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I Sammanfattning 

Mikroplaster har hittills studerats nästan exklusivt i marin miljö och kunskapen om den 

ekologiska effekten av plast i våra landbaserade ekosystem är begränsad. Detta trots att det är 

sannolikt att landmiljöer är de primära utsläppskällorna av plastavfall, och att plastavfall 

ackumuleras i marina miljöer i anslutning till urbana miljöer och jordbruk. Av den totala 

mängden avfall som släpps ut eller dumpas i miljön kan plast vara upp till 54% av den totala 

viktmassan. I jordbruk och deponier i Europa har det i det översta lagret jord ner till ett djup av 

10 cm uppmäts så mycket som 607 plastpartiklar per kilo jord. De huvudsakliga källorna till 

plastpartiklar i jord är slam från avloppsvatten och plastpartiklar avsatta från markdukar och 

plastöverdrag använda i jordbruksprodukter och trädgårdsprodukter. Det beräknas vara ca 63 000 

- 430 000 ton mikroplast som tillförs jordbruket i Europa årligen via gödsel. Hästgödsel står för 

10% av den totala mängden gödsel från boskap som används i jordbruk i Sverige, och den totala 

mängden hästgödsel är uppskattad till 2,7 miljoner ton per år. Hästar utfodras med stråfoder 

paketerat i sträckfilm tillverkat av polyeten, och hö paketerat med bindgarn tillverkat av 

polypropen. Utfodring sker även delvis ur fodernät tillverkade av polymerer som polypropen, 

nylon och terylen (PET; polyester). 

Syftet med denna studie är att undersöka om mikroplaster förekommer i hästträck genom att 

reducera organiskt material i 30% väteperoxid och analysera proverna med ljusmikroskop. 

Resultatet av studien visade flertalet partiklar i form av små mikroplaster identifierade i primär 

och sekundär form i samtliga undersökta prover. Kvantifieringen av partiklar i proverna visade 

signifikant skillnad i medelvärde mellan två fodertyper. Förekomsten av mikroplast i alla 

undersökta prover i denna studie indikerar att det finns ett behov av ytterligare forskning om 

mikroplast i djurgödsel för att förstå effekten av olika gödselmedel som används i jordbruk. 

 

Nyckelord: 
Hästträck; gödsel; jordbruk; väteperoxid. 

 

 

  



 
 

II Abstract 

Microplastics have been studied almost exclusively in marine environments, and knowledge 

about ecological impacts of microplastics in land-based ecosystems is limited. This is despite the 

fact, that marine environments are likely to accumulate plastic waste from land environments, 

and that the land environments are the primary sources of global plastic contamination. Of the 

total amount of waste that is discharged or dumped into the environment, plastic account for up 

to 54% of the total mass. In agriculture land and landfills in Europe, the top layer of soil down to 

a depth of 10 cm it has been measured as much as 607 plastic particles per kilo soil. The main 

sources of plastic particles in our soil are sludge from wastewater deposits and mulching films 

and plastic coatings used in agricultural and garden products. 63 000 – 430 000 tonnes of 

microplastics is deposited on agriculture land in Europe annually via fertilizers. Horse manure 

accounts for 10% of the total amount of livestock manure used in agriculture in Sweden. The 

estimated total amount of horse manure is 2.7 million tonnes per year. Horses are fed with coarse 

fodder packaged in plastic film made of polyethylene, and hay packed with twine made of 

polypropylene. Feeding also takes place partly from slow feeding nets made of polymers such as 

polypropylene, nylon and terylene (PET; polyester). 

The aim of this study is to investigate whether microplastics are present in horse manure. Manure 

from horses with different fodder combinations is analysed for presence of microplastic. Organic 

matter was degraded with 30% hydrogen peroxide and all the samples were examined with light 

microscopy. The results of the study showed several particles in the form of small microplastics 

identified in primary and secondary form in all samples. The quantification of particles in the 

samples showed a significant difference in mean values between two fodder types. The presence 

of microplastic in all samples in this study indicate that there is a need for further research on 

microplastics in animal manure, in order to understand the effect of different fertilizers used in 

agriculture.  
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1 Introduktion 

Plast är ett samlingsnamn för syntetiska polymerer som har elastiska och formbara egenskaper 

(Phuong et al. 2016), och som tillverkas genom polymerisation från organiska ursprungsmaterial 

som naturgas och råolja (Thompson et al. 2009). Av den totala mängden avfall som släpps ut 

eller dumpas i miljön kan plast ge upphov till 54% av den totala viktmassan enligt Hoellein et al. 

(2014) vilket beskrives av Horton et al. (2017). Plast bryts långsamt ner till mikroplaster i miljön 

av mekaniska, kemiska eller biologiska faktorer (Andrady 2011; Ng & Obbard 2006; Cooper & 

Corcoran 2010). En fullständig nedbrytning av plast kan dock inte ske naturligt eftersom de 

biologiska faktorerna för nedbrytning kräver olika bakterier eller organismer beroende på 

polymerer (Horton et al. 2017). En stor del av all den plast som har tillverkats finns därför 

fortfarande kvar i miljön (Barnes et al. 2009), och av all plast som hittas i naturen står 

mikroplaster för hälften av den totala mängden plast som återfinns och studier visar att 

mikroplaster har hittats i djur över hela världen (Au et al. 2017). 

 

Mikroplaster har hittills studerats mer eller mindre exklusivt i marin miljö (Rillig 2012), 

vilket gör att kunskapen om den ekologiska effekten av plast i våra landbaserade ekosystem är 

begränsad (Horton et al. 2017). Detta trots att det är sannolikt att landmiljöer är de primära 

utsläppskällorna av plastavfall, och att plastavfall ackumuleras i marina miljöer i anslutning till 

urbana miljöer och jordbruk (Horton et al. 2017). Det beräknas att ca 63 000 - 430 000 ton 

mikroplast tillförs jordbruket i Europa årligen via gödsel (Nizzetto et al. 2016). I jordbruk och 

deponier i Europa har det i det översta lagret jord ner till ett djup av 10 cm uppmäts så mycket 

som 607 plastpartiklar per kilo jord (Zubris & Richards 2005). Markdukar som används i 

jordbruk för att täcka komposter och grödor är en direkt källa till mikroplaster i jordbruket (Ng et 

al. 2018). Antalet hästar i Sverige var år 2016 uppskattat till 355 500 (Enhäll 2017), och 

hästgödsel står för en betydande del av allt gödsel som tillförs i jordbruk i Sverige. 10% av den 

totala mängden gödsel från boskap som används i jordbruk i Sverige är hästgödsel, och den 

totala mängden hästgödsel är uppskattad till 2,7 miljoner ton per år (Malgeryd & Persson 2013). 

Den årliga tillförseln av plast i landbaserade ekosystem kan vara så mycket som 4-23 gånger 

högre än plasten som årligen tillförs marina ekosystem (Horton et al. 2017), och dräneringsdiken 

från jordbruk är en stor bidragande källa till utsläppen av mikroplast från landbaserade 

ekosystem till marina ekosystem (Horton et al. 2017). 

 

Det råder således ett kunskapsbehov om innehållet i djurgödsel för att förstå effekten av olika 

gödselmedel som används i jordbruk, och en identifierad kunskapslucka är om hästgödsel som 

används i jordbruken innehåller mikroplast. Hästar utfodras med stråfoder paketerat i sträckfilm 

tillverkat av polyeten, och hö paketerat med bindgarn tillverkat av polypropen (Scarascia-

Mugnozza et al. 2011). Utfodring sker även delvis ur fodernät tillverkade av polymerer som 
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polypropen, nylon och terylen (PET; polyester). Inga tidigare studier har hittats om ämnet 

mikroplast i hästgödsel, och studien ämnar besvara frågan om hästgödsel sprider mikroplast. 

 

2 Syfte 

Hästar utfodras med stråfoder ensilage, hösilage och hö. Ensilage och hösilage är paketerat i 

sträckfilm tillverkat av polyeten, och hö är paketerat med bindgarn tillverkat av polypropen. I 

syfte att undersöka om träck kan vara en potentiell källa för spridning av mikroplast undersöks i 

denna studie om utfodring med olika stråfoder och användandet av fodernät vid utfodring 

påverkar mängden mikroplast i hästträck. 

 

3 Forskningsfrågor 

Påverkar val av stråfodertyperna hö, hösilage och ensilage vid utfodring mängden mikroplast i 

träck?  

Påverkar användning av fodernät mängden mikroplast i träck? 

 

4 Bakgrund 

4.1 Syntetiska polymerer  

Polymerisering av organiska ursprungsmaterial innebär att flera molekyler, så kallade 

monomerer, extraherade från naturgas och råolja, binds ihop till en större molekyl (Tarazona & 

Saiz 1998). 1907 tillverkades den första moderna plasten, den syntetiska polymeren Bakelit 

(Cole et al. 2011) och ca 40 år senare påbörjades den massproduktion av polymerer som kommit 

att prägla vår plastålder (Thompson et al. 2009). År 2018, 100 år efter upptäckten av den 

moderna plasten var den årliga produktionen av plast 359 miljoner ton, varav 62 miljoner ton 

producerades i Europa (PlasticsEurope 2019). Det fanns 2017 cirka 30,000 olika syntetiska 

polymerer registrerade i EU för produktion och användning, varav 84% av de syntetiska 

polymererna var Termoplaster enligt Postle et al. (2012) vilket beskrives av Horton et al. (2017). 

Polyeten, polypropen och polystyren (Naturskyddsföreningen u.å.) som tillhör gruppen 

Termoplaster (PlasticsEurope 2019) är några av de vanligaste plastsorterna som används i 

vardagsprodukter (Kemikalieinspektionen 2019). Polyeten, polypropen och polystyren är även 

de vanligaste inrapporterade plastsorterna som återfinns i marin miljö (Phuong et al. 2016), samt 

även dom vanligaste polymererna funna i jordbruk (Piehl et al. 2018).  

Det råder delade meningar om benämningen på mikroplast och nanoplast samt i vilka 

storlekar de skall kategoriseras under (Gigault et al. 2018). Naturvårdsverket (2017) definierar 
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plastpartiklar i storleken 1 nm - 5 mm som mikroplaster, och Galgani et al. (2013) specificerar 

definition av mikroplaster genom att benämna mikroplast som ”små mikroplast” om de är i 

storleken 25 μm - 1 mm, och mikroplast om de är i storleken 1 mm - 5 mm. Nanoplast definieras 

som nanoplast när dom är i storleken 1 nm - 1000 nm och kan uppvisa ett beteende likt 

jordpartiklar och är ett resultat av nedbrytningen av industriella plastföremål (Gigault et al. 

2018). En definition för större partiklar av Barnes et al. (2009) i sin sammanfattning av samlade 

definitioner för partiklar är att storleksintervallet för plastpartiklar större än 5 mm är 

plastpartiklar i storleken 5 - 20 mm som benämns meso-, eller mellanplast, och plast >20 mm i 

diameter som benämns makroplast (Barnes et al. 2009). Olika studier sätter även olika övre 

gränser för storleken på en plastpartikel för att en plastpartikel skall kunna benämnas nanoplast, 

och den övre gränsen anses vara 1000 nm eller 100 nm beroende på studier (Gigault et al. 2018).  

Baserade på Gigault et al. (2018) definition av nanoplast och antagna definitioner av mikroplast 

och Barnes et al. (2009) sammanfattning av benämningar för större partiklar presenteras nedan 

(Tabell 1) i denna studie använda benämningarna för plastpartiklar relevant för studien. 

 

Tabell 1. Ordlista för benämningar som används i studien. 

nm Nanometer (1000 nm = 1μm) 

µm Mikrometer (1000 μm = 1 mm) 

mm Millimeter 

Nanoplast Plastpartiklar som är mindre än mikroplaster och är i 

storleken 1 - 1000 nm  

Små mikroplaster Mikroplaster 25 μm - 1 mm 

Mikroplast Mikroplaster 1 mm - 5 mm 

Mesoplast Plastpartiklar 5 - 25 mm  

Makroplast Plastpartiklar >25 mm 

 

4.2 Mikroplaster i jordbruk 

Antalet mikroplastpartiklar i jordbruk är höga på grund av allt organiskt material som återvinns 

och av all den plast som används i processerna i jordbruken (Ng et al. 2018). Plast och organiskt 

material som används inom jordbruket är de källor som står för den största delen utsläpp av 

mikroplastföroreningar, och jordbruksekosystem är troligtvis de ekosystemen som har högst 

antal plastföroreningar efter deponier, städer och stränder på grund av detta (Ng et al. 2018). 

Mikroplaster och nanoplaster förekommer i jordbruksekosystem både som sekundära och 

primära mikroplaster (Rillig 2012). Primära mikroplaster och nanoplaster sprids genom 
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tillverkade produkter som till exempel medicin, kosmetiska produkter och elektronik, och de 

sekundära genom bland annat nedbrutna plastpartiklar av större plastavfall, organiskt avfall och 

produkter som färg och hygienprodukter (Duis & Coors 2016). En direkt källa till mikroplaster i 

jordbruket är bland annat markdukar av plast som frigör mikroplaster när dom utsätts för UV-ljus 

(Ng et al. 2018). 95% av mikroplast som passerar genom avloppsreningsanläggningar beräknas 

behållas i biologiskt fast material enligt Ziajahromi et al. (2016) som beskrives av Ng et al. 

(2018), och både biologiskt fast material och renat avloppsvatten används vid bevattning och 

som gödsel i jordbruken (Nizzetto et al. 2016; Mohapatra et al. 2016).  

Studier på konventionellt jordbruk som inte använder biologiskt fast material förorenat med 

mikroplast visar att mikroplast återfinns i jordbruken trots avsaknaden av direkta utsläppskällor 

(Piehl et al. 2018). Det har även i jordbruk hittats syntetiska mikrofibrer 15 år efter att gödsel i 

form av biologiskt fast material använts (Zubris & Richards 2005) vilket indikerar att mikroplast 

inte bryts ner i jordbruken (Horton et al. 2017).  

 

4.3 Mikroplaster i marina- och landbaserade ekosystem 

Dom flesta polymerer har ickepolära grupper på sin molekylkedja (Kemikalieinspektionen 

2018), och är hydrofoba eftersom den dåliga interaktionen mellan ickepolära molekyler och 

vätebindningarna i vatten gör att vattnet stöter bor kolvätets molekyldel (Kronberg 2016). 

Hydrofoba mikroplaster binder till hydrofoba organiska föreningar (Teuten et al. 2007; Barnes et 

al. 2009; Zhan et al. 2016), som är föreningar som skadar både människa, djur och miljö på flera 

olika sätt beroende på ämne och blandningar av olika ämnen (Naturvårdsverket 2019a). Eftersom 

nästan all plast flyter på ytvattnet där även organiska föreningar koncentreras så riskerar plasten 

sprida dessa föreningar över stora avstånd i den marina miljön (Derraik 2002; Wurl & Obbard 

2004). 

Mikroplaster i sig är för stora för att kunna penetrera cellmembran och kan inte påverka det 

endokrina systemet hos organismer, men mikroplaster i marin miljö kan på grund av sina 

hydrofoba egenskaper föra med sig kemiska ämnen som kan påverka det endokrina systemet 

med biologiska konsekvenser som resultat (Teuten et al. 2009). Dessa biologiska konsekvenser 

är till exempel reducerad fortplantningsförmåga orsakade av ämnen som bisfenol A och 

alkylfenol (Sonnenschein & Soto 1998). Bisfenol A kan även kan ha en negativ inverkan på 

hjärnans utveckling (Auyeung et al. 2013), och studier på vita albinoråttor (Rattus norvegicus) 

genomförda av Ahmed (2016) har visat att bisfenol A påverkar vikten vid havandeskap och 

underutveckling av foster. Daggmaskar (Lumbricus terrestris) konsumerar sin föda på markytan 

och transporterar mikroplast genom sitt avfall i gångarna dom gräver i landbaserade ekosystem 

(Ng et al. 2018). Mikroplaster som transporteras av daggmaskar genom konsumtion och som 

sedan deponeras på väggarna i gångarna kan ackumuleras och leda till att plastpartiklar genom 

bioturbation hamnar i grundvattnet (Huerta Lwanga et al. 2016). Daggmaskar transporterar inte 

bara mikroplaster, utan som Rodríguez-Seijo et al. (2018) har visat i sina studier blir de även 

påverkade genom oxidativ stress som bidrar till förändringar i metabolismen, vilket kan ha 
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betydelse för jordens förmåga att producera organiskt material på grund av en minskad aktivitet 

av daggmaskarna i jordmånen. Mikroplaster har även visats påverka daggmaskarna genom en 

ökad mortalitet, tillika sämre tillväxt allt efter hur mycket mikroplast de utsätts för (Huerta 

Lwanga et al. 2016). Zhu et al. (2018) har studerat Hoppstjärtar (Collembola) och mikroplaster 

och dess eventuella påverkan på organismen. Resultaten av studien visade att både tillväxt och 

reproduktion minskade efter att de exponerats av mikroplast med så pass mycket att tillväxten 

minskade med 16.8% och reproduktionen minskade med hela 28.8%.  

 

Storleken på mikroplaster gör att mikroplaster kan misstolkas som primär föda för många 

vattenlevande organismer som livnärt sig på plankton och partiklar i samma storlek som 

mikroplaster, och på grund av denna misstolkning så konsumerar zooplankton mikroplaster och 

sprider mikroplast upp i trofinivåerna när zooplankton i sin tur konsumeras (Desforges et al. 

2015). Farrell och Nelson (2013) har i sina studier visat att mikroplaster som konsumeras och 

sprids upp i trofinivåerna ackumuleras i vävnader hos organismer. Ackumuleringen innebär att 

mikroplaster som konsumeras biomagnifieras upp i trofinivåerna, kanske ända upp till 

toppkonsumenter såsom människor (Farrell & Nelson 2013). Mattsson et al. (2015) har 

undersökt konsekvenserna av termoplasten polystyren, i storleken nanoplast, och kommit fram 

till resultat som visar att nanoplast av polystyren påverkar konsumenter högre upp i 

trofinivåerna. Fiskar som konsumerar zooplankton, som tidigare har ätit alger innehållandes 

nanoplast av polystyren visar beetendeförändringar som bland annat lägre aktivitet, förändrat 

gruppbeteende och långsammare födointag. De metaboliska förändringar som fiskarna i studien 

får på grund av att utsättas för nanoplast av polystyren visar på en “allmän störning av 

cellfunktioner” (Mattsson et al. 2015, s. 559).  

 

4.4 Hästgödsel 

Hästspillning är en blandning av träck och urin, och som om insamlat i box även innehåller 

strömedel och foderrester (Malgeryd & Persson 2013). Spillning som avses användas som gödsel 

ska lagras på särskilda platser med skydd mot avrinning för skydd för miljö och människors 

hälsa och gödsel bör inte spridas på frusen mark, täckt mark eller vattenmättad mark för att följa 

hänsynsreglerna enligt 2 kap. 3§ Miljöbalk (SFS 1998:808) (Malgeryd & Persson 2013).  

Användningen av hästgödsel i jordbruk aktiverar det organiska kolet i jordbruksmarken, och 

vid en långvarig användning kan det även öka zinkhalten i jorden (Fan et al. 2012). Det 

organiska kolet på åkrar är en avgörande faktor i hur produktiv åkermarken är samtidigt som det 

organiska kolet kan bidra till att minska växthusgaserna (Lal 2004; Schlesinger 2009). Zink kan i 

för stora mängder vara skadliga för miljön, både för människor och för djur, men samtidigt är det 

också en nödvändig metall som fungerar som näringsämne för växter (Naturvårdsverket 2019b). 

Hästgödsel har också visats öka aktiviteten av enzymer i jorden, som i sin tur har visats korrelera 

med större skörd (Yang et al. 2008), och hästgödsel kan, förutom att användas till att gödsla 
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åkermark med, användas för att sanera oljeförorenad mark tack vare de bakterier som finns i 

hästgödsel (Malgeryd & Persson 2013).  

4.5 Foder  

Användningen av sträckfilm för stråfoder är ur ett hälsoperspektiv för hästar ett sätt att minska 

risken för vissa sjukdomar (Müller et al. 2008), och även ett sätt att konservera stråfoder inför 

säsonger då gräs inte skördas (Iform Hästfoder u.å.). Hö är ett traditionellt foder för hästar, men 

om det inte hanteras korrekt så finns det en risk att mögelsporer bildas i fodret enligt Lacey 

(1989) vilket beskrives av Müller et al. (2008). Aktinomyceter finns normalt i bakteriefloran hos 

djur och människor (Azadi et al. 2020), men mögel, tillsammans med aktinomyceter orsakar 

kroniska luftrörssjukdomar hos hästar, med återkommande andningssvårigheter som följd 

(Müller et al. 2008). Hösilage och ensilage är foder som till skillnad mot hö är inpaketerat i 

sträckfilm för att minska mögeltillväxt (Müller et al. 2008), och förutom att minska risken för att 

mögelsporer bildas och undvika kroniska luftrörssjukdomar så innehåller ensilage och hösilage 

även mer mjölksyra, flyktiga fettsyror och ett lägre pH-värde (Müller & Udén 2007; Müller et al. 

2007).  

Hästar är betesdjur och kan tillbringa 16 timmar per dag betandes (Glunk et al. 2013). 

Användningen av fodernät medger möjligheten till att begränsa konsumtionen för hästar i syfte 

att undvika att dom konsumerar mer stråfoder än vad deras aktivitet kräver, samtidigt som 

hästarnas betesvanor inte behöver ändras (Glunk et al. 2015). Fodernät, som används för att 

begränsa konsumtionen och upprätthålla en diet är tillverkade av bland annat polypropen, nylon 

och terylen (PET; polyester), och som distribueras för försäljning av återförsäljare som till 

exempel Scancord (Scancord u.å.), Horze (Horze u.å.) och (Granngården u.å.).  

Scarascia-Mugnozza et al. (2011) har i sina studier undersökt plastanvändning och olika 

material i europeiska jordbruk. I sina studier har dom kommit fram till att majoriteten av 

plastavfall från jordbruk kommer i norra Europa från ensilage och plastfilms emballage. I 

jordbruk används bindgarn och omslag till höbalar, som båda är utsläppskällor för mikroplaster i 

jordbruk. Sträckfilm som används till omslag för höbalar i ensilage och hösilage är tillverkat av 

polymeren polyeten, och bindgarn som används till höbalar är tillverkat av den näst mest 

använda polymeren polypropen. Polymererna är populära inom jordbruk på grund av deras låga 

tillverkningskostnad, tålighet, kemiska resistens och formbarhet (Scarascia-Mugnozza et al. 

2011). 

 

4.6 Tidigare studier 

Inga tidigare studier i syfte att undersöka förekomsten av mikroplast i hästträck har till dagens 

datum hittats, men studier som studerat annan typ av träck har hittats.Tidigare studier med att 

lösa upp organiskt material för att undersöka förekomsten av mikroplast i mänsklig avföring har 

genomförts av bland annat Schwabl et al. (2019), som genom att samla in prover av mänsklig 



7 
 

avföring och sedan bryta ner den organiska massan lyckats presentera ett resultat som visar att vi 

människor får i oss plast genom konsumtion av livsmedel. I studien av Schwabl et al. (2019) 

förbehandlades proverna kemiskt, för att bryta ned allt organiskt material för att sedan undersöka 

mikroplasten med Fourier-transform infrared (FT-IR) mikrospektroskopi. Schwabl et al. (2019) 

har genom FT-IR kunnat identifiera och kvantifiera mikroplast och resultatet av deras analys 

visar att samtliga prover (8/8) i deras studie på mänsklig avföring innehöll mikroplast i storlek 50 

- 500 μm, varav polypropen var en av polymererna som hittades i samtliga prover (Schwabl et al. 

2019).  

Genom att använda polymerers hydrofoba egenskaper så har användningen av olja för att 

kunna urskilja polymerer lättare ur komplexa provexemplar bevisats vara ett resultatmässigt 

effektivt tillvägagångssätt enligt Crichton et al. (2017) som beskrivet av Nguyen et al. (2019). 

Tekniken att använda sig av olja för att urskilja polymerer innebär däremot att polymerer 

behöver urskiljas ur olja i ett senare skede, och att skölja bort olja med etanol för det ändamålet 

kan potentiellt göra åverkan på polymer som ämnas undersökas (Nguyen et al. 2019). Behovet av 

att behöva urskilja polymerer ur olja om den metoden används är dock troligtvis stor eftersom 

precis som Schwabl et al. (2019) upptäckte i sina studier, så kunde inte FT-IR genomföras 

eftersom proverna inledningsvis innehöll för mycket partiklar (Sektion 1.6, Supplement, s. 11, i 

Schwabl et al. 2019), och som Nguyen et al. (2019) i sina studier beskriver, att det infraröda 

ljuset i FT-IR är resultatmässigt beroende på hur väl separerade partiklarna är i proverna som ska 

undersökas. 
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5 Metod och material 

Säkerhet 
All hantering i förbehandlingsprocesser av prover genomfördes med handskar, skyddsglasögon 

och skyddsrock som förordat av säkerhetsdatablad för ämnet Väteperoxid >30% (Thermo Fisher 

Scientific 2019). Val av användning av pincett av metall, sked av metall och tesil av metall 

gjordes i hänsyn till kontamineringsrisken vid ett eventuellt användande av material av annat 

ursprung. All hantering av Väteperoxid >30% skedde i dragskåp. Samtlig materiel som användes 

under metodavsnitt rengjordes genom att materiel diskades med vatten, torkades av med etanol 

och sköljdes i ultrarent vatten mellan varje användning för att undvika kontaminering av prover 

och kontrollgrupper. Samtlig materiel som användes för förvaring av prover under metodavsnitt 

var uppmärkta med fodertyp, om fodernät hade använts och provnummer. Vid användandet av 

två uppsättningar för förvaring användes tillägget märkning nr:1 och nr: 2. 

 

Material (Bilaga 1).  

 

5.1 Insamling av träck 

För att hitta närliggande stall användes en söksida (Stallkartan u.å.) för att söka efter stall och 

ridskolor genom att söka på kategorierna stall/verksamhet i Stockholm län. Träck samlades in 

från Swartlings ridskola AB och Björkboda gård (Figur 1: 59.63912, 17.59358 och 59.35106, 

18.08612). Från Swartlings ridskola AB insamlades träck från tre hästar som utfodrats med 

ensilage, och träck från tre hästar som utfodrats med ensilage ur fodernät. Från Björkboda gård 

insamlades träck från tre hästar som utfodrats med hösilage, tre hästar som utfodrats med 

hösilage ur fodernät, tre hästar som hade utfodrats med hö och tre hästar som hade utfodrats med 

hö ur fodernät. Vid studiens genomförande använde sig Björkboda gård av hösilage levererat av 

företaget Vetfoder (vetfoder u.å.) och hö levererat av Håtuna hästfoder Håtunaholms Gård AB 

(Håtuna hästfoder u.å) enligt stallägare Bonow1. Swartlings ridskola AB använde ensilage 

levererat av Brollsta Säteri enligt stallchef2 på Swartlings ridskola AB. 

 

 
1 Madeleine Bonow, Stallägare Björkboda gård, mailkonversation den 10 februari 2020. 
2 Stallchef Swartlings ridskola AB, muntlig kommunikation den 27 januari 2020. 
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Figur 1. Figuren visar platserna där insamling av träck genomfördes. Björkboda gård ( ), Swartlings 

ridskola AB ( ), (maps.google.se 2020). 

 

För att minska risken för kontaminering vid insamling av träck samlades träcket in i rena 

glasburkar genom att skopa upp träck eller föra in träck i glasburkarna med pinne. Glasburkarna 

var uppmärkta med insamlingsplats, fodertyp och om fodernät använts vid utfodring (Figur 2).  
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Figur 2. Glasburkar som användes vid insamling och transport av avföring.  

 

5.2 Förbehandling av prover 

Detaljerad metodbeskrivning förbehandling av prover (Bilaga 2).  

25 - 30 ml av varje prov överfördes till separata 18 st 50 ml glasbägare (Figur 3). För att 

underlätta nedbrytningen av det organiska materialet avlägsnades större organiskt material som 

hår, halm och spån som bedömdes för stora för att kunna brytas ner i efterföljande processer från 

proverna. 
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Figur 3. 18 st 50 glasbägare uppmärkta med insamlingsplats, fodertyp, nät/ej nät och provnummer. 

 

5.2.1 Frystorkning  

För att möjliggöra extraktionen av en specifik mängd av proverna i syfte att kunna jämföra 

kvantitet av partiklar i analyser så frystorkades alla prover. Proverna kyldes initialt ner till -80°C, 

under 30 min och placerades därefter i frystork där proverna frystorkades i -50°C i 72-timmar, 

för att sedan stå i vakuum i frystork i 48-timmar (Figur 4).  

 

 
Figur 4. 18 st 50 ml glasbägare i frystork.  
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5.2.2 Reduktion av organiskt material 

2g (±0.0015g) frystorkad organiskt material användes per prov och 50 ml 30% väteperoxid 

tillsattes i alla prover så allt organiskt material täcktes av väteperoxid. Proverna täcktes över med 

urglas för att undvika spill vid eventuell kraftig reaktion (Figur 5).  

Att behandla prover med Väteperoxid (H2O2) >30% är en vanlig metod för att lösa upp 

organiskt material då det är starkt oxiderande (Thermo Fisher Scientific 2019). Väteperoxid har 

använts i tidigare studier, på marina prover för att lösa upp alger i syfte att titta på mikroplast i 

sediment (Imhof et al. 2012) och på jordprover för att undersöka mikroplast i jordbruk (Piehl et 

al. 2018). 

 

 
Figur 5. 18 st 50 ml glasbägare innehållandes 2g (±0.0015g) organiskt material med 50 ml 30% 

väteperoxid täckta med urglas i dragskåp.  

 

Efter 48-timmar i väteperoxid noterades det att väteperoxiden i samtliga prover till viss del hade 

dunstat och absorberas i det organiska materialet. För att underlätta reduceringen av organiskt 

material fördes hälften av det organiska materialets massa per bägare över till ytterligare en 

uppsättning 50 ml glasbägare. Det organiska materialet som överfördes till den nya uppsättning 

50 ml glasbägare täcktes med 50 ml >30% väteperoxid (Figur 6).  
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Figur 6. 36 st 50 ml glasbägare innehållandes organiskt material med 50 ml 30% väteperoxid i dragskåp.  

 

Efter 4 dagar avlägsnades urglas och samtliga glasbägare täcktes med parafilm (Figur 7).  

 

 

 
Figur 7. 36 st 50 ml glasbägare innehållandes organiskt material med 50 ml 30% väteperoxid täckta med 

parafilm i dragskåp.  
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5.2.3 Filtrering och skiktning med olja 

Efter totalt 16 dagar i väteperoxid filtrerades proverna i en sil och en mängd på 10 ml av 

proverna i vätskeform överfördes till 18 Falconrör (Figur 8). Resterande filtrerade prover i 

vätskeform hälldes ner i rengjorda 50 ml glasbägare och täcktes med parafilm för att sparas, och 

filtrerat fast material fördes tillbaka i glasbägare som proverna behandlats med väteperoxid i 

(Figur 9). 5 ml olja tillsattes i varje Falconrör i syfte att binda polymerer till ett oljeskikt. Efter att 

oljan tillförts skakades Falconrören kraftigt. 48-timmar efter tillsättning av olja i Falconrör hade 

blandningen skiktats och oljan låg i ett skikt ovanför väteperoxiden (Figur 10).  

 

 

 
Figur 8. 18 Falconrör innehållandes prov i 10 ml 30% väteperoxid och 5 ml olja. 
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Figur 9. Prov i vätskeform i glasbägare täckta med parafilm. Filtrerat fast material i glasbägare. Falconrör 

innehållandes prov i 10 ml 30% väteperoxid och 5 ml olja. 

 

 
Figur 10. Falconrör innehållandes skiktat prov i 10 ml 30% väteperoxid och 5 ml olja. 
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5.2.4 Kontrollgrupper polyeten och polypropen 

I syfte att kunna urskilja och identifiera plastpartiklar i analyser av prover iordningställdes 2 st 

kontrollgrupper med en blandning av sträckfilm (polyeten) och 50 ml 30% väteperoxid, och en 

blandning av bindgarn (polypropen) och 50 ml 30% väteperoxid (Figur 11). 

 

 
Figur 11. Kontrollgrupp polypropen i 50 ml 30% väteperoxid och kontrollgrupp polyeten i 50 ml 30% 

väteperoxid. 

 

För att kunna titta på strukturen hos kontrollgrupper polyeten och polypropen i olja togs 10 ml 

vätska från vardera kontrollgrupp och fördes över i två separata Falconrör. 5 ml olja tillsattes i 

vardera Falconrör och sedan skakades Falconrören kraftigt. 

 

5.2.5 Förberedande analys av vätskeskikt och oljeskikt 

Initiala skiktningen av proverna indikerade en fortsatt reaktion i väteperoxiden i Falconrör. 

Förberedande analyser genomfördes därför i ljusmikroskop på både vätska från oljeskikt och 

vätskeskikt från prov Swartling, Ensilage, provnummer 3 i syfte att undersöka om det fanns en 

skillnad i mängd organiskt material i de två olika skikten.  

Resultatet av förberedande analyser visade ett högre antal partiklar i vätskeskikt än i oljeskikt, 

vilket indikerade att polymerer bundit sig till oljeskikt. Resultatet av analyserna visade även att 

flertalet organiska partiklar fanns kvar i oljeskiktet, till största delen samlade i inneslutna bubblor 

som bedömdes som “väteperoxid-bubblor” i oljeskikt, troligtvis på grund av väteperoxidens 
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fortsatta reaktion i Falconrör som resulterade i oxiderande bubblor som förde med sig partiklar 

upp i överliggande oljeskikt (Figur 10).   

 

5.2.6 Urskiljning av polymerer 

I syfte att med en andra skiktning urskilja polymerer från organiska partiklar och avlägsna 

väteperoxid från prover som skulle analyseras extraherades 3 ml olja från oljeskikt från första 

uppsättning Falconrör och tillsattes i en ny uppsättning Falconrör. 10 ml ultrarent vatten, och 2 

ml ren olja tillsattes till Falconrören och skakades kraftigt. 

 

5.2.7 Prov för analys 

Prover för analys förberedes genom att 1 ml olja extraherades ur oljeskikt från Falconrör till 

Eppendorfrör för respektive prov. 1 ml olja extraherades ur oljeskikt från Falconrör 

innehållandes kontrollgrupper och placerades i Eppendorfrör för respektive kontrollgrupp (Figur 

12). 

 

 
Figur 12. 20 st Eppendorfrör. 18 innehållandes prov i olja, och 2 innehållandes kontrollgrupp bindgarn 

och kontrollgrupp sträckfilm i olja. 
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5.3 Analyser 

Analyserna som genomfördes valdes för att kunna urskilja plastpartiklar i spektrumet små 

mikroplast, mikro-, meso- och makroplast med förutsättningarna att dessa kunde finnas både i 

vätskeform och i fast form efter en ofullständig nedbrytningsprocess. För att kunna analysera 

resultatet av oljeseparationen så genomfördes först analyser av kontrollgrupper för att undersöka 

mängd partiklar och struktur hos polymerer. Det fasta organiska materialet och prover i 

vätskeform undersöktes sedan i ljusmikroskop för att undersöka förekomst av plastpartiklar i 

proverna.  

 

5.3.1 Fast organiskt material 

Den ofullständiga nedbrytningen av det organiska materialet innebar att plast i olika storlekar 

kunde ha funnits kvar i det fasta organiska materialet. Det organiska materialet som filtrerades 

bort i filtreringsfasen undersöktes därför i ljusmikroskop OLYMPUS SZX12 med 10x förstoring 

för att försöka urskilja meso-, makro- och större mikroplastpartiklar.  

Delar av det fasta organiska materialet som filtrerades bort i filtreringsfasen placerades på 

petriskål och tittades på i ljusmikroskop. Partiklar som behövdes granskas närmare urskildes med 

pincett och placerades på urglas med ultrarent vatten för att undersökas noggrannare.  

 

5.3.2 Kontrollgrupper polyeten och polypropen 

Polyeten och polypropen som behandlats med 30% väteperoxid och separerats i olja undersöktes 

i mikroskop i syfte att användas som referens vid analyser av prover. 

Eppendorfrör med olja och plastpartiklar skakades på vortex i 2 sekunder för en homogen 

blandning. För analys av mikroplast användes 9 mikroliter olja per kontrollgrupp. I syfte att 

kvantifiera polymerer analyserades varje prov separat i ljusmikroskop AXIOSTAR med 100x 

förstoring på objektglas Bürker counting chamber (Marienfeld, u.å.).  

Kvantifieringen genomfördes genom att räkna samtliga partiklar i 10 rutor i storleken 0.2mm2 

på Bürker counting chamber objektglas (Figur 13). För varje kvantifieringsområde räknades 

partiklar med ett mekaniskt räkneverk. 

Partiklarna kategoriserades efter storlek.  

• Storlek 1, mindre än liten kontrollruta (Röd kvadrat 0.025mm2).  

• Storlek 2, större eller lika stor som liten kontrollruta (Röd kvadrat 0.025mm2), 

men mindre än stor kontrollruta (Gul kvadrat 0.05mm2).  

• Storlek 3, lika stor eller större än kontrollruta stor (Gul kvadrat 0.05mm2).  
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Figur 13. Bürker counting chamber objektglas. Liten kontrollruta (Röd kvadrat 0.025mm2). Stor 

kontrollruta (Gul kvadrat 0.05mm2). Kvantifieringsområde (Blå kvadrat 0.2mm2).  

 

I syfte att fotografera plastpartiklar analyserade proverna (9 mikroliter) separat i ljusmikroskop 

OLYMPUS BX51 med 200x förstoring. Partiklar fotograferades med OLYMPUS SC kamera 

med program analySIS getIT v.5.2. 

5.3.3 Analys av träckprov 

I syfte att jämföra proverna från olika fodertyper och användning av fodernät gällande innehåll 

av polymerer analyserades samtliga prover med samma metod som kontrollgruppen; 9 mikroliter 

homogen olja/provblandning analyserades i ljusmikroskop OLYMPUS BX51 med 200x 

förstoring. Partiklar fotograferades med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT 

v.5.2 för att kunna urskilja polymerer okulärt genom att jämföra med resultat av analyser av 

kontrollgrupper och tidigare studier. 

 

5.3.4 Kvantifiering av partiklar 

För att jämföra partikelmängd i proverna i syfte att undersöka om fodertyp och användning av 

fodernät skilde sig åt i mängd partiklar analyserades prov i ljusmikroskop AXIOSTAR med 100x 

förstoring med objektglas Bürker counting chamber på samma sätt som kontrollgrupperna. 

Kvantifieringen genomfördes genom att räkna samtliga partiklar i 10 rutor i storleken 0.2mm2 

på Bürker counting chamber objektglas (Figur 13).  
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5.3.5 Statistiska analyser 

Kvantifieringsdata sammanställdes i Excel där ett medelvärde beräknades för samtliga rutor per 

prov. För att testa om det fanns en skillnad mellan de olika fodertyperna med avseende på antal 

partiklar genomfördes one-way Anova-test med parvis jämförelse (Tukey test) i RStudio 

(RStudio Team 2015) och Rcommander (Rcmdr) (Fox et al. 2020).  

6 Resultat 

6.1  Fast organiskt material  

Analysen av fast organiskt material resulterade i att en (1) partikel identifierades som möjlig 

plastpartikel i prov hösilage provnummer: 2 (Figur 14). Vid jämförelse med tidigare studiers 

bilder på mikroplaster av Talvitie et al. (2017) och Lares et al. (2018) bedömdes partikeln vara 

av typen sekundär mikroplast, och av polymeren polyester. 

 

 
Figur 14. Partikel identifierad i analys av fast organiskt material. Hösilage provnummer: 2. Storlek på 

mindre partikel (vänster) ca 1 millimeter, storlek på större partikel (höger) ca 2 - 2,5 millimeter.  

 

6.2  Kontrollgrupper polyeten och polypropen 

Resultatet av kvantifieringen av kontrollgrupper visade att i kontrollgrupper förekom få 

plastpartiklar (Tabell 2). Flest antal plastpartiklar i ett kvantifieringsområde (0.2mm2) var i 

kontrollgrupp sträckfilm 2 plastpartiklar, och i kontrollgrupp bindgarn 5 plastpartiklar. I 

kontrollgrupp sträckfilm hittades inga plastpartiklar större än liten kontrollruta (0.025mm2), och i 

kontrollgrupp bindgarn hittades 2 plastpartiklar större än liten kontrollruta (0.025mm2), men 
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mindre än stor kontrollruta (0.05mm2). Ingen kontrollgrupp innehöll plastpartiklar lika stora eller 

större än kontrollruta stor (Gul kvadrat 0.05mm2) (Figur 13).  

Bildanalyserna (OLYMPUS BX51 200x och analySIS getIT) visade plastpartiklar med olika 

strukturer för båda kontrollgrupper (Figur 15). 

 

Tabell 2. Resultat av analys kvantifiering kontrollgrupper. (Storlek 1, mindre än liten kontrollruta (Röd 

kvadrat 0.025mm2). Storlek 2, större eller lika stor som liten kontrollruta (Röd kvadrat 0.025mm2), men 

mindre än stor kontrollruta (Gul kvadrat 0.05mm2). Storlek 3, lika stor eller större än kontrollruta stor 

(Gul kvadrat 0.05mm2). Kvantifieringsområde 1 ruta (Blå kvadrat 0.2mm2) (Figur 13)).  

Kontrollgrupp - Sträckfilm (polyeten) 

Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Storlek 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 

Storlek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storlek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrollgrupp - Bindgarn (polypropen) 

Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Storlek 1 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 

Storlek 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Storlek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figur 15. Partiklar fotograferade med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT i 

kontrollgrupper. (A-E) kontrollgrupp polyeten (Sträckfilm), (F-I) kontrollgrupp polypropen (Bindgarn). 
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6.3  Analys av träckprov 

I samtliga bildanalyser (OLYMPUS BX51 200x och analySIS getIT) av träckprov identifierades 

plastpartiklar av olika struktur. Vid jämförelse med bildanalyser av kontrollgrupper och tidigare 

studiers bilder på mikroplaster av Talvitie et al. (2017) och Lares et al. (2018) bedömdes 

partiklarna vara av både primära och sekundära plastpartiklar.  

 

I fodertyp ensilage med fodernät bedömdes partiklar vara polymer polyester (A, B, G), polyeten 

(B, D, E, I), polyamid (F, H), polypropen (C) (Figur 16).  

 

 
Figur 16. Partiklar fotograferade med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT i prover 

fodertyp ensilage med fodernät. (A-C) prov 1, (D-F) prov 2, (G-I) prov 3. 
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I fodertyp ensilage bedömdes partiklar vara polymer polyester (C), polyeten (D, E, F, I), 

polyamid (B, G, H), polypropen (A) (Figur 17).   

 

 
Figur 17. Partiklar fotograferade med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT i prover 

fodertyp ensilage. (A-C) prov 1, (D-F) prov 2, (G-I) prov 3. 
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I fodertyp hö med fodernät bedömdes partiklar vara polymer polyester (A, E, H), polyeten (C, D, 

F), polyamid (B), polypropen (G, I) (Figur 18).  

 

 
Figur 18. Partiklar fotograferade med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT i prover 

fodertyp hö med fodernät. (A-C) prov 1, (D-F) prov 2, (G-I) prov 3. 
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I fodertyp hö bedömdes partiklar vara polymer polyester (C, D, G), polyeten (A, E, H), polyamid 

(B, D), polypropen (F, I) (Figur 19).  

 

 
Figur 19. Partiklar fotograferade med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT i prover 

fodertyp hö. (A-C) prov 1, (D-F) prov 2, (G-I) prov 3. 
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I fodertyp hösilage med fodernät bedömdes partiklar vara polymer polyester (H), polyeten (A, C, 

D, E), polyamid (G), polypropen (B, F, I) (Figur 20). 

 

 
Figur 20. Partiklar fotograferade med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT i prover 

fodertyp hösilage med fodernät. (A-C) prov 1, (D-F) prov 2, (G-I) prov 3. 
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I fodertyp hösilage bedömdes partiklar vara polymer polyester (A), polyeten (B, C, E, F, H, I), 

polyamid (G), polypropen (D) (Figur 21). 

 

 
Figur 21. Partiklar fotograferade med OLYMPUS SC kamera med program analySIS getIT i prover 

fodertyp hösilage. (A-C) prov 1, (D-F) prov 2, (G-I) prov 3. 
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6.4  Kvantifiering av partiklar 

En signifikant skillnad påvisades (Df = 5, F = 3.389, P = 0.0386) mellan fodertyperna hö med 

fodernät (HON) och hösilage (HS) (Tabell 4) när antal partiklar jämfördes. Det var signifikant 

fler partiklar i fodertyp hö med fodernät (HON) jämfört med hösilage (HS) (Figur 22). Det fanns 

igen signifikant skillnad i antal partiklar mellan de andra fodertyper eller med/utan fodernät 

(Tabell 4, Figur 22).  

 

Tabell 3. Medelvärde partiklar i fodertyper. Hö (HO), Hö och fodernät (HON), Hösilage (HS), Hösilage 

och fodernät (HSN) (Ensilage (ES), Ensilage med fodernät (ESN)). 

Fodertyp Provnummer Medelvärde antal partiklar 

HO HO1 118,5 

HO HO2 94,3 

HO HO3 81,3 

HON HON1 110,8 

HON HON2 105,7 

HON HON3 108,1 

HS HS1 42,9 

HS HS2 58,6 

HS HS3 51,3 

HSN HSN1 88,3 

HSN HSN2 104,1 

HSN HSN3 121,2 

ES ES1 82,5 

ES ES2 89,3 

ES ES3 106,7 

ESN ESN1 109,9 

ESN ESN2 29,1 

ESN ESN3 81,9 
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Tabell 4. Skillnaden i fodertyper i ett one-way Anova-test med parvis jämförelse (Tukey test). Hö (HO), 

Hö och fodernät (HON), Hösilage (HS), Hösilage och fodernät (HSN) (Ensilage (ES), Ensilage med 

fodernät (ESN)). Signifikanta parvisa skillnader är indikerade med fetstil.  

Fodertyper Förväntat värde Standarfel t-värde P-värde 

ESN - ES   -19.200   16.782  -1.144   0.8539   

HO - ES      5.200    16.782   0.310   0.9995   

HON - ES   15.367   16.782   0.916   0.9350   

HS - ES  -41.900  16.782   -2.497    0.1994   

HSN - ES      11.700     16.782   0.697    0.9788   

HO - ESN     24.400      16.782  1.454   0.6968   

HON - ESN     34.567     16.782   2.060  0.3668   

HS - ESN     -22.700  16.782  -1.353  0.7523   

HSN - ESN   30.900     16.782   1.841 0.4777   

HON - HO     10.167     16.782  0.606  0.9885   

HS - HO     -47.100   16.782  -2.807    0.1237   

HSN - HO      6.500     16.782    0.387  0.9986   

HS - HON   -57.267      16.782  -3.412  0.0457  

HSN - HON   -3.667    16.782  -0.218    0.9999   

HSN - HS      53.600    16.782    3.194    0.0659  

 

 
Figur 22. Skillnaden (Df = 5, F = 3.389, P = 0.0386) mellan de olika fodertyperna i ett 

medelvärdesdiagram. Hö (HO), Hö och fodernät (HON), Hösilage (HS), Hösilage och fodernät (HSN) 

(Ensilage (ES), Ensilage med fodernät (ESN)). Signifikant skillnad mellan HS och HON (t= 3.412, p = 

0.0457). 
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7 Diskussion 

Studien har genomförts i syfte att undersöka om mikroplaster förekommer i hästträck och om det 

finns en skillnad beroende på stråfodertyp och användandet av fodernät. Studien visar att 

mikroplaster förekommer i hästträck i både primär och sekundär form. Material som undersöktes 

i kontrollgrupper var sträckfilm och bindgarn innehållandes polyeten och polypropen. Utöver 

polyeten och polypropen bedömdes polymerer av ursprung polyester och polyamid finnas i 

hästträck. En signifikans påvisades i medelvärde i fodertyperna hö med fodernät och hösilage när 

antal partiklar jämfördes mellan de olika fodertyperna. Det fanns inte en koppling mellan vilket 

foder hästarna åt, varken med eller utan fodernät, och hur mycket partiklar det fanns i träcket 

mellan övriga fodertyper. 

 

Analysen av fast organiskt material resulterade i att en (1) partikel identifierades som möjlig 

plastpartikel i prov hösilage provnummer: 2 (Figur 14). Struktur och färgskillnad i partikeln 

möjliggjorde en urskiljning i analysen av annat fast organiskt material, och jämförelse med bilder 

i studierna av Talvitie et al. (2017) antyder att partikeln var av typen sekundär mikroplast, och av 

polymer polyester vid jämförelse med bilder i Lares et al. (2018) studie. 

Möjligheten till att övriga partiklar av icke-organiskt material kan, efter analys av prover i 

vätskeform och kvantifiering av partiklar, uppskattas till att det troligt förekommit flera icke-

organiska partiklar i det fasta organiska materialet på grund av mängden partiklar funna i 

analyserna av träckprov och kvantifiering (Tabell 2, Tabell 3). Troligt spjälkandet av polymerer, 

och mängden organiskt material som inte brutits ner i fasen reduktion av organiskt material var 

stor, och urskiljningen av partiklar okulärt i organiskt material var svår, precis som tidigare 

uppmärksammats av Nuelle et al. (2014) i deras studier. Analysen av fast organiskt material var 

inte en analys som inledningsvis var planerad, då syftet med reduceringen av organiskt material i 

väteperoxid var en fullständig nedbrytning av det organiska materialet för att kunna genomföra 

analyser på prover i vätskeform för kvantifiering och identifiering. 

Bildanalyserna av träckprov (OLYMPUS BX51 200x och analySIS getIT) visar vid 

jämförelse med resultat av kontrollgrupper att partiklar funna i prover från samtliga fodertyper, 

både med och utan användning av fodernät innehåller polymerer (Figur 16 – 21). Flertalet 

partiklar identifierade i proverna liknar partiklar i kontrollgrupper polyeten och polypropen 

(Figur 15). Resultatet av bildanalyserna av träckprov jämfördes också med tidigare studier av 

Talvitie et al. (2017) och Lares et al. (2018) som dokumenterat polymerers struktur och storlek. 

Samtliga polymerer identifierade som polyester, polyeten, polyamid och polypropen med FT-IR 

eller Raman i Lares et al. (2018) studier liknar strukturer hos partiklar funna i proverna 

analyserade i den här studien. Strukturer på partiklar som bedöms vara små mikroplaster funna i 

den här studien liknar strukturer som av Talvitie et al. (2017) identifierats som både primära 

mikroplaster och sekundära mikroplaster, vilket kan innebära att det i träck från hästar som 

konsumerat olika fodertyper både med och utan fodernät återfinns mikroplaster från både 

primära mikroplaster och sekundära mikroplaster. Sekundära mikroplaster skulle i det fallet 

kunna vara sekundära mikroplaster av mekaniska, kemiska eller biologiska faktorer nedbrutna 
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plastpartiklar, och/eller primära mikroplaster av bindgarn och sträckfilm, och/eller primära 

mikroplaster tillverkade för produkter som till exempel kosmetiska produkter, medicin, 

vattenburen färg och elektronik som Ng et al. (2018) tar upp i sina studier. För en bekräftelse av 

vilka polymerer som hittats i proverna undersökta i denna studie så skulle det behövas göras en 

FT-IR på proverna. Flertalet partiklar som bedömdes vara av organiskt material kunde ses i 

bildanalyser (OLYMPUS BX51 200x analySIS getIT) av träckprov. Det höga antalet organiska 

partiklar i proverna gjorde att en FT-IR-analys av vilka olika sorters polymerer som proverna 

innehöll inte var möjligt, då FT-IR ej är genomförbart om mängden organiska partiklar är för hög 

som Schwabl et al. (2019) uppmärksammade i sina studier.  

Mikrospektroskopi som Fourier transform infrared (FT-IR) och Raman mikrospektorskopi 

möjliggör mätningen av både kvantitet och identifikation av polymerer (Primpke et al. 2018). 

FT-IR lämpas bäst för partiklar >50 μm, och dess funktion är att med infrarött ljus bestråla 

prover och identifiera polymer genom att referera till redan kända strukturer hos polymerer, 

vilket möjliggör identifikation av polymerer i prover (Käppler et al. 2016). 

Resultaten av kvantifiering av partiklar visade signifikant skillnad i medelvärde av partiklar i 

fodertyperna hö med fodernät och hösilage (Figur 22, Tabell 4). Samtliga prov i fodertyp 

hösilage hade ett lågt antal partiklar även jämfört med övriga fodertyper. Det låga antalet 

partiklar i fodertyp hösilage kan utöver bedömningen att fodertypen hösilage innehåller mindre 

partiklar, och således mindre mikroplaster, bero på felkällor beskrivna nedan, och det kan 

eventuellt även vara en konsekvens av den ofullständiga reduceringen av organiskt material som 

beskrivet nedan. Resultat av kvantifiering av partiklar i proverna skiljde sig åt i jämförelse med 

resultat av kvantifiering av partiklar i kontrollgrupper (Tabell 2, Tabell 3). Skillnaden indikerade 

en stor mängd organiska partiklar i proverna. 

 

Ett potentiellt problem med användning av kemisk nedbrytning av organiskt material är 

nedbrytning av polymerer. Nuelle et al. (2014) har undersökt olika nedbrytningsprocesser med 

natriumklorid, natriumjodid och väteperoxid i olika koncentrationer för att bestämma en lämplig 

metod för att urskilja mikroplast från sediment. En koncentration av 30% väteperoxid är metoden 

som lämpar sig bäst för att bryta ner organiskt material, men 30% väteperoxid gör även att vissa 

polymerer påverkas visuellt, och även en kemisk reaktion mellan organiskt material och 30% 

väteperoxid kan observeras i form av bubblor och oxidation (Nuelle et al. 2014). Metoden att 

använda väteperoxid lämpar sig bäst när proverna innehåller mycket organisk massa, men 

eftersom väteperoxiden spjälkar polymererna till den del att det kan vara svårt att urskilja 

polymerer från organiskt material i optiska undersökningar som till exempel ljusmikroskop 

(Nuelle et al. 2014).  

 

Inget av stallen som träck har inhämtats på ligger närbeläget en utsläppskälla som anses 

utgöra en kontamineringsrisk för studiens syfte i att undersöka mängden mikroplast i foder, men 

en skillnad i lokalisation och eventuell påverkan av partiklar kan beaktas inför framtida studier 

då Swartlings ridskola ligger i stadsmiljö och Björkboda gård ligger på landsbygd. Mängden 
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plastpartiklar i luften som sprids av vägtrafik har inte kunnat kvantifieras ännu (Magnusson et al. 

2016), och kan därav inte uteslutas helt som en felkälla i val av lokalisation för insamling av 

prover för studien. För en ökad validitet i studiens syfte att undersöka skillnaden/förekomsten av 

mikroplast i träck beroende på olika stråfoder och om användandet av fodernät eller inte 

påverkar mängden mikroplast, skulle en undersökning behöva göras på träck från hästar 

utfodrade med stråfoder inhämtat från en och samma leverantör med stråfoder som slagits på 

samma åkermark, och för en grundligare analys för kvantifiering fler replikat för respektive 

fodertyp, både med och utan fodernät.  

