is used as a 
fertilizer in agriculture. The use of sewage sludge as a fertilizer is a sustainable way to recycle 
phosphorus. However, it is criticized due to its content of hazardous traces elements, foreign 
substances and the lack of regulation. There are some regulations and certifications that 
regulates the content regarding sewage sludge. Revaq is a certification that is required when the 
sludge is spread on agricultural land. In this study, the focus has been on the content of 
microplastics in sewage sludge and regulations of microplastic. It turned out that the certification 
does not include threshold values for the content of microplastics in sludge. Analyzes of the 
content of microplastics in sewage sludge discovered that the amount is lower than previously 
thought. Moreover, with a yearly application of 1 ton of sludge/ha no increase in microplastics in 
soil could be detected. In an attempt to analyze whether microplastics affect terrestrial plants, an 
ecotoxic test was performed using cress seeds (Lepidium Sativum). No significant decrease of 
root growth of cress seeds could be observed.     
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1. Introduktion  
 
Plast produceras i stora mängder och kan vara av olika typ och produkt. Dagligen är vi 
människor i kontakt med plastföremål som underlättar vår vardag. Men det finns en baksida av 
all plastanvändning i samhället. En del av den plast vi använder hamnar i naturen och kan 
medföra negativa effekter på både organismer och ekosystem (Ašmonaite & Carney Almroth, 
2019). Plaster kan hamna i naturen via avloppsslam som sprids på jordbruksmark som gödning 
(Bosker, Bouwman, Brun, Behrens& Vijver, 2019). Slam innehåller näringsämnen, till exempel 
fosfor (Bosker m.fl., 2019). Genom att använda slam som gödning recirkuleras fosforn och inget 
gödsel som innehåller fosfor från gruvor runt om i världen, är nödvändigt (Kärrman, Ahlgren, 
Algerbo, von Bahr, Fahnestock, Ljung, Rodhe & Talalasova, 2020). Överallt hittas plaster i naturen 
vilket är ett växande problem både globalt och regionalt (Ašmonaite & Carney Almroth, 2019). 
Vilket gör att det kan diskuteras om slammet ska i gödslande syfte spridas ppå åkermark och på 
så vis sprida mikroplaster till miljön.    
 
Miljömål 
Medlemsländerna i FN antog år 2015 Agenda 2030 som består av de 17 Globala målen för 
hållbar utveckling. Syftet med dessa mål är att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter och 
att lösa klimatkrisen (Globalportalen, u.å.). Regeringen menar att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030 och vara en förebild internationellt inom miljömässig hållbarhet 
(Regeringskansliet, 2018). Som en del av att försöka nå de globala målen inom det ekologiska 
området, har Sveriges miljömål tagits fram (Naturvårdsverket, 2020). Målen, som kallas 
miljökvalitetsmål, är 16 stycken som riksdagen har tagit fram, varav ett av dem är Giftfri miljö 
(Naturvårdsverket, 2018). Riksdagens definition av miljömålet är följande: 
 

”Förekomsten av ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halter av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” (Sveriges miljömål, 2020)  
 

För att nå detta mål måste spridningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen minska, till exempel 
PFAS, nanomaterial och mikroplaster (Sveriges miljömål, 2020).  
 
Ytterligare ett av de 16 miljökvalitetsmål är Ett rikt odlingslandskap. Riksdagens definition av 
miljömålet är följande: 
 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” (Sveriges miljömål, 2020) 
 

Med detta mål vill man bland annat bibehålla åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och 
biologiska egenskaper och processer samt att halter av föroreningar i jordbruksmarker inte hotar 
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den biologiska mångfalden, människors hälsa eller ekosystemens funktioner (Sveriges miljömål, 
2018). 
 
Vägen till en jord i balans och ett hållbart samhälle innebär att vi måste ställa om och minska 
eller totalt utesluta användningen av ändliga resurser samt sluta förorena miljön med material 
och ämnen som stör den naturliga balansen. Till exempel så rubbar vi människor den naturliga 
fosforcykeln genom att producera och tillsätta konstgödsel till jordbruksmarker (Rockström m.fl., 
2009).  
  
Recirkulation av fosfor 
Kväve, fosfor och kalium är i huvudsak de näringsämnen som grödor behöver (Malghani, 2010). 
Vid odling av grödor är fosfor ofta den begränsande näringen (Lukowiak, Grzebisz, & Sassenrath, 
2016). I många fall behövs därför gödsel tillsättas, som innehåller fosfor, till åkrar och 
jordbruksmarker då marken (jorden) inte innehåller tillräckligt. Det globala behovet av fosfor år 
2022 förväntas vara cirka 50 miljoner ton (FAO, 2019) 
       
Fosfor som sprids på jordbruksmark kommer i huvudsak från gruvor i Marocko, Tunisien, Kina, 
Ryssland och Syrien (Kärrman m.fl. 2020). Tillgången av bruten fosfor är en ändlig resurs (Meng, 
Huang, Xu, Gao & Yan, 2019, Rockström m.fl., 2009) och kommer ta slut om mindre än 400 år om 
brytningen fortsätter (Desmidt m.fl., 2014). Som tidigare nämnts rubbar spridningen av bruten 
fosfor den naturliga cykeln och flödet av fosfor, vilket kan leda till förändringar i terrestra och 
marina miljöer. Konstgjorda gödningsmedel bidrar potentiellt till försurning och övergödning (de 
Siqueira Castro m.fl., 2020). Globalt är det årliga uttaget av fosfor cirka 20 megaton vilket genom 
tillförseln av mer fosfor rubbar den naturliga cykeln. Mer fosfor läcker ut till haven och ur ett 
långsiktigt perspektiv kan detta leda till syrefattigare hav (Rockström m.fl., 2009). För att bevara 
balansen i miljön måste vi recirkulera de flöden av fosfor som finns i vårt samhälle. I Sverige finns 
i huvudsak tre flöden; stallgödsel, biogödsel och avloppsslam. Stallgödsel och biogödsel används 
redan i stor utsträckning men för att nå en cirkulär ekonomi, i enlighet med de Globala målen, 
och nå självförsörjning av fosfor måste även recirkulation av fosfor från avloppsslam ske 
(Kärrman m.fl., 2020). Idag sprids cirka 25-30% av avloppsslammet på jordbruksmark, resterande 
mängd fosforn tas alltså inte tillvara på (Kommittédirektiv 2018:67).     

 
Avloppsreningsverk 
För att minska, allra helst stoppa försämringen av miljön samt skydda den och människors hälsa 
måste vi ta tillvara och återvinna i möjlig mån det avfall som samhällen med industrier och 
människor producerar (Riffat, 2013, Rockström m.fl., 2009).  Avloppsvatten är en typ av avfall som 
vi måste hantera och detta görs via avloppsreningsverken (Riffat, 2013). 
 
