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Resirkulering av organisk avfall til jord
Problemer med plast
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Oversikt

• Viktigheten av resirkulering av organisk 
materiale tilbake til jord

• Plast og mikroplast i miljøet
• Plast i matavfall, biorest og slam
• Effekter av plast og mikroplast på jord og 

organismene som lever der



Viktigheten av resirkulering 
av organisk materiale tilbake til jord

• Moderne utarming av åkerjord skyldes fjerning 
av avling uten tilbakeførsel av organisk materiale

• Møkk, kompost, biorest og slam fører tilbake 
både næringsstoffer og organisk materiale

• Slik tilbakeførsel bedrer jordstruktur, 
vannlagringsevne og gjødselutnyttelse

• Men noe nisser kan følge med på lasset



Plast og mikroplast i miljøet

Forbruk av plast, fordelt på sektorer

Kilde: PlasticsEurope/Klimastiftelsen.no



Plast og mikroplast i miljøet

Inndeling av plastavfall

Kilde: Gayer et al., 2017, Sciences Advances



Plast og mikroplast i miljøet

Plastens skjebne

Kilde: Kilde: TU/
Ellen MacArthur Foundation



Plast og mikroplast i miljøet

Estimerte utslipp i Norge

Kilde: MEPEX











Plast i biorest

• Kommer i stor grad fra matavfall
• Biorest laget av husdyrmøkk + matavfall 

inneholder mindre mikroplast 
• 12-70 g/m3 (0,4-2,0 mg/kg jord v/ 6t/daa)



Mikroplast i avløpsslam

Mikroplast i avløpsslam er lite undersøkt i Norge
85-99 % av plast i avløpsvann havner i slammet
>90 % er fiber
NIVA 2017: 6000 partikler/kg slam (Norge)
Lares et al.: 23.000-170.000 p/kg slam (Finland)
Corradini et al.: 600-10.000 p/kg slam (USA)
van den Berg et al.: 5000 p/kg jord (Spania)

Lares M, et al. 2018. Water Res 133: 236-246. 
Corradini F, et al. 2019. Sci Total Environ 671: 411-420. 
van den Berg P, et al. 2020. Environ Pollut 261: 114198.



Fordeling av mikroplast i jord og avløpsslam

Fra Van den Berg et al.:
Flest tunge partikler i slam
og mest partikler <0,5 mm 

van den Berg P, et al. 2020. Environ Pollut 261: 114198.

Low Density

High Density



Giftighet av mikroplast i jord

Meitemark: Påvist endringer på cellenivå ved 
0,1-1 g/kg jord for LDPE (Chen et al., 2020)
Reproduksjon og overlevelse påvirkes ved 
>1g/kg jord
Måling av giftighet ofte gjort i kunstig jord og 
med plast som er nylig tilført -> høyere 
giftighet
Likevel har plast generelt lav giftighet overfor 
jordlevende organismer
De er vant til å spise/fordøye/skille ut partikler

Chen Y, et al. 2020. Ecotox Environ Safe 187: 109788.



Konklusjoner

Plast i jord er foreløpig hovedsakelig et 
forsøplingsproblem
Biorest basert på matavfall bidrar til tider      
relativt mye (variasjon mellom anlegg og batcher)
Avløpsslam spres sjeldnere/i mindre mengder  
men inneholder mer «ekte» mikroplast
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