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vilka ej sjunker i materialet från Äng-
skärsklubb. Någon orsak till den av-
vikande tendensen för de båda fören-
ingarna vid Ängskärsklubb kan ej ges.

Även för abborre består den sjun-
kande trenden för PCB och DDT.
HCB-koncentrationerna har en ten-
dens att sjunka mindre i material in-
samlat i Bottniska viken jämfört med

miljögifter
Anders Bignert och Mats Olsson
Naturhistoriska Riksmuséet

Den signifikanta ökningen av kadmi-
umkoncentrationerna i strömmings-
lever består i prover från Ängskärs-
klubb och Egentliga Östersjön. I
Ängskärsklubb är ökningen ca 6%
per år, sett över de senaste 16 åren
(s1). Vid Harufjärden, däremot,  sker
ingen ökning. Koncentrationerna av
zink och koppar har inte förändrats i
strömmingsmaterialet från de båda
lokalerna under perioden 1981 till
1997.

Blykoncentrationerna minskar
signifikant i materialet från Haru-
fjärden (s2), medan det i Ängskärs-
klubbsmaterialet ej sker någon signi-
fikant förändring. I Egentliga Öster-
sjön minskar blykoncentrationerna
signifikant både i strömming och
torsk.  Minskningen förklaras framför
allt av den internationellt minskade
användningen av blyad bensin.  Mot-
svarande minskningar har också ob-
serverats inom den terrestra delen av
den nationella miljögiftsövervak-
ningen.

Kvicksilverhalterna ligger kvar på
en låg nivå i strömmingen från Haru-
fjärden. Däremot konstateras en av-
sevärd förhöjning av kvicksilver-
halterna i materialet från Ängskärs-
klubb för 1997. Halterna på denna
lokal har varierat påtagligt under den
studerade perioden  (1980–1997).
En signifikant minskning har dock
konstaterats under senare år (s3).
Värden från mitten av 1990-talet har
legat lika lågt i Ängskärsklubbsma-
terialet som i annat studerat ström-
mingsmaterial, ca 20ng g-1. Koncen-
trationerna 1997 var så höga att de
ligger i nivå med observationerna
från början av 1980-talet på omkring
90ng g färskvikt-1, vilket motiverar
särskild uppmärksamhet i området.
Halterna ligger dock långt under de
nivåer som föranleder särskilda kost-
rekommendationer.

klorerade organiska
föreningar minskar

I strömmingsmaterialet fortsätter
koncentrationerna för samtliga stu-
derade klorerade föreningar att
minska, förutom β-HCH och HCB,
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material insamlat i norrländska in-
sjöar och i material från den svenska
västkusten och Egentliga Östersjön.

sämre kondition
hos strömmingen

Konditionen (relationen vikt/längd)
hos strömming från hela Östersjö-
området  sjunker signifikant, förutom

Koncentrationen av kadmium i strömmingslever
från Ängskärsklubb har ökat signifikant sedan

början av -80-talet. Strömming från Harufjärden
uppvisar däremot ingen signifikant förändring av

Cd-koncentrationen.

The concentration of cadmium in Baltic herring
liver tissue from Ängskärsklubb has increased
significantly since the beginning of 1980. No
significant trend over time is found for Baltic

herring from Harufjärden.

Koncentrationen av bly i strömmingslever från
Harufjärden har minskat signifikant sedan
början av -80-talet. Ingen signifikant trend

finns i materialet från Ängskärsklubb.

The concentration of lead in Baltic herring
liver tissue has decreased significantly since
the beginning of 1980. No significant trend

over time is found for Baltic herring from
Ängskärsklubb.