Avloppsvatten till avloppsreningsverken kommer från hushåll, industrier, skolor, sjukhus, m.m. 
(Riffat, 2013, Gryaab, u.å.). Avloppsvattnet som kommer till reningsverket innehåller ungefär 
99,9% vatten och 0,1% orenheter, varav ungefär hälften av dessa är upplösta och andra hälften är 
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suspenderat. Av de fasta ämnen är cirka 70% organiska (kvävehaltiga ämnen, kolhydrater och 
fett) och 30% oorganiska (klorider, metaller, salt, m.m.) (Cartmell, 2014).   
 
Reningen i avloppsreningsverken kan i grova drag delas in i tre delar; mekanisk, biologisk och 
kemisk rening (Riffat, 2013, Gryaab, u.å., Cartmell, 2014).   Antal steg och vilka processer som 
används kan skilja sig åt mellan olika reningsverk. Första steget, mekanisk rening, innebär att 
vattnet först passerar ett galler med stavar med cirka 2 cm mellanrum. Detta för att rensa bort 
större skräp som sedan bränns och blir till värme och el. Här avskiljs cirka 30% av mikroplasterna 
som finns i inkommande vatten (Tumlin & Bertholds, 2020). Senare i reningsprocessen kan även 
finare galler förekomma. I början av reningsprocessen finns ett sandfång där sand och grus 
sjunker till botten (Svenskt Vatten AB, 2007). Vidare i processen sker försedimenteringen där 
partiklar som är tyngre än vatten sjunker till botten och samlas upp. Detta kallas primärslam 
(Svenskt Vatten AB, 2007). 
 
Biologisk rening, används framförallt för att avskilja organiskt material och kväve. Bakterierna får 
energi genom att oxidera organiskt material och använder oxidationsmedlet nitrat till detta. När 
oxidationsmedlet som bakterien använder är nitrat omvandlas det till kvävgas (denitrifikation) 
(Svenskt Vatten AB, 2007). Rening med aktivt slam kan också användas för att rena bort 
organiskt material. Då blandas vattnet med slammet som innehåller ett stort antal bakterier som 
då bryter ned nitratet eftersom inget syre (oluftad zon) finns tillgängligt för bakterierna och 
kvävgas bildas. Efter följer en luftad zon där syre finns och bakterierna kan då bryta ned 
resterande organiskt material. Luftad zon kan förekomma före oluftad zon. (Gryaab, u.å.).  
 
Vid kemiska reningen i processen att rena avloppsvatten tillsätts kemikalier för att koagulering 
och flockulering ska ske. Alltså att mindre partiklar och lösta ämnen ska klumpas ihop respektive 
fällas ut och sedan sedimentera (eftersedimentering) (Riffat, 2013, Gryaab, u.å., Cartmell, 2014). I 
detta steg är det framför allt fosfor som ska renas bort. Det som sedimenterar, sjunker till botten, 
är det som kallas slam (Gryaab, u.å.). 
 
Slammet från försedimenteringen och eftersedimenteringen består till 98% av vatten och därför 
tillsätts polymerer för att förtjocka slammet (minska vatteninnehållet). Sedan rötas slammet 
(mesofil rötning, 37°) i cirka 20 dygn och biogas bildas samt organiskt material bryts ned. 
Slammet avvattnas sedan och innehåller näringsämnen (kväve och fosfor), mull och cirka 70% 
vatten (Gryaab, u.å.).        

 
Avloppsslam  
Slammets innehåll varierar och beror på vad det inkommande vattnet till avloppsreningsverket 
innehåller. År 2020 innehöll rötat slam från Alingsås avloppsreningsverk i snitt 34 mg/kg TS 
(torrsubstans) totalkväve respektive 18 mg/kg TS totalfosfor enligt M. Bugaj (personlig 
kommunikation, 21 januari 2021). Med tanke på slammets innehåll av näring, framför allt fosfor, 
skulle det potentiellt sätt vara ett bra och hållbart gödningsmedel samt ett sätt att återföra fosfor 
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till marken (Kommittédirektiv 2018:67). I vissa fall används redan allt slam till gödning som bildas 
vid avloppsreningsverken (Tumlin & Bertholds, 2020).  
 
Slam innehåller inte bara näringsämnen utan även i varierande mängd oönskade ämnen. Dessa är 
bland annat metaller, läkemedelsrester och mikroplaster (Naturskyddsföreningen, 2020, Tumlin & 
Bertholds, 2020). I rötat slam från Ryaverket och Käppalaverket uppmättes mängden mikroplaster 
år 2020 till 279 mg/kg TS respektive 510 mg/kg TS. Polyeten var den mikroplast som det fanns 
mest av i slammet, 153 mg/kg TS i slam från Ryaverket och 352 mg/kg TS i slam från 
Käppalaverket (Tumlin & Bertholds, 2020). 

 
Kritik av slam som gödningsmedel 
Det finns delade meningar om slam som ersättning av andra gödningsmedel är bra eller dåligt ur 
miljösynpunkt. Naturskyddsföreningen (2020) ställer sig kritiskt till att använda slam som 
gödningsmedel på åkermark och menar att slamspridning bör upphöra på grund av dess innehåll 
av miljögifter. Både livsmedelsindustrin och Naturvårdsverket vill sätta stopp för avloppsslam som 
gödningsmedel på grund av att den reglering som finns idag inte är tillräcklig (Kommittédirektiv 
2018:67). I kommittédirektivet ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam” (2018:67) 
konstateras det att det är viktigt att undvika att mikroplaster som finns i avloppsslam tillförs till 
kretsloppet. Detta för att försöka nå miljökvalitetsmålen och därmed fortsätta den hållbara 
utvecklingen. Vidare nämns att ett förbud mot att sprida slam skulle minska spridningen av 
mikroplaster samt föroreningen av jordbruksmark (Kommittédirektiv 2018:67).  
 
Mikroplaster  
Mikroplaster är ett problem i miljön som blir mer och mer uppmärksammat (Carney Almroth m. 
fl., 2017). Produktionen av plast är idag cirka 300 miljoner ton per år (Havs och 
Vattenmyndigheten, 2018) och en internationell utmaning är förekomsten av mikroplaster i 
naturen (Ašmonaitė & Carney Almroth, 2019). Mikroplaster brukar oftast beskrivas som 
plastpartiklar som är mindre än 5 mm eller 1 mm. I denna studie räknas plastpartiklar under 5 mm 
som mikroplaster. För många typer av plaster tar lång tid innan de bryts ner. Istället fördelas 
plasten i mindre bitar och därför är risken stor att mikroplaster ackumuleras i miljön (Browne, 
Galloway & Thompson, 2007, Thompson m.fl., 2004).  

