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V i på ITM, Institutet för tillämpad miljöforskning,
har under lång tid arbetat med frågor som rör
utsläpp från skogsindustrin och hur utsläppen

påverkar omgivningen. Den fråga vi vill besvara är om
ett avloppsvatten är farligt för miljön. Farligt för vem? Jo
i första hand för de organismer som lever i vattnet. Om
det är ofarