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Miljögifter i biota 
Anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet
Lillemor Asplund, ITM, Stockholms universitet

Koncentrationerna av många organiska miljögifter i fisk 
visar glädjande nog sjunkande trender över tid. I Botten-
viken är exempelvis koncentrationerna av DDT och PCB 
nu lika låga som i sill från Fladen på Västkusten. 

HCB HÖGRE I BOTTNISKA VIKEN

Ett undantag är dock hexaklorbensen (HCB), som un-

der senare år legat på ungefär samma nivå i Bottniska 
viken som i Egentliga Östersjön. Dessa nivåer är unge-
fär dubbelt så höga som på Västkusten. För abborre är 
koncentrationerna av HCB till och med ca 3 gånger hö-
gre vid Holmöarna än i Kvädöfjärden i Egentliga Öster-
sjön. HCB, liksom övrigt olika dioxinföreningar, bildas 
bland annat vid förbränning av klorhaltiga material. Inte 
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PCB i strömmingsmuskel

Koncentrationerna av DDT visar glädjande nog sjunkande trender över tid. 
Figuren visar sDDT-koncentration (DDT+DDE+DDD, µg/g fett) i ström-
mingsmuskel från Bottniska viken, Egentliga Östersjön och svenska väst-
kusten.

Concentrations of DDT are decreasing. The figure shows sDDT concentra-
tions (µg/g l.w.)  in muscle tissue of herring from the Gulf of Bothnia, the 
Baltic Proper and the Swedish west coast.

Även koncentrationerna av PCB sjunker. Figuren visar sPCB- koncentratio-
ner (µg/g fett) i strömmingsmuskel från Bottniska viken, Egentliga Öster-
sjön och svenska västkusten.

Concentrations of PCB are also decreasing. The figure shows sPCB con-
centrations (µg/g l.w.) in muscle tissue of herring from the Gulf of Both-
nia, the Baltic Proper and the Swedish west coast.
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HCB i strömmingsmuskel

Koncentrationerna av HCB har under senare år legat på ungefär samma 
nivå i Bottniska viken som i Egentliga Östersjön. Dessa nivåer är ungefär 
tre gånger högre än på västkusten. Figuren visar HCB- koncentrationer 
(µg/g fett) i strömmingsmuskel från Bottniska viken, Egentliga Östersjön 
och svenska västkusten.

Concentrations of HCB have during recent years shown the same levels in 
the Gulf of Bothnia as in the Baltic Proper. The levels are approximately 
three times higher than at the Swedish west coast. The figure shows HCB 
concentrations (µg/g l.w.) in muscle tissue of herring from the Gulf of 
Bothnia, the Baltic Proper and the Swedish west coast.
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heller dioxinkoncentrationerna ser ut att minska, vilket 
är oroande. Dioxinhalterna i fisk är högre i Bottniska vi-
ken än i Egentliga Östersjön. 

BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL ÖKAR

Bromerade flamskyddsmedel inkluderades i den ordina-
rie övervakningen så sent som 1999, men genom att stu-
dera tidigare insamlat material har ändå tidsserier över 
dessa ämnen kunnat konstrueras. Dessa tidsserier visar 
att vissa lågbromerade difenyletrar (PBDE:er) i sillgriss-
leägg ökade dramatiskt från början av 70-talet till slutet 
av 80-talet. Efter att produktionen av dessa upphört i de 
flesta länder har den ökande trenden brutits, och koncen-
trationen av dessa ämnen minskar nu i sillgrissleäggen. 
Det bör påpekas att högbromerad difenyletrar fortfarande 

används, men att vi inte kunnat hitta dem i de prov vi för 
närvarande analyserar i marin miljö.  I fisk från Bottnis-
ka viken är tidsserierna för de bromerade ämnen vi ana-
lyserar ännu för korta för att med någon säkerhet uttala 
sig om eventuella trender.

Ett annat bromerat flamskyddsmedel, Hexabromo-
cycklododekan (HBCD), som av EU bedömts som mindre 
persistent än PBDE:erna, visar, till skillnad från PBDE:er-
na, tydligt ökande koncentrationer i sillgrissleägg. Ämnet 
produceras inte i Sverige, men importeras fortfarande för 
att användas inom plast- och textilindustrin. I våra fisk-
prov från Bottniska viken finns dock inga tendenser till 
ökande halter. Koncentrationerna av HBCD ser ut att öka 
söderut och är ungefär hälften så höga i Bottniska viken 
som i Egentliga Östersjön. 
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Kadmium i strömmingslever
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Bly i strömmingslever

Trots att en rad åtgärder vidtagits för att minska kadmium-utsläppen lig-
ger kadmiumkoncentrationerna på höga nivåer. Figuren visar kadmium-
koncentrationer i strömmingslever (µg/g torrvikt) från Bottniska viken, 
Egentliga Östersjön och svenska västkusten.

Even though actions have been taken to reduce cadmium discharges to 
the environment the concentrations are high, and still increasing, in most 
areas. The figure shows cadmium concentrations in liver tissue (µg/g d.w.) 
of herring from the Gulf of Bothnia, the Baltic Proper and the Swedish 
west coast.

Blykoncentrationerna i fisk från Bottniska viken visar, liksom övriga delar 
av landet, på sjunkande trender. Figuren visar blykoncentrationer i ström-
mingslever (µg/g torrvikt) från Bottniska viken, Egentliga Östersjön och 
svenska västkusten.

Concentrations of lead in fish from the Gulf of Bothnia as well as from 
other parts of Sweden, are decreasing. The figure shows cadmium con-
centrations in liver tissue (µg/g d.w.) of herring from the Gulf of Bothnia, 
the Baltic Proper and the Swedish west coast.
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KADMIUM FORTFARANDE  

ETT STORT PROBLEM

Av tungmetallerna har bly och kad-
mium övervakats sedan 1981, och 
kvicksilver ännu längre. Blykoncen-
trationerna i fisk från Bottniska viken 
visar, liksom övriga delar av landet, 
på sjunkande trender. Den främsta 
orsaken torde vara att blyhaltig ben-
sin inte längre används.

För att minska kadmiumutsläp-
pen till miljön har en rad åtgärder 
vidtagits – kadmium har förbjudits, 
begränsats eller avgiftsbelagts i oli-
ka produkter, såsom batterier och 
konstgödsel. Ändå ser utvecklingen 
av kadmiumkoncentrationerna helt 
olika ut jämfört med exempelvis bly. 
Vid Ängskärsklubb ökade kadmium-
koncentrationerna i strömmingslever 
hastigt från början på 80-talet för att 
nå en topp i början på 90-talet. Där-
efter verkar ett trendbrott ha inträf-
fat, men nivåerna är fortfarande höga 
jämfört med i början på 80-talet, och 
spridningen mellan år är stor. Utveck-
lingen i Bottenviken avviker från de 
övriga lokalerna genom att koncen-
trationerna var låga när de var som 
högst i resten av Östersjön. Under 
de senaste åren har dock kadmium-
koncentrationerna i strömming från 
Bottenviken legat på en hög nivå.

NYA ÄMNEN SKA ÖVERVAKAS

Vid sidan om tidsserieövervakningen 
av de ovan nämnda miljögifterna har 
en hel del nya ämnen från EU:s lista 
över prioriterade föroreningar inom 
vattendirektivet börjat att analyseras 
inom Naturvårdsverkets s.k. ”screen-
ing”-program. För många av de ana-
lyserade ämnena är koncentrationer-
na lägre än detektionsgränsen, men 
vissa ämnen uppvisar koncentratio-
ner som det finns skäl att undersöka 
vidare. Fortfarande är dock nivåer-
na i miljön för de flesta av männis-
kan avsiktligt eller oavsiktligt sprid-
da ämnen okända.
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Bromerade flamskyddsmedel i sillgrissleägg

Koncentrationer av flera bromerade flamskyddsmedel ökade dramatiskt under 70-talet, för att 
minska sedan produktionen av dessa ämnen upphört i de flesta länder. Figuren visar koncentra-
tionen (ng/g fett) av vissa av dessa ämnen i sillgrissleägg från Egentliga Östersjön.

The concentrations of several brominated flame retardants increased dramatically during the 
1970’s. Then the concentrations decreased, as a result of stopped production in many coun-
tries. The figure shows concentrations (ng/g l.w.) in guillemot eggs from the Baltic Proper. 