 

Mikroplaster når naturen på flera olika sätt och ofta är hav och vattendrag ändstationen för 
plasten (Havs och Vattenmyndigheten, 2018). Cirka 80% av den plast som når havet kommer från 
aktiviteter på land så som deponier, nedskräpning, fibrer från kläder som tvättas och 
konstgräsplaner (Ašmonaite & Carney Almroth, 2019, Havs och Vattenmyndigheten, 2018, Carney 
Almroth m. fl., 2017). De kan stanna länge i akvatiska organismer och ibland blir de kvar i kroppen. 
Vidare leder det till att mikroplasterna bioackumuleras och risken för biomagnifikation finns då 
också. Eftersom vi människor äter fisk finns risken att vi tillslut får i oss dessa mikroplaster som har 
biomagnifierats. Effekter av mikroplaster har visats påverka bland annat enzymaktiviteten, tillväxt 
hos individer och ekosystemfunktioner. Mikroplasterna kan även bli kvar under lång tid i den 



 

9 

terrestra miljön (Ašmonaite & Carney Almroth, 2019). Några källor till den mikroplast som 
återfinns i terrestra miljöer är konstgräsplaner, industriell produktion, hantering av primärplast, 
tvätt av syntetfiber och nedskräpning (Tumlin & Bertholds, 2020). Ytterligare en källa är 
avloppsreningsverk där mikroplaster förs med det inkommande vattnet, sedimenterar och hamnar 
i slammet som sedan sprids på odlingsmarker (Browne m.fl., 2011, Tumlin & Bertholds, 2020, 
Ašmonaite & Carney Almroth, 2019). Användningen av slam som ett gödningsmedel inom 
jordbruk är en av de största källorna till mikroplaster i terrestra miljön. Enligt en EU-rapport (2008) 
användes cirka 3,7 miljoner ton (TS) av de 10 miljoner ton avloppsslam som producerades i EU, 
inom jordbruket. Eftersom det idag saknas en del kunskap om mikroplasternas spridning är det 
fortsatt osäkert om mikroplaster i slamgödsel kan lakas ur och till slut nå vattendrag (Tumlin & 
Bertholds, 2020).   

 

Effekten på grund av förekomsten av mikroplaster i jorden är mindre studerad än dess effekter i 
den akvatiska miljön. I dagsläget tros det att mikroplaster påverkar jordens biofysiska och 
geokemiska miljö, mångfalden av mikrobiella samhällen och enzymer i jorden samt att kemikalier 
kan läcka ut från plasterna till jorden och grundvatten (Zang, 2020, Ašmonaite & Carney Almroth, 
2019). Studier visar att mikroplaster i terrestra miljöer intas, av organismer, så som fåglar och kor, 
då de misstar det för föda (Ašmonaite & Carney Almroth, 2019). 

 

Plaster innehåller kemikalier som kan läcka ut och därmed spridas i miljön (Ašmonaite & Carney 
Almroth, 2019). Bland de sex vanligaste plasterna i Europa är polyeten (PE), polyvinylklorid (PVC) 
och polystyren (PS). Dessa har även identifierats i avloppsreningsverk och avloppsslam (Desmidt 
m.fl., 2014). Mikroplaster finns överallt i naturen och halten i jord uppmättes till 0,3 mg 
mikroplaster/kg TS, se tabell 1 (Tumlin & Bertholds, 2020). Till största del var mikroplasterna av 
sorten PE och PET, se tabell 2. Polyeten görs av eten och är globalt störst sett till produktions- och 
processvolym årligen (Naturskyddsföreningen, 2021). Det är också den plast som är vanligast i 
inkommande vatten till Ryaverket i Göteborg (Tumlin & Bertholds, 2020). PE finns i många olika 
varianter och används till kassar, beläggningar i mjölkpaket, glas-vattenledningar, förvaringskärl 
för livsmedel, höljen till elkablar med mera. Polyvinylklorid görs av vinylklorid som är en farlig 
kemikalie eftersom den är cancerframkallande. Ändå är PVC produktionsvolymmässigt en av de 
viktigaste i Europa. Användningsområdet är stort då PVC går att få med många olika egenskaper. 
Plasten används i huvudsak inom byggsektorn men också till leksaker, regnkläder, förpackningar 
för livsmedel, kylskåp, konstläder, vägguttag med mera. Polystyren består av styren. 

Produktionsvolymmässigt är PS också en av de fem viktigaste i Europa och används till 
hushållsapparater, livsmedelsförpackningar, bygg- och konstruktionsmaterial. Frigolit är en 
expanderad polystyren (Naturskyddsföreningen, 2021).   
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Tabell 1: Halter mikroplast i slam från Ryaverket, Käppalaverket och Sjölundaverket. Halter mikroplaster i jord som inte 
gödslats med slam (Tumlin & Bertholds, 2020, Ljung m.fl., 2018).     

 

 
 
 
 

 
 
 Tabell 2: Andelen plasttyp av totala massan mikroplast (Ljung m.fl., 2018). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka reda ut om kritiken är befogad, med hänsyn till 
mikroplaster, som riktas mot att sprida och gödsla med slam från avloppsreningsverk. Vidare 
syftar också uppsatsen till att undersöka om de krav som Revaq-certifieringen ställer på 
slammets innehåll anger gränsvärden för mikroplaster och om de är tillräckliga för att ur ett 
miljö- och hälsoskyddsperspektiv vara ett bra gödningsmedel. Båda dessa syften tar sitt avstamp 
i slammets innehåll av mikroplaster och mikroplasters påverkan på växtligheten.   
 
Frågeställningar 

• Är kritiken av slam som gödningsmedel befogad, med avseende på mikroplaster? 
• Ställer Revaq-certifieringen tillräckliga krav på slammets innehåll, med avseende på 

mikroplaster, för att vara ett bra gödningsmedel ur miljösynpunkt? 

  

Medium Halt mikroplaster 

mg/kg TS 

Slam 250–500 

Jord 0,3 

Plasttyp Andel av totala massan mikroplast 
i jord (%) 

Polyeten (PE) 36,2 
Polyvinylklorid (PVC) 0,0 

Polystyren (PS) 0,3 

Polypropen (PP) 17,8 
Polyester (PET) 41,5 
Polyuretan (PU) 0,0 
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3. Bakgrund 
 
Revaq certifiering och lagkrav 
Certifieringssystemet Revaq är framtaget av Svenskt Vatten och syftar till att förbättra kvalitén på 
inkommande vatten till avloppsreningsverken (uppströms arbete) och därigenom också förbättra 
kvalitén på slammet med avseende på dess användning som växtnäring. Innan certifiering ska 
verksamhetsutövaren analysera 60 spårelement, till exempel cesium, arsenik och beryllium. De 
spårelement i slam som har en ackumuleringstakt högre än 0,20% per år räknat utifrån en årlig 
tillförsel av fosfor på 22kg/ha ska identifieras. Certifieringen innebär att en bedömning av 
slammet görs innan det får spridas på jordbruksmarker. Följande bedömning görs enligt lista 
från Revaq (Svenskt Vatten, 2021): 
 

1. Kontrollera om partiet uppfyller gällande lagstiftning. 
2. Kontrollera om partiet uppfyller bilaga 8 (Maximal tillförsel till åkermark av spårelement i 

g/ha och år), i detta fall får hänsyn tas till analysosäkerhet. Beräkningar görs utifrån 22 kg 
P/ha och år. 

3. Om punkt 1 och 2 medger spridning på åkermark beräknas givans storlek utifrån 
redovisade analysvärden utan beaktande av analysosäkerheten.  

4. Kontrollera att partiet är hygieniserat och fritt från salmonella enligt bilaga 2 (hygieniska 
krav) och 5 (Metoder för provtagning, analyser och beräkningar gällande slam).  

 
För att få en Revaq-certifiering krävs också en ansökan, utbildning inom Revaq, handlingsplan 
med mer. En mer djupgående och detaljerad beskrivning av kraven och certifieringsprocessen 
finns det inte utrymme för i denna uppsats, men finns att ta del av på Svenskt Vattens hemsida 
(Svenskt Vatten, 2020). Vidare gäller tillämpbara EU-förordningar och svensk lagstiftning om inte 
Revaq ställer hårdare krav (Svenskt Vatten, 2021). 
     
Det finns i Sverige förordningar som reglerar avloppsreningsverk och slammets innehåll för att 
de ska få användas som gödningsmedel. Avloppsreningsverk definieras som en 
miljöfarligverksamhet enligt 9 kap. 1 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Regler för innehåll i 
avloppsslam som säljs och används i jordbruk finns i 20 § förordning (1998:44) om förbud m.m. i 
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. I förordningen 
(1998:44) anges halter (mg/kg TS) för bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink 
som inte får överstigas i slammet. Gränsvärden eller riktvärden för halter av mikroplaster i 
slammet saknas.       
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4. Metoder och material 
 
4.1 Litteraturundersökning 
Arbetet bestod dels av en litteraturstudie men också ett ekotox-test med krassefrön. I 
litteraturstudien användes i stor utsträckning rapporter och vetenskapliga artiklar. Vid 
litteratursökning användes Göteborgs Universitetsbibliotek supersök och databasen Google 
scholar. Avgränsning av publikationsår valdes till år 2017–2020 för att innehållet skulle vara 
aktuellt. Dock användes äldre artiklar i de fall där innehållet var relevant. Sökord som användes 
var microplastic in sewage sludge, microplastic root growth, sewage sludge treatment, sewage 
sludge as fertilizer. Alla artiklar som användes var ”peer reviewed” och hade citerats flera gånger. 
Sökningar via Google scholar gjordes även för att få fram fakta från myndigheter (tex. 
Naturvårdsverket), föreningar (Naturskyddsföreningen), gällande lagkrav och innebörden av 
Revaq-certifiering. Även böckerna Pollution Causes, Effects and Control och Avloppsteknik 1  
användes framför allt för att beskriva avloppsreningsverk och dess processer.   

 
4.2 Ekotox-test med krassefrön 
Testets utformning utgick från hur Bosker m.fl. (2019) utförde sitt test med krassefrön (Lepidium 
Sativum). I försöket som beskrivs nedan mättes rötternas längd enbart efter 48 timmar (+/- 1h) 
med hjälp av linjal. Krassefröna var torkade och inköpta i vanlig blomsterhandel. Tre olika 
mikroplaster användes, polyeten (PE), polyvinylklorid (PVC) och polystyren (PS). Storleken av 
partiklarna varierade mellan sorterna av mikroplaster och inom varje sort, se tabell 3.  
 
Tabell 3: Storleksspan på plastpartiklarna och procentuell storleksfördelning (Ašmonaite m.fl., 2020) enligt Bethanie 
Carney Almroth (personlig kommunikation 28 januari 2021). 

Mikroplast Storlek Min-Max 
(mm) 

50% av partiklarna 
var under (mm) 

90% av partiklarna 
var under (mm) 

PE 0,0506–0,9354 0,34595 0,68213 
PVC 0,0097–1,2066 0,33458 0,95802 
PS 0,05–0,25  De flesta var under 

0,2 
 
Mätningarna av partiklarnas storlek utfördes av Ressch Technology och partikelanalys med 
instrumentet Camtaser TM. För PE var 50% av partiklarnas storlek under 0,34595 mm och 90% 
under 0,68213 mm, för PVC var 50% under 0,33458 och 90% under 0,95802 och för PS fanns inte 
liknande analys av partiklarnas storlek. Informationen som fanns var att storlekarna på partiklarna 
av PS var mellan 0,05 och 0,9354 mm, samt att de flesta var under 0,2 mm, se tabell 3. Med 
blotta ögat kunde det ses att partiklarna av PS var minst och relativt homogena i storleken 
medan PE och PVC partiklarna var större och mer varierande i storleken. 
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Mikroplasterna levererades i rör innehållande 1,5 gram av respektive plast. Av varje sort 
mikroplast preparerades en stamblandning innehållande 45 ml destillerat vatten och 1,5 gram 
mikroplast. Stamblandningens koncentration kommer benämnas som koncentration 1 (33 000 
mg/kg lösningsmedel). Uträkning av koncentrationerna finns i bilaga 1. Rören sköljdes ur med 
destillerat vatten för att få med alla plastpartiklar. Stamblandningen bereddes i en bägare (250 
ml). Stamblandningen rördes om kraftigt för att få en så jämn fördelning av partiklarna som 
möjligt. Detta var dock svårt då partiklarna gärna samlades på ytan. 5 ml av stamblandningen 
hälldes i varje petriskål (9 cm i diameter) med filterpapper (VWR 9.0 cm qualitative, 413). Kraftig 
omrörning av stamblandningen upprepades mellan varje tillsatts till petriskålen. För varje 
plastsort och koncentration användes 6 stycken (n=6) petriskålar. Petriskålarna märktes upp 
innan blandningen och fröna tillsattes. Efter fördelningen av första koncentrationen blandades 
de 15ml som var kvar i bägaren med 15 ml destillerat vatten. Denna koncentration benämns som 
koncentration 2 (16 667 mg/kg lösningsmedel), uträkning finns i bilaga 1. Efter kraftig 
omblandning fördelades 5 ml i varje petriskål, 6 stycken. 10 stycken krassefrön placerades 
utspritt i petriskålarna med hjälp av plastpincett. Sedan sattes locket på. Detta upprepades för 
varje plastsort samt 6 stycken kontroller där enbart destillerat vatten användes. Alla replikat stod 
ljust och i en temperatur på 19,5 grader.  
 
Efter 48 timmar (±1 h) mättes rötternas längd (mm) med linjal och ett medelvärde för varje 
replikat (petriskål) räknades fram i excel.  
 
För varje tillsatt mängd mikroplast räknades procenten av relativ rottillväxt (RRV) ut. Formeln 
som användes är hämtad från Bosker m.fl. (2019) och visas nedan: 

	

𝑅𝑅𝑉	% =
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙	𝑟𝑜𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑	𝑚𝑒𝑑	𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙	𝑟𝑜𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑	𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑥	100 

 
 
Statistisk Analys 
För att fastställa om det var någon statistisk skillnad mellan medelrotlängderna gjordes en 
envägs-ANOVA i SPSS. Antaganden som görs vid ANOVA är att data är oberoende och 
normalfördelad. Varje petriskål kan antas vara oberoende medan fröna i en och samma petriskål 
inte kan antas vara oberoende, därför beräknades ett medelvärde av rotlängden för varje 
petriskål. Data analyserades i SPSS och på en signifikansnivå som var satt till 5%. Efter 
konsultation med en statistiker kom vi fram till att ett mer tillfredställande resultat kunde nås om 
det gjordes en ANOVA med koncentration av mikroplaster som ”fixed factor” och medelvärde av 
rotlängderna per petriskål som ”random factor”. För detta användes ”General Linear Model” i 
SPSS. Dunnett t-test användes för att ta reda på om det fanns någon statistisk skillnad mellan 
medelrotlängden hos de fröer som växt i närvaro av mikroplaster och medelrotlängden hos 
kontrollen.           
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5. Resultat och Diskussion 
 
5.1 Ekotox-test 
Trenden av medelrotlängden hos de frön som fått växa i närvaro av mikroplasterna PE och PVC i 
jämförelse med medelrotlängden hos kontrollen visar en negativ trend, se figur 1. Fröerna som 
grodde och växte i koncentration 1 (33 000 mg/kg) med PE var de rötter som hade kortast 
medellängd. Medelrotlängden för koncentration 2 med PE var densamma som medellängden 
hos kontrollen. För båda koncentrationerna med PVC var rötternas medellängd kortare än 
kontrollens. Medan medellängden för rötterna i båda koncentrationerna med PS var ytterst lite 
längre än kontrollen, se figur 1.     
 

 
Figur 1: Medellängden hos krassefröernas rötter efter 48 timmar mätt i millimeter. Grön stapel kontroll, gula staplar 
polyeten (PE), röda staplar polyvinylklorid (PVC) och blåa staplar polystyren (PS). Koncentration 1 = 33 000 mg/kg. 
Koncentration 2 = 16 667 mg/kg. Medelvärde ± standardavvikelse.  

 
Relativ rottillväxt, RVV % 
Medelrotlängden hos rötterna i PE, koncentration 1 var endast 79% av medelrotlängden för 
kontrollen, se tabell 2. Medelrotlängden för PE, koncentration 2 var 101% jämfört med 
kontrollen. Koncentration 1 med PVC var medelrotlängden 89% av medelrotlängden för 
kontrollen. För PVC med koncentration 2 (16 667 mg/kg) var medelrotlängden 97% av 
kontrollens medellängd. Den högre koncentrationen av både PE och PVC verkar ge en svagt 
negativ trend med avseende på rötternas längd. Medelrotlängden hos båda koncentrationerna 
för PS gav en liten positiv effekt då rötterna var längre jämför med kontrollen (tabell 4). Denna 
effekt påvisas inte av Bosker m.fl., (2019) där exponering av de minsta mikroplaster av storleken 
0,00005 mm gav en positiv effekt på rotlängden jämfört med kontrollen. Exponering av 
mikroplaster av storleken 0,005 mm (nanopartiklar), som är i samma storleksklass som 
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mikroplasterna av PS, gav en negativ effekt i Boskers m.fl. (2019) test. I Bosker m.fl. (2019) försök 
visades dessa effekter efter 24 timmar och på en 1% signifikansnivå.   
  
Tabell 4: Medellängden hos rötterna i millimeter. Procentuell medellängd hos fröernas rötter utsatta för mikroplaster 
jämfört med medellängden hos rötterna i kontrollen. Koncentration 1, hög= 33 000 mg/kg. Koncentration 2 = 16 667 
mg/kg. Standardavvikelsen varierar mellan 6-7. ± standardavvikelse.  

Mikroplast Medellängd (mm) 
med plast 

Medellängd (mm) 
kontroll 

Rotlängd jämfört 
med kontroll (%) 

PE KONC. 1 23 ± 7 29 ± 7 79 
KONC. 2 29 ± 7 29 ± 7 101 

PVC KONC. 1 26 ± 6 29 ± 7 89 
KONC. 2 28 ± 7 29 ± 7 97 

PS KONC. 1 30 ± 7 29 ± 7 104 
KONC. 2 30 ± 6 29 ± 7 106 

 
Statistiska resultat 
Vid statistisk analys av data i SPSS visade sig data vara normalfördelad, se tabell 5, då p-värdet 
var över 0,05 (p-värde=0,673).  
   
Tabell 5: Test av normalfördelning hos data i SPSS. P-värde 0,673. 

 

 
 

Den statistiska analysen av resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan medellängden på 
rötterna mellan de olika behandlingarna. I analys med envägs-ANOVA, se tabell 6, blev p-värdet 
0,071. Då signifikansnivån är 0,05 kan inte nollhypotesen förkastas, vilket innebär att det inte är 
några signifikanta skillnader mellan behandlingarna. P-värdet påverkas inte av signifikansnivån 
men signifikansnivån påverkar om p-värdet är att anse att nollhypotesen kan förkastas eller ej. 
Att nollhypotesen ej kan förkastas betyder att skillnaden i medellängden hos rötterna kan bero 
på slumpen och inte av mängden mikroplaster. Om signifikansnivån skulle vara satt till 10% 
skulle skillnaden mellan rotlängderna däremot vara signifikant. Tolkning av resultat kan inte 
enbart göras statistiskt utan utvärderas om det är biologiskt relevant. I detta fall kan en negativ 
trend anas och därför bör det i framtiden utföras fler studier för att säkert kunna fastställa om 
påverkan är signifikant eller ej.  
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Tabell 6: Analys med envägs-ANOVA. Ingen statistisk skillnad mellan medellängden av rötterna på en 5% 
signifikansnivå. P-värde=0,071. 

 

 
 

Trenden tyder på att de mikroplaster som påverkade rotlängden mest var PE och PVC, se figur 1. 
Kontrollen innehöll två extremvärden, både lång och kort rotlängd. Många rötter som växt bland 
PVC av högst koncentration var kortare jämfört mot kontrollen. Detsamma gäller för rötterna 
som utsatts för PE koncentration 1, men där är variationen av längden högre.       
 