Lyckligtvis är de klorerade organiska miljögifterna på väg ut ur vårt ekosystem.
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vikaresäl
Tero Härkönen, Karin Hårding
Naturhistoriska Riksmuseet

Sälar står högt i näringskedjan och är
långlivade. Detta gör dem tyvärr
lämpliga för att studera långsiktiga
effekter av svårnedbrytbara miljö-
gifter. Klorerade kolväten, framfö-
rallt PCB, är skäligen misstänkta för
att ha orsakat de sjukliga föränd-
ringar av bl.a. binjurar, reproduk-
tionsorgan, tarm och skelett som sä-
larna i Östersjön uppvisar alltsedan
1960-talet (Helle et al. 1976, Berg-
man et al. 1986, Bergman och Olsson
1986, Bergman  in press). Vikare-
stammens reproduktionskapacitet
har sedan 1960-talet varit, och är
fortfarande, starkt nedsatt främst be-
roende på låg fertilitet. Den naturliga
mortaliteten verkar också vara för-
höjd, eftersom den uppmätta
dräktighetsfrekvensen under 90-talet
inte ensam kan förklara dagens låga
tillväxthastighet. För att modellera
vikarestammens utveckling under de
senaste 40 åren använder vi in-
venteringsdata, jaktstatistik och data
på fertilitet.

mortaliteten – en av
delarna i modellen

Populationers tillväxt kan beskrivas
av en modell: N

t+1
= N

t
 * R

t

Populationsstorleken ett visst år
(Nt+1) kan beskrivas av antalet djur
föregående år (Nt) multiplicerat med
tillväxthastigheten (Rt). Om faktorn
R

t
 är lika med 1.0 sker ingen föränd-

ring i antal djur. Är den lägre än 1.0
minskar antalet djur och är den högre
än 1.0 ökar antalet djur.

Det är svårt att räkna alla sälar (N)
i Bottenviken. Istället räknas en stabil
andel av populationen genom att in-
venteringen utförs på samma sätt och
vid samma tid på året med systema-
tiska linjetransekter från flygplan.
Förändringen i antal räknade djur
från år till år ger en god uppskattning
av tillväxthastigheten. Inventerings-
data under perioden 1988–1998 visar
att tillväxthastigheten varit 1.051
under denna period. Det innebär
alltså att populationen ökar med ca
5% varje år.

Tillväxthastigheten (R
t
) beror av

frekvensen födslar (f) och frekvensen

fakta: miljögifter
I det nationella miljögiftsprogrammet i Bottniska viken ingår insamling av strömming från
Ängskärsklubb och Harufjärden. Därtill insamlas abborre och tånglake från Holmöarna.
Sedan början av 1980-talet mäts koncentrationerna av kadmium, koppar, bly och zink i
lever från den insamlade strömmingen. Halten kvicksilver bestäms i strömmingsmuskel.

De klorerade organiska föreningarna PCB, DDTsubstanser, HCH och HCB  bestäms i
fett från muskulatur från strömming, abborre och tånglake. Samma individer som
analyseras för metallkoncentrationer analyseras även för de nämnda klorerade organiska
föreningarna.

statistik: miljögifter
För att undersöka om tidsserierna uppvisar statistiskt signifikanta trender har en loglinjär
regressionslinje anpassats till de geometriska årsmedelvärdena i respektive tidsserie.

s1: Ängskärsklubb, kadmium s2: Harufjärden, bly s3: Ängskärsklubb, kvicksilver
r2=0.59, p<0.001 r2=0.79, p<0.001 r2=0.32, p<0.018
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Kvicksilver i strömmingslever

Koncentrationen av kvicksilver i strömmings-
muskel från Harufjärden visar inte på någon
förändring över tid. Vid Ängskärsklubb visar

mätresultaten stor spridning, men i genomsnitt
minskar koncentrationerna med ca 7% per år ifrån

början av 80-talet. Ovanligt höga Hg-halter
observerades 1997 vid Ängskärsklubb.

The concentration of mercury in Baltic herring
muscle tissue at Harufjärden does not show any

change over time. The time series from
Ängskärsklubb shows large variations between

years. The average trend since 1980 is
decreasing at a rate of approximately 7% a year.

Unusually high concentrations of Hg were
observed at Ängskärsklubb in 1997.

hos Ängskärsklubbsströmmingen. I
materialet från Egentliga Östersjön
kan vi dessutom konstatera en signi-
fikant minskande fettkoncentration.
Strömmingen från Harufjärden visar

likartad, om än inte statistiskt signifi-
kant, tendens vad gäller fettkon-
centration.  Avvikelsen vid Ängskärs-
klubb gäller såväl för strömming in-
samlade under vår som höst.


