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MILJÖGIFTER OCH DERAS EFFEKTER

Det fi nns fortfarande många kunskaps-
luckor att fylla när det gäller miljögifter 
i biologiskt material. De ämnen som 
övervakas är en försvinnande liten del av 
de ämnen som fi nns i kemiska produk-
ter, varor och läkemedel. Glädjande nog 
har vi dock fl era exempel på att resoluta 
åtgärder verkligen får effekt.

■ De största problemen med miljögift er 

i de svenska havsområdena fi nns i Öster-

sjön. Detta innanhav är slutstation för 

föroreningar från högindustrialiserade 

länder med cirka 80 miljoner invånare i 

avrinningsområdet. Det tar också emot 

föroreningar som kommer med luft en 

från länder långt utanför avrinningsom-

rådet. Vattenomsättningen är långsam, 

och vattentemperaturen är relativt låg. Det 

bräckta vattnet i Östersjön medför dess-

utom att både söt- och saltvattenarter är 

speciellt känsliga för den kemiska stress 

som miljögift er ger. 

Start på organiserad övervakning
För fyrtio år sedan stod gråsäl och havsörn 

på randen till utrotning, och uttern hade 

försvunnit längs Östersjöns kuster. Skalen 

runt sillgrisslans ägg från Stora Karlsö 

utanför Gotland var betydligt tunnare än 

ägg i museernas samlingar från tiden före 

introduktionen av DDT som bekämp-

ningsmedel. Den katastrofala utvecklingen 

för många rovfågelpopulationer uppmärk-

sammades, och medvetenheten växte om 

miljögift ernas betydelse. Allt tydde på att 

höga koncentrationer av PCB var orsaken 

till att en stor del av gråsälshonorna var 

sterila. Samtidigt startade forskarsamhället 

och myndigheterna en organiserad över-
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vakning av miljögift er, i första hand kvick-

silver, DDT och PCB. 

Resoluta åtgärder har effekt
Under 1970-talet förbjöds både DDT 

och PCB i Sverige, och liknande åtgärder 

infördes i alla andra länder runt Östersjön. 

Förbuden fi ck stor eff ekt, som kunde mätas 

i form av tydliga koncentrationsminsk-

ningar i bland annat fi sk och sillgrissleägg. 

Det här visar att resoluta åtgärder har 

eff ekt, och att belastningen av dessa extremt 

stabila ämnen rent av minskade snab-

bare än vi vågat hoppas. Framför allt för 

bekämpningsmedel som DDT och lindan 

där förbuden gav en minskningstakt på 

mellan 10 och 20 procent per år. För PCB, 

som ingår i en mängd produkter i samhäl-

let, blev minskningstakten långsammare, 

mellan 5 och 10 procent per år. 

Parallellt med den här positiva utveck-

lingen har den tidigare nedåtgående trenden 

för populationerna av gråsäl, havsörn och 

utter vänt, och bestånden har börjat öka. 

Men det fi nns fortfarande problem. 

Genom sin position högst upp i närings-

kedjorna är havsörn och sälar viktiga miljö-

indikatorer. Havsörnarna har fortfarande 

färre ungar i kullarna än före 1950, och hos 

gråsälarna förekommer svåra tarmsår i en 

omfattning som har ökat under senare år 

och antyder ett försämrat immunförsvar. 

Vi ser också minskande späcktjocklekar 

hos sälar, magrare strömmingar och sill-

grisslornas ungar väger mindre än för tjugo 

år sedan. 

Stort mörkertal
Ungefär 20 000 ämnen beräknas fi nnas i 

kemiska produkter, varor och läkemedel i 

Sverige. I hela Europa ligger siff ran troli-

gen på mer än 30 000. De ämnen som idag 

övervakas utgör en mycket liten del av det 

totala antalet kemikalier som används i vårt 

samhälle. Ett hundratal nya ämnen till-

kommer varje år. Exempelvis har läkeme-

delsrester i miljön hittills bara analyserats 

i mycket blygsam omfattning, trots att det 

numera används ungefär lika stora mäng-

der läkemedel i samhället som bekämp-

ningsmedel inom jordbruket.

Alla dessa ämnen kan naturligtvis inte 

betraktas som miljögift er. Av ett miljögift  

krävs att det är svårnedbrytbart, bioacku-

mulerbart, produceras i relativt stor mängd 

och att det används på ett sådant sätt att det 

kan spridas i miljön och orsaka eff ekter på 

levande organismer. Vi kan dock misstän-

ka att glappet mellan vad vi vet om ett fåtal 

kemikaliers uppträdande i miljön och vad 

som fi nns att veta om resten är stort.

Mycket arbete kvarstår
En viktig uppgift  i framtiden blir att med 

kunskap om kemikaliers egenskaper försö-

ka sålla fram potentiellt farliga ämnen och 

föreningar. Olämpliga kemikalier måste 

fasas ut och ersättas med ämnen som har 

mindre miljöfarliga egenskaper. Att inte 

tillåta användning av nya kemikalier utan 

en väldokumenterad riskbedömning 

utifrån ett miljöperspektiv är också väsent-

ligt. Detta nödvändiga och viktiga arbete är 

sedan länge igång, men det kan inte ersätta 

provtagning och övervakning av miljön. 

Ideligen upptäcks nya potentiella hot och 

oväntade trender som ett resultat av sådana 

undersökningar. 

Riksdagen har antagit miljömålet Gift fri 

miljö till år 2020. För att inte detta mål ska 

upplevas som tomt och till intet förplik-

tigande måste vår kunskap om tillstånd 

och trender för miljögift er öka markant. 

Vi måste också förbättra vår förmåga till 

riskbedömning och skapa tydliga bedöm-

ningsgrunder för åtgärder och prioritering 

av insatser. Att säl, havsörn och utter trots 

allt börjat återhämta sig visar att det inte är 

hopplöst att försöka göra något, trots den 

till synes oöverstigliga mängden kemika-

lier som släpps ut i vår miljö. I detta arbete 

är kunskap en förutsättning för eff ektiva 

och meningsfulla åtgärder. S
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