Vid jämförelse av de olika mikroplasterna och koncentrationer mot kontrollen kunde ingen 
signifikant skillnad fastställas. Medellängden hos rötterna i den högre koncentrationen (konc. 1) 
av PE skiljer dock mot kontroll men är inte signifikant (5% signifikansnivå). Detsamma gäller för 
PVC, se bilaga 2. I Bosker m.fl. (2019) experiment påvisades heller ingen effekt på rotlängden 
efter 48 timmar på signifikansnivån 5%, detta oavsett storlek på mikroplasterna.  
   
Som Bosker m.fl. (2019) diskuterar i sin artikel är få studier utförda på hur mikroplaster påverkar 
terrestra system och därför är osäkerheten stor. I Boskers m.fl. (2019) fall fick de en signifikant 
effekt på medelrotlängden efter 24 timmar men inte efter 48 timmar. Efter 72 timmar fick de en 
signifikant skillnad, p-värde=0,008, av rötternas tillväxt vilket kan tyda på att mikroplaster ger en 
negativ trend på rottillväxten. Detta stärker den trend som resultaten från ekotox-testet gav. 
Vidare kan detta stärka den kritik av slam som gödningsmedel med avseende på att det bidrar 
till spridning av icke naturligt förekommande ämnen i naturen.  
 
I ekotox-testet användes koncentrationer som är högre än vad som har identifierats i slam och i 
jord. Detta för att testa om mikroplaster påverkar tillväxten av rötter alls. I och med den korta 
tiden är detta ett akut-test. Koncentration 2 är ungefär hälften av koncentration 1 och användes 
ifall koncentration 1 skulle ge en stor effekt. I stället för jord eller slam användes destillerat vatten 
som medium för krassefröerna att gro och växa i. En fortsatt studie skulle vara att dels använda 
jord som medium och att utföra ett kroniskt test, längre exponeringstid med lägre koncentration. 
Ekotox-testet utsatte krassen för en mikroplasttyp i taget så en fortsatt studie av vad effekten blir 
när krasse utsätts för koncentrationer bestående av flera mikroplasttyper vore intressant.      
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5.2 Litteraturstudie 
Sökning med orden: microplastic root growth, via Google Scholar gav 3 310 träffar. Samma antal 
träffar gav sökorden microplastic in sewage sludge. Sewage sludge as fertilizer gav 16 800 träffar 
och flest träffar gav sewage sludge treatment, 23 700 träffar. 

 

Den mängd mikroplaster, som i dagsläget förekommer i slammet, ger ingen eller försumbar 
effekt på rottillväxten hos växter (Bosker m.fl., 2019). Däremot har det visats att mikroplaster har 
en negativ effekt på marina system då de kan bioackumuleras efter att organismer intagit dem 
(Ašmonaite & Carney Almroth, 2019). I artikeln av Rilling och Lehmann (2020) nämns det att 
mikroplasters ekotoxiska effekter oftast inte beror på dess kemiska egenskaper utan 
mikroplasternas form och storlek, dessutom är effekten vanligtvis inte stor. Faktum är att 
mikroplaster ibland kan ha en positiv påverkan på rot- och planttillväxten på grund av att 
plastfibrer gör jorden mer luftig (Rilling & Lehmann, 2020). En annan studie av Kokalj m.fl. (2019) 
visade dock en minskning av rotlängden hos andmat (Lemna Minor) som var signifikant vid 
närvaro av mikroplasten polyeten (PE). Än så länge finns inget entydigt svar huruvida och i vilken 
utsträckning mikroplaster påverkar växtligheten i terrestra miljöer.      

 
Tabell 7: Halter av mikroplasttyper i slam från Ryaverket (Göteborgsområdet), Käppalaverket (Stockholmsområdet) och 
Sjölundaverket (Malmöområdet). TS=torrsubstans. (Tumlin & Bertholds, 2020, Ljung m.fl., 2018).    

Plasttyp Halt (mg/kg 
TS) i slam 

(rötat) från 
Ryaverket 

Halt (mg/kg TS) i 
slam (rötat) från 
Käppalaverket 

Halt (mg/kg TS) 
i slam (rötat) 

från 
Sjölundaverket 

Polyeten  
(PE) 

153 352 32 

Polyvinylklorid 
(PVC) 

14 1,8 14 

Polyester 
(PET) 

39 58 161 

Polypropen 
(PP) 

45 45 46 

Övriga 20 52 137 
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Tabell 8: Uppmätta halter av mikroplaster i jord som gödslats med mineralgödsel (konstgödsel), slamgödslats med 1 
ton TS slam/ha, år eller  3 ton TS slam/ha, år. TS=torrsubstans. (Ljung m.fl., 2018).     

 

 

 

 

 

Mängden mikroplaster i slammet från olika reningsverk kan variera. Exempelvis har det visats att 
Ryaverket har 279 mg/kg TS, Käppalaverket har 510 mg/kg TS och Sjölundaverker har 420 mg/kg 
TS (Ljung, Borg Olesen, Andersson, Fältström, Vollertsen, Wittgren & Hagman, 2018, Tumlin & 
Bertholds, 2020). Även innehållet av plasttyper skiljer sig åt, se tabell 8. Koncentrationerna av 
mikroplaster (33 000 mg/kg, 16 667 mg/kg) som användes i ekotox-testet med krassefrön var 
högre än uppmätta halter. Trots höga koncentrationer var effekten inte signifikant. Det har visat 
sig att koncentrationer av mikroplast under 0,1% inte har någon fastställd effekt på växter eller 
djurliv i jorden samt att tillförseln till jordbruksmark i dagsläget är betydligt lägre (Tumlin & 
Bertholds, 2020). Mängden mikroplaster i jorden verkar inte förändras över tid trots gödsling 
med slam enligt danska Miljøstyrelsens rapport (2017). De teoretiska beräkningarna över 
mikroplasthalten i jord är klart högre än uppmätta halter, se tabell 9 (Ljung m.fl., 2018). Orsaken 
till detta kan bero på att små mikroplaster är svåra att detektera i jord, slammet inte innehåller 
de halter man trott eller att mikroplasterna brutits ner (Ašmonaite & Carney Almroth, 2019, Ljung 
m.fl., 2018). Om miljön har en hög mikrobiell aktivitet, som till exempel jord som används till 
jordbruk, kan mikroplaster brytas ned fortare än i andra miljöer vilket kan ha skett i det fallet. Det 
kan också förklara den ökning (tabell 9) då tillförselmängden har varit större än 
nedbrytningstakten (Ljung m.fl., 2018). Vidare är slam inte den största källan till mikroplaster i 
jorden (Tumlin & Bertholds, 2020). Däremot har det setts att en ökning av mikroplasttyper skett 
när det gödslats med slam och att variationen av mikroplasttyper i slam stämmer överens med 
variationen i jorden (Ljung m.fl., 2018). Slammets spridning på jordbruksmarker kanske inte utgör 
en betydande faktor till en ökande mängd mikroplaster i naturen. I rapporten av Ljung m.fl. 
(2018) konstateras det att mark som slamgödslats med 1 ton TS/ha och år inte har en ökad 
koncentration av mikroplaster jämfört med mark som inte har gödslats med slam, se tabell 9. 
Varför det inte sker en ökning av mikroplasterna råder det osäkerhet om. Men som tidigare 
nämnts kan det bero på att plasten bryts ned. Mark som gödslats med 3 ton TS/ha och år 
innehöll däremot tio gånger mer mikroplast jämfört med mark som inte gödslats med slam, se 
tabell 9. Vid en högre mängd tillsatt gödsel ökar halten mikroplaster. Ökningen är lägre än 
teoretiska värden vilket tyder på att tillförselstakten är högre än nedbrytningstakten (Ljung m.fl., 
2018).      