Studierna genomfördes till skillnad mot tidigare studier genomförda av Schwabl et al. (2019) 

utan användning av natriumhydroxid som i deras studie användes i syfte att bryta ner fett, och 

imidazolium salt som användes för att bryta ner organiska fibrer ytterligare. Proverna i denna 

studie innehållandes träck bedömdes innehålla mindre fett, och tiden tilldelad för studien innebar 

att ytterligare nedbrytning med imidazolium salt inte kunde genomföras. Att förbehandla 

proverna i form av att lösa upp organiskt material i vätska innan reduktion av det organiska 

materialet fanns det heller inte utrymme för i studien. Detta kan ha haft en påverkan på resultatet 

av nedbrytningen av organiskt material eftersom som i Schwabl et al. (2019) studie så placerades 

organiskt material i vätska i skak för att få en homogen vätska att påbörja nedbrytningen av 

organiskt material på, vilket troligtvis underlättade nedbrytningen av organiskt material i 

väteperoxid.  

För att kunna kvantifiera partiklar för att jämföra mellan de olika fodertyperna så behövdes en 

specifik massa per prov extraheras. Ett rent prov av träck innehåller en stor mängd urin och 

vatten (Malgeryd & Persson 2013), därför torkades proverna i frystork för att sedan extrahera 

mängden 2g (±0.0015g) frystorkat provmaterial från varje prov. Användning av organiskt 

material i icke-frystorkat format inledningsvis hade troligtvis underlättad nedbrytningen av det 

organiska materialet i väteperoxid. Processen att torka proverna och därefter placerat proverna i 

vätska på skak är ett delmoment i förbehandlingen som troligtvis skulle underlätta nedbrytningen 

i väteperoxid utan att försvåra möjligheten att kunna genomföra analyser på en specifik mängd 

prov för kvantifiering i ett senare skede. 

I studien grundad på Schwabl et al. (2019) tidigare studier och metoder där proverna 

behandlades i 14 dagar med väteperoxid var nedbrytandet av organiskt material ett viktigt 

delmoment för att kunna genomföra analyser av proverna. I genomförandet av reduktion av 

organiskt material i denna studie så behövdes reduceringen av organiskt material med 

väteperoxid avbrytas innan reduktionen var fullständig. Den fortsatta reaktionen i Falconrör 

(Figur 10) indikerar att nedbrytningsprocessen är aktiv, som beskrivet av Piehl et al. (2018) i 

deras studier. Hästträck, till skillnad mot mänsklig avföring som användes i Schwabl et al. 

(2019) studie, innehåller grövre organiskt material som foderrester och strömedel av halm, spån 

och torv (Malgeryd & Persson 2013), vilken innebär att proverna i den här studien hade behövt 

behandlas en längre tid med väteperoxid för att en önskvärd nedbrytning hade kunnat ske. 
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Felkällor relevanta för studiens syfte och framtida studier är att vid användning av fodernät 

för utfodring av hästar så kan hästar äta ur “öppningen” på fodernät, vilket innebär att hästarna 

kringgår funktionen av fodernät och således även kanske inte kommer i kontakt med fodernätet i 

samma utsträckning som om konsumtionen skulle ske med avsedd funktion. Det innebär att 

utfodring med fodernät skulle kunna ge helt skilda resultat om analys av träck genomförs på 

hästar som konsumerat foder på “olika sätt” från fodernät. Utfodring av vatten kan ske i olika 

vattenkärl som till exempel plasthink, plastbaljor, eller baljor och hinkar av metall, vilket även 

det möjligtvis kan innebära en felkälla om partiklar frigörs från vattenkärl av plast. Hästar 

spenderar mer eller mindre tid i sina boxar i stall, somliga hästar går på lösdrift året om, och 

andra spenderar mer tid inomhus. I boxen kan hästar göra åverkan på boxarnas interiör, det vill 

säga tugga på interiören, och skillnad i material på boxar kan även det vara en felkälla i 

undersökningen av mikroplast i träck. En del hästar utfodras med kraftfoder (Müller 2019), 

beroende på vilka aktiviteter som hästarna används för. Användning av kraftfoder innebär även 

det en felkälla i studierna om mikroplast i träck om studiens syfte är att särskilja stråfoder och 

emballagets påverkan på antalet mikroplaster. I studien genomförd har användandet eller inte 

användandet av kraftfoder inte kunnat tas i beaktande på grund av tilldelad tid för studien. 

Sjukdomar som kräver behandling med medicin kan troligtvis påverka resultatet av analyser av 

träck eftersom medicin enligt Ng et al. (2018) är en utsläppskälla för primära mikroplaster, och 

då troligtvis även kan hittas som sekundära mikroplaster i träck. Eventuell användning av 

medicinska produkter kunde inte tas i beaktande i denna studie. 

 

En metodutveckling av denna studie har identifierats i fasen där reduktion av organiskt 

material sker, där metoden att reducera organiskt material eventuellt skulle kunna effektiviseras 

genom att placera utvald mängd organiskt material och ultrarent vatten i skak för att lösa upp 

organiskt material initialt. Därefter tillsätta väteperoxid och placera blandningen på skak för en 

konstant cirkulation av blandning i syfte att förhindra skiktning av organisk massa och 

väteperoxid för en effektivare nedbrytning av organiskt material. För att ytterligare effektivisera 

nedbrytningen av organiskt material kan prover innehållandes väteperoxid värmas i vattenbad 

eller motsvarande metod för mild uppvärmning (Battarbee 1986).  

 

Fortsatt forskning i ämnet mikroplast i träck är nödvändigt för att undersöka kretsloppet av 

mikroplast i syfte av att besvara frågor i ett större perspektiv vad det gäller våra jordbruk, och 

vad vi gödslar våra jordbruk med. Många stall och hästverksamheter omfattas inte av lagstiftning 

för tillståndsplikt eftersom de underskrider antalet djurenheter enligt 2 kap, 1-3§§ 

Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251). Men hästgödsel står för 10%, totalt 2,7 miljoner ton, 

av den totala mängden gödsel från boskap som används per år i Sverige (Malgeryd & Persson 

2013). Träck lämnas ibland även utefter ridstråk, i hagar och på transportsträckor till och från 

hagar.  
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Tillför hästgödsel mikroplast i våra jordbruk, och utfodras hästar och även nötkreatur med 

foder kontaminerat med mikroplast? Studiens resultat som visar på troliga polymerer utöver 

polypropen och polyeten öppnar upp för möjligheten att mikroplast kan finnas i stråfoder redan 

innan fodret förpackas. Framtida forskning bör beakta felkällor diskuterade i denna studie, och 

av denna studie noterade möjliga metodutveckling.  

8 Slutsats 

Kvantifieringen av partiklar i proverna visade signifikant fler partiklar i fodertyp hö med 

fodernät jämfört med hösilage. Det fanns inte en koppling mellan vilket foder hästarna åt, varken 

med eller utan fodernät, och hur mycket partiklar det fanns i träcket mellan övriga fodertyper. 

Flertalet partiklar i form av små mikroplaster identifieras i primär och sekundär form i samtliga 

prover undersökta. Slutsatsen av undersökningen är att det med stor sannolikhet finns 

mikroplaster i hästträck och gödsel, vilket medför att fortsatt forskning krävs för att undersöka 

vilka typer av polymerer träck och hästgödsel innehåller i syfte att öka kunskapen om framtida 

konsekvenser av val av emballage, stråfoder, utfodringsmetod, användandet av hästgödsel och 

spridning av mikroplaster. 
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10 Bilagor 

10.1  Bilaga 1. Material. 

 

18 x Glasburkar. 

54 x 50 ml glasbägare  

4 x 150 ml glasbägare. 

18 x urglas. 

36 x Falconrör. 

20 x Eppendorf 

1 x Tesked av metall. 

2 x pincett av metall. 

1 x tesil av metall. 

1 x Pensell. 

1 x Mortel och mortelstöt. 

1 x Petriskål. 

Mekaniskt räkneverk. 

Objektglas Bürker counting chamber. 

1900 ml Väteperoxid (H2O2). 

136 ml Matolja (Per 100 ml innehållandes 91,9 g Fett, varav 13,3 g mättat, 24,4 g enkelomättat 

och 54,2 g fleromättat). 

Parafilm. 

3 x Träck från häst som konsumerat Hösilage. 

3 x Träck från häst som konsumerat Hösilage ur fodernät. 

3 x Träck från häst som konsumerat Ensilage. 

3 x Träck från häst som konsumerat Ensilage ur fodernät. 

3 x Träck från häst som konsumerat Hö. 

3 x Träck från häst som konsumerat Hö ur fodernät. 

Bindgarn. 

Sträckfilm. 
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10.2  Bilaga 2. Detaljerad metodbeskrivning förbehandling av prover 

10.2.1 Förbehandling av prover 

För att undvika kontaminering i processen att överföra prover från glasburkar använda för 

insamling och transport, till glasbägare som användes vid preparation av proverna, rengjordes 

arbetsytan i laboratoriet med etanol, och 18 st 50 ml glasbägare rengjordes med etanol och 

ultrarent vatten. 25 - 30 ml av vardera prov från glasburkar använda vid insamling av träck 

överfördes till separata 18 st 50 ml glasbägare. För att underlätta nedbrytningen av det organiska 

materialet användes en pincett av metall för att ta bort större organiskt material som hår, och 

halm och spån som bedömdes för stora för att kunna brytas ner i efterföljande processer från 

proverna. 

