
8

Miljögifter övervakas
i sediment och organismer

BOHUSKUSTEN

I Sverige är den marina miljöövervakningen uppdelad i
nationella program (Naturvårdsverket), regionala program
(vattenvårdsförbund, länsstyrelser) samt i lokala program,
så kallad recipientkontroll (främst industrier). De nationella
programmen svarar för öppet hav, de regionala för kust-
områden, vanligen länsvis, och de lokala för ett begränsat
område, till exempel en fjord eller havsvik.

Sedan början av 1990-talet övervakar Bohuskustens vattenvårds-
förbund miljögifter och miljökvalitet i sediment och biologiskt
material; blåstång (Fucus vesiculosus), blåmussla (Mytilus edulis),
tånglake (Zoarces viviparus), torsk (Gadus morhua) och krabb-
taska (Cancer pagurus) utmed Bohuskusten, från Strömstad i norr
till Göteborgs södra skärgård i söder. Undersökningarna sker med
fem års intervall och kommer att genomförs för fjärde gången
under 2006. Samordning sker med de lokala sediment-
programmen för Brofjorden (Preemraff Lysekil), Askeröfjorden –
Hakefjorden (Stenungsundsindustrierna och Stenungsunds kom-
mun), Gullmaren (länsstyrelsen) och Göta älv (Göta älvs
vattenvårdsförbund). Vissa av de lokala programmen har pågått
sedan början av 1970-talet.

Bohuskustens miljöövervakningsprogram omfattar analys av
elva olika metaller och 63 organiska miljögifter samt ett tiotal
omvärldsparametrar (sediment). Antalet varierar något beroende
på vilken del i matrisen (biologiskt material eller sediment) som
undersöks. Därutöver har förekomsten av ytterligare ett 40-tal
organiska miljögifter kontrollerats vid något av undersöknings-
tillfällena. Programmet har med åren utvecklats till landets mest
omfattande regionala miljöövervakningsprogram för miljögifter
och framstår därmed som ett föredöme som i allt väsentligt upp-
fyller krav/önskemål från EU, ICES och OSPAR.

Vågar vi äta fisk?
Hur har då utvecklingen med avseende på miljögifter utmed
Bohuskusten varit under 1990-talet? Hittar vi miljögifter i de
undersökta medierna? Har halterna sjunkit eller ökat? Har statu-
sen försämrats eller förbättrats? Har reningseffekter och restrik-
tioner gett resultat? Vågar vi äta fisk och musslor? Frågorna är
många och inte alltid så enkla att ge generella svar på, beroende
på lokala variationer utmed kusten eller till följd av att många
miljögifter inte undersökts vid tillräckligt många tillfällen så att

Figur 7:27. Sammanställning över miljöstatus 2001 och förändringen av medelvärdeskoncentrationen för några ämnen och föreningar i
sediment och biologiskt material utmed Bohuskustens mellan 1990 och 2001 samt graden av sannolikhet för denna förändring.
Nedåtriktad pil betyder minskad halt och uppåtriktad pil ökad halt. Förändringarna anges i % och miljöstatusen i klassindelning efter
Naturvårdsverkets kriterier. Grönmarkerade fält markerar förändringar som är större än de minst 10 % som baserat på reproducerbar-
heten vid den kemiska analysen krävs för att en förändring med säkerhet skall kunna bedömas. Frågetecken markerar avsaknad av
tillförlitliga data från 1993.
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en tydlig trend kan utläsas. Därutöver saknas bedömningsgrunder
för flera miljögifter eller annat relevant jämförelsematerial. Men i
de fall där dessa behov är uppfyllda kan frågorna besvaras.

Organiska miljögifter i sedimenten
Människans påverkan på miljön är allomfattande. Spår av miljö-
gifter hittas för de flesta ämnen och substanser som undersökts i
hela eller delar av matrisen sediment-biota. Metaller finns natur-
ligt i sediment och biota (så kallade bakgrundshalter). Många
metaller är dessutom livsnödvändiga för organismerna. Detta gäller
inte de organiska miljögifterna. De skall med några få undantag
inte förekomma alls, men det gör de. Organiska tennföreningar
(TBT), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polyklorerade
bifenyler (PCB), polybromerade difenyletrar (PBDE, flamskydds-
medel), dioxiner och furaner (PCCD/PCDF), bekämpningsme-
del som hexaklorbensen (HCB), toxafen och lindan hittas i den
biologiska delen av matrisen 2001. Dessa och många andra un-
dersökta ämnen som monoaromater (BTEX) och mjukgörare
(ftalater)  finns dessutom inlagrade i sedimenten. Ämnen som
pentaklorbensen, styren, gujakoler och halogenerade alifater (halo-
former) hittades inte i sedimenten och tycks därmed har för-
svunnit sedan tidigare undersökningar.

Ät inte torsklever!
I många fall är halterna låga, men i några fall anmärkningsvärt
höga. I torsklever förekommer flera giftiga ämnen, men i torskfilén
hittas nästan ingenting. Ät alltså inte torsklever!

Miljögiftsstatusen, baserad på Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder, visar att situationen förbättrats under 1990-talet. Statu-
sen är dock inte tillfredställande för PCB, PAH, arsenik, tenn och
bly beroende på var i matrisen man tittar.

Den genomsnittliga trenden 1996 – 2001 visar med undan-
tag för tenn, på en nästan total minskning av metaller i hela den
biologiska matrisen. Däremot ökar TBT, PCB och PAH (ej i blå- TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Ingemar Cato, docent och byråchef vid enheten för geofysik

och maringeologi vid Sveriges geologiska undersökning, Uppsala

mussla), medan dessa ämnen minskar i torsk. Trenden är den-
samma för perioden 1992 – 2001.

För sedimenten kan däremot en ökning av flera metaller note-
ras. Sannolikt beroende på att sedimenten utgör en sänka för dessa
ämnen. Genomgående är dock att kvicksilver minskat kraftigt i
både biota och sediment, vilket visar att vidtagna användnings-
förbud gett effekt. Effekterna tar dock tid vilket t.ex. PCB visar i
det biologiska materialet. Mellan 1995 och 2000 har alla organiska
miljögifter utom TBT och PAH minskat kraftigt i sedimenten.

Sedan början av 1990-talet övervakar Bohuskustens vattenvårdsförbund miljögifter och miljökvalitet i sediment och biologiskt material,
som till exempel blåmusslor (Mytilus edulis). Foto Roger Lindblom

Sedimentens miljögiftsbelastning övervakas vart femte år på 37
stationer fördelade utmed hela i Bohuskusten. Biota övervakas
på nio av dessa stationer.