Medium Halt mikroplast  
(mg/kg TS) 

Teoretiska halter 
(mg/kg TS) 

Jord som mineralgödslats 0,3 — 
Jord som slamgödslats med 1 

ton  
0,32 3,6 

Jord som slamgödslats med 3 
ton  

3,4 10,8 
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Med kunskapsläget idag om hur mikroplaster påverkar växter, slammets innehåll och hur 
koncentrationen i jorden förändras eller inte, är det svårt att ge ett konkret svar på om det är ett 
bra eller dåligt gödningsmedel. Användning av slam som gödningsmedel har både för och 
nackdelar. Positivt är att slam som gödning bidrar till recirkulationen av fosfor och därmed också 
minskar efterfrågan av bruten fosfor (Desmidt m.fl., 2014). Ur ett långsiktigt perspektiv minskar 
det även bidraget till klimatförändringen genom färre gruvdrifter och färre transporter av fosfor. 
Negativa aspekter är spridningen av mikroplaster som når jorden när slammet används som 
gödningsmedel. Även fast innehållet av mikroplaster i slam är lågt finns risken att en fortsatt 
gödsling under lång tid kan leda till en koncentrationsökning i jorden. Teoretiska beräkningar av 
koncentration mikroplast i jord som slamgödslats i 36 år med 3 ton TS/ha och år var 10,8 mg 
mikroplast/kg TS, se tabell 9. Den uppmätta koncentrationen var dock lägre än teoretiska 
beräkningar men en ökning kunde ändå fastställas (Ljung m.fl., 2018). Gödsling är ett måste i 
dagens jordbruk och framför allt tillförseln av fosfor för att kunna producera och skörda den 
mängd som krävs (Malhotra, Vandana, Sharma & Pandey, 2018). Fosfor finns i slammet och är 
essentiellt för växter och mikroplaster i en liten mängd verkar inte påverka växter i någon större 
utsträckning (Malhotra, 2018, Rilling & Lehmann, 2020). Dessutom verkar rötningsprocessen av 
slammet vid reningsverk, bryta ned både PVC och PE till viss del. Andelen minskade med 86% 
respektive 33%. Totala massan av alla mikroplaster minskade med cirka 40% när man jämförde 
rötat slam med orötat (Tumlin & Bertholds, 2020, Rilling & Lehmann, 2020). Inte bara slam utan 
även urbana miljöer och emballage som används inom jordbruk bidrar till förekomsten av 
mikroplaster i jorden (Ašmonaite & Carney Almroth, 2019). Åtgärden borde därför även vidtas 
för andra källor som i dagsläget bidrar i större utsträckning till förekomsten av mikroplaster i 
jorden, till exempel nedskräpning och avrinning från vägar (Tumlin & Bertholds, 2020).   

Fördelar och nackdelar måste vägas mot varandra. Frågan är om de negativa effekterna genom 
spridning av mikroplaster via slammet är större än de positiva effekterna av recirkulation av 
fosfor? Vad bidrar egentligen mest till den hållbar utvecklig? Ur ett globalt perspektiv vore en 
minskning av brytningen av fosfor positiv och istället använda den fosfor som finns i bland annat 
avloppsslam (Rockström m.fl., 2009, SOU 2020:3).      

Revaq      
För att vara säker på att det slam som sprids på jordbruksmarker är giftfritt och därmed inte 
motverkar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, krävs det en kvalitetssäkring av 
slammet. Certifieringen Revaq beskrivs av Svenska Vatten (2021) som att den ställer de krav som 
behövs för att slammet ska fungera riskfritt som gödningsmedel. Revaq-certifieringen anger 
dock inga gränsvärden eller krav på innehållet av mikroplaster i slam från avloppsreningsverk. 
Med avseende att minska spridning av mikroplaster så är Revaq inte tillräcklig. Eftersom kraven 
för certifiering uppdateras efter behov kan den i framtiden komma att vara tillräcklig om 
mikroplasthalter omfattas (Svenskt Vatten, 2021). Men som tidigare nämnts kanske det inte är 
mikroplaster som är det farliga i slammet utan istället metaller och läkemedelsrester (Kärrman 
m.fl., 2020).    
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Mikroplasters effekt på terrestra system är i dagsläget relativt okänd. Precis som nämns av 
Ašmonaite och Carney Almroth (2019) så behövs fler och bredare studier på mikroplasters 
spridning, effekt och påverkan i den terrestra miljön. Eftersom produktion och konsumtion av 
plast förväntas öka är det viktigt att undersöka effekten av långtidsexponering av mikroplaster 
samt nivån av mikroplaster i miljön (Ašmonaite & Carney Almroth, 2019). Mikroplaster består av 
fossilt kol och dess ökade mängd i jorden kan påverka kolförvaringen i jorden och därmed 
förändra flödet av växthusgaser (Rilling & Lehmann, 2020). Kunskapen om och hur spridningen 
av mikroplaster sker i terrestra miljöer är fortfarande liten. Även kunskapsluckorna hur de 
påverkar ekosystemen är fortfarande stora, anledningarna till detta är att mikroplasterna är 
svårare att detektera, kvantifiera och analyser i till exempel slam eller jord jämfört med vatten 
(Ašmonaite & Almroth, 2019). Fortsatt forskning inom detta område behövs för att fylla de 
kunskapsluckorna som finns. 
 