 

10.2.2 Frystorkning  

För att möjliggöra extraktionen av en specifik mängd av proverna i syfte att kunna jämföra 

kvantitet av partiklar i analyser så frystorkades alla prover i respektive glasbägare för att 

reducera vätskemängden i proverna. Proverna kyldes initialt ner till -80°C, under 30 min och 

placerades därefter i frystork där proverna frystorkades i -50°C i 72-timmar, för att sedan stå i 

vakuum i frystork i 48-timmar.  

 

10.2.3 Reduktion av organiskt material 

Efter att ha stått i vakuum i 48 timmar togs samtliga glasbägare innehållandes frystorkade prover 

ut från frystork. 2g (±0.0015g) frystorkat organiskt material uppmättes genom att med pincett 

förflytta organiskt material från glasbägare till petriskål placerad på en Sartorius Basic våg tills 

en massa på 2g(±0.0015g) uppmätts. 2g (±0.0015g) frystorkad organiskt material lades med 

pincett i separata 18 st 50 ml glasbägare. Glasbägare innehållandes 2g (±0.0015g) frystorkat 

organiskt material placerades i dragskåp med lufthastighet 1.22 m/s. 50 ml 30% väteperoxid 

tillsattes i vardera burk. Blandningen blandades om med pincett av metall så att organiskt 

material täcktes av väteperoxid. Proverna täcktes över med urglas för att undvika att spill vid 

eventuell kraftig reaktion. Efter 48-timmar i väteperoxid noterades det att väteperoxiden i 

samtliga glasbägare till viss del hade dunstat och absorberas i det organiska materialet. Det 

organiska materialet hade vid absorption av väteperoxid ökat i massa och till viss del fastnat på 

glasbägarnas kanter och täckande urglas. Ytterligare uppsättning på 18 st 50 ml glasbägare 

placerades i dragskåp. För att underlätta reduceringen av organiskt material fördes hälften av det 

organiska materialets massa per bägare över till den nya uppsättningen 50 ml glasbägare. Det 

organiska materialet som överfördes till uppsättning glasbägare täcktes med 50 ml 30% 

väteperoxid. Den initiala blandningen organiskt material och 50 ml 30% väteperoxid rördes 
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försiktigt runt i glasbägare med pincett av metall. För att föra över organiskt material användes 

metallsked och pincett. Samtliga 36 st 50 ml glasbägare förblev placerade i dragskåp med drag 

1.22 m/s. Efter 4 dagar avlägsnades urglas och proverna rördes om med pincett, och samtliga 

glasbägare täcktes med parafilm. I nästan samtliga prover hade den organiska massan flutit upp 

till ytan på väteperoxiden 3 dagar efter att glasbägare innehållandes organiskt material och 

väteperoxid hade täckts med parafilm (organiskt material hade vid den här tidpunkten legat i 

väteperoxid i totalt 7 dagar). För att undvika att organisk massa låg ovanpå väteperoxiden så 

blandades samtliga prover försiktigt genom att för hand med cirkulära rörelser föra runt 

glasbägare för att blanda samman väteperoxid och organiskt material utan att bryta parafilm-

täckning. Processen med att cirkulera blandningarna upprepades (räknat från dag då glasbägare 

täcktes med parafilm som dag 0) efter 3, 5, 6, 9 och 10 dagar. 9 dagar efter att glasbägare täcktes 

med parafilm byttes parafilm som såg ut att vara påverkad av reaktionen av biomassa och 

väteperoxid ut. Parafilm som bedömdes vara misstänkt påverkad av reaktionen bedömdes efter 

utseende, och parafilm som såg ut att ha expanderat på grund av oxidation med förändrad 

struktur och spänst som resultat byttes ut.  

 

10.2.4 Filtrering och skiktning med olja. 

Efter totalt 16 dagar i väteperoxid filtrerades proverna i en tesil och en mängd på 10 ml av 

proverna i vätskeform överfördes till 18 stycken Falconrör. Innan filtreringen blandades samtliga 

prover försiktigt genom att med cirkulära rörelser föra runt respektive 50 ml glasbägare för att 

cirkulera blandningen. Lösningarna filtrerades genom att proverna, uppdelat i två 50 ml 

glasbägare, nr 1 & 2, för respektive provgrupp (1,2,3) hälldes genom en tesil av metall ner i 150 

ml glasbägare. För att få med eventuella partiklar som fastnat på botten i 50 ml glasbägare 

hälldes 2 ml ultrarent vatten ner i 50 ml glasbägare och cirkulerades för att sedan hällas ner i 150 

ml glasbägare. 150 ml glasbägare innehållandes prover i vätskeform blandades försiktigt genom 

att för hand med cirkulära rörelser cirkulera blandningen innan 10 ml av den filtrerade lösningen 

i 150 ml glasbägare hälldes ner i Falconrör. Resterande filtrerade prover i vätskeform hälldes ner 

i rengjorda 50 ml glasbägare och täcktes med parafilm för att sparas. Filtrerat fast material togs 

ut ur tesil med sked och placerades tillbaka i 50 ml glasbägare som proverna behandlats med 

väteperoxid i. Med pipett tillsattes 5 ml olja i varje Falconrör innehållandes 10 ml prov i 

vätskeform i syfte att binda polymerer till ett oljeskikt. Efter att oljan tillförts skakades 

Falconrören innehållandes kraftigt. 48-timmar efter tillsättning av olja i Falconrör hade 

blandningen skiktats och oljan låg i ett skikt ovanför väteperoxiden.  

 

10.2.5 Kontrollgrupper 

För att kunna urskilja och identifiera plastpartiklar i analyser av prover iordningställdes 2 

stycken 150 ml glasbägare med en blandning av sträckfilm (polyeten) och 50 ml 30% 
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väteperoxid, och en blandning av bindgarn (polypropen) och 50 ml 30% väteperoxid. Syftet med 

blandningarna var att kunna titta på kontrollgrupper innehållandes endas polyeten eller 

polypropen i 30% väteperoxid skiktad med ett oljeskikt som bindande skikt för polymererna. En 

massa av ca ett kryddmått sträckfilm, och ett kryddmått bindgarn bröts ner med mortel och 

mortelstöt i syfte att simulera yttre mekanisk åverkan och tillsattes därefter till 150 ml 

glassbägare innehållandes 50 ml 30% väteperoxid. Polypropen som först klipptes med sax till <3 

mm partiklar blev statiskt, och 5 ml ultrarent vatten tillsattes i mortel för att kunna hälla över 

polypropen till 150 ml glasbägare. Polyeten fördes över från mortel till 150 ml glasbägare med 

sked av metall och pensel. För att kunna titta på strukturen hos kontrollgrupper polyeten och 

polypropen i olja togs 10 ml 30% väteperoxid med polyeten, och 10 ml 30% väteperoxid med 

polypropen från respektive 150 ml glasbägare med pipett och fördes över i två separata 

Falconrör. 5 ml olja tillsattes i vardera Falconrör och sedan skakades Falconrören kraftigt. 

 

10.2.6 Förberedande analys av vätskeskikt och oljeskikt. 

Initiala skiktningen av proverna indikerade en fortsatt reaktion i väteperoxiden i Falconrör. Ur 

Falconrör innehållandes prov i 10 ml 30% väteperoxid och 5 ml olja gjordes analyser på både 

vätska från oljeskikt och vätskeskikt från prov Swartling, Ensilage, provnummer 3, i syfte att 

undersöka om det fanns en skillnad i mängd organiskt material i de två olika skikten. Med 

separata pipetter för respektive skikt extraherades 0.5 ml från oljeskikt och 0.5 ml från 

vätskeskikt från Falconrör och placerades på separata urglas som undersöktes i ljusmikroskop 

OLYMPUS SZX12. 9 mikroliter ur oljeskikt från Falconrör innehållandes prov Swartling, 

Ensilage, provnummer 3 placerades på objektglas och undersöktes i ljusmikroskop OLYMPUS 

BX51 med 200x förstoring. 

Resultatet av förberedande analyser genomförda med OLYMPUS SZX12 visade ett högre 

antal partiklar i vätskeskikt än i oljeskikt, vilket indikerade att polymerer bundit sig till oljeskikt. 

Förberedande analys i OLYMPUS BX51 med 200x förstoring visade att flertalet organiska 

partiklar fanns kvar i oljeskiktet, till största delen samlade i inneslutna bubblor som bedömdes 

som “väteperoxid-bubblor” i oljeskikt, troligtvis på grund av väteperoxidens fortsatta reaktion i 

Falconrör som resulterade i oxiderande bubblor som förde med sig partiklar upp i överliggande 

oljeskikt.   

 

10.2.7 Urskiljning av polymerer 

I syfte att med en andra skiktning urskilja polymerer från organiska partiklar och avlägsna 

väteperoxid från prover som skulle analyseras extraherades med pipett 3 ml olja från oljeskikt 

från första uppsättning Falconrör och tillsattes i en ny uppsättning Falconrör. 10 ml ultrarent 

vatten tillsattes, och med pipett tillfördes 2 ml ren olja till Falconrören och skakades kraftigt. 
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10.2.8 Prov för analys 

Prover för analys förberedes genom att 1 ml olja extraherades med pipett ur oljeskikt från 

Falconrör uppsättning nr till Eppendorfrör för respektive prov. 1 ml olja extraherades ur oljeskikt 

från Falconrör innehållandes kontrollgrupper och placerades i Eppendorfrör för respektive 

kontrollgrupp. 

 