5.3 Osäkerheter 
På grund av den begränsade tid som fanns för detta arbete valdes destillerat vatten som 
medium vid ekotox-testet. Dock skulle ett rent slam eller jord vara mer representativt eftersom 
mikroplaster sprids på åkrar via slammet. Vårt experiment tar inte hänsyn till hur jordens 
egenskaper kan ha förändrats och påverkats av mikroplaster. Det fanns ingen tid eller möjlighet 
att analysera slammets innehåll av mikroplaster, inte heller rena det från partiklar. Därför skulle 
det vara intressant med framtida tester där man använder slam som medium och där 
bakgrundshalter kan tas fram. Att använda jord som medium övervägdes också men samma 
problematik fanns även där som med slammet. Jord i sig kan innehålla mikroplaster och andra 
spårämnen (Ljung m.fl., 2018, Kemikalieinspektionen, 2019). Det skulle alltså vara nödvändigt att 
analysera jordens innehåll och fastställa bakgrundshalter för att nå ett säkrare resultat och med 
mindre osäkerhet. Alternativt rena jorden så inga bakgrundshalter förekommer. Med detta i 
åtanke vid planering av detta test drogs slutsatsen att destillerat vatten som medium skulle bidra 
med minst osäkerhet. Destillerat vatten användes även som medium vid liknande studier som 
utförts tidigare (Bosker m.fl., 2019). Möjlighet fanns inte att beskriva effekter som beror på 
kemikalier som lakar ur plasten kontra en effekt av en partikel. Andra faktorer som bidrog till 
osäkerheter vid ekotox-testet var att mikroplasterna var svåra att fördela jämt i vattnet och en 
del partiklar fastnade i bägaren. Detta gör att det finns en viss osäkerhet kring de faktiska 
koncentrationerna. 
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6. Slutsats 
Till sist kan det konstateras att en entydig slutsats inte kan dras huruvida kritiken mot slam som 
gödning med avseende på innehållet av mikroplaster, är befogad. Den mängd mikroplaster som 
sprids på jordbruksmarker kan inte konstateras ha någon signifikant effekt på rottillväxten men 
däremot är den en källa till spridning av mikroplaster till naturen. Fördelen är att genom 
slamanvändningen kan recirkulation av fosfor ske och därmed minska användandet av icke 
förnybar bruten fosfor. Frågan om vad som väger tyngst ur ett miljö-och hälsoperspektiv bör 
studeras vidare både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det vore även intressant att få fram 
mätdata som följer trender i koncentration av mikroplaster i jorden över tid. Vid upprepad 
gödsling med slam kan halterna öka och det behövs mer kunskap om huruvida mikroplaster 
skulle kunna spridas vidare via avrinning eller nedbrytningsprocesser.    
 
Revaq ställer inga krav eller anger inga gränsvärden för innehållet av mikroplaster i slam som 
sprids på jordbruksmarker. För ett fortsatt och utökat nyttjande av avloppsslam som 
gödningsmedel bör det ingå i Revaq eller liknande certifiering, krav och gränsvärden för 
mikroplaster. Detta för att ha bättre kontroll och kunna styra mängden mikroplaster som hamnar 
i naturen och därigenom fortsätta arbetet att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ett rikt 
odlingslandskap.      
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Bilaga 1 
 
Plasttyperna som användes i ekotox-testet 
 
PE=Polyeten. PE som användes i testet var pulver från produktion. Denna typ av plast har globalt 
sett den största produktions- och processvolymerna per år och därför valdes den att vara med i 
testet (Naturskyddsföreningen, 2021).  
 
PVC=polyvinylklorid. PVC som användes kom från konsumentvara. Innehåller ca 15-20% DINP. 
PVC tillverkas av vinylklorid som är cancerframkallande. Plasten går att få med olika egenskaper 
och därför används den till mycket. Bland annat fönster, vägguttag, förpackningar, leksaker, 
regnkläder. Plasten är i Europa en av fem viktigaste plasterna produktionsvolymmässigt. På 
grund av plastens många olika användningsområden och stor produktionsvolym valdes den att 
vara med i testet (Naturskyddsföreningen, 2021). 
 
PS=polystyren. Plasten i testet kom från produktion. Plasten används till mycket, bland annat. 
livsmedelsförpackningar, bygg- och konstruktionsmaterial och elektronik. Plasten är i Europa en 
av fem viktigaste plasterna produktionsvolymmässigt. På grund av plastens många olika 
användningsområden och stora produktionsvolym valdes den att vara med i testet 
(Naturskyddsföreningen, 2021).    
 
Uträkning av koncentrationer 
 
Stamlösning (konc. 1) 45mL  
 
1,5g/45mL=0,033 g/mL 
 
 
 
g/mL à mg/kg 
 
g/mL x 1000mg/1g x 1000mL(vatten)/1kg (vatten)= 1000 000 mg/kg lösningsmedel 
 

 
1000 000 x 0,033 mg/kg = 33 000 mg/kg lösningsmedel 
 
Konc. 2 
 
15mL av stamlösningen + 15mL vatten = 30 mL 
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Om vi antar att mikroplasterna är jämnt fördelade i stamlösningen kommer en tredjedel att följa 
med när vi tar en tredjedel av stamlösningen. Dvs 15mL (1/3 av stamlösningen) innehåller 0,5g 
mikroplaster.  
 
0,5g/30mL=0,017 
 
1000 000 x 0,017 mg/kg = 16 667 mg/kg lösningsmedel 
 
Tabell 9, tabell över mängden lösning i varje petriskål och totala mängden lösning för varje de två olika koncentrationerna per 
plasttyp. 

 
    

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontroll PE  
Konc. 1  

PE 
Konc. 2  

PVC 
Konc. 1  

PVC 
Konc. 2  
 

PS 
Konc. 1 
 

PS  
Konc. 2 
 

5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 
Totalt 
mL 

30 mL 
stamlösning 

15 mL 
stamlösning 
+15mL dest. 
vatten 

30 mL 
stamlösning 

15 mL 
stamlösning 
+15mL dest. 
vatten 

30mL 
stamlösning 

15 mL 
stamlösning 
+15mL dest. 
vatten 



 

27 

Bilaga 2 
 
I statistikverktyget SPSS analyserades om rötternas medellängd skiljde sig signifikant (p-
värde<0,05) jämfört mot rötternas medellängd i kontrollen. Det visade sig att ingen signifikant 
skillnad kunde fastställas med ett 95%-konfidensintervall. Se tabell 1.  
 
Tabell 1: Jämförelse, med hjälp av Dunnett t-test, om medelrotlängden hos rötterna som blivit utsatta för mikroplaster 
(PE, PVC, PS) skiljer sig från medelrotlängden hos kontrollen. 

Behandling jämförs mot 
kontroll.  

Sig. (p-värde) 

PE konc. 1 / kontroll 0,259 
PE konc. 2 / kontroll 1,00 
PVC konc. 1 / kontroll 0,448 
PVC konc. 2 / kontroll 0,999 
PS konc. 1 / kontroll 0,978 
PS konc. 2 / kontroll 0,895 

 
 
 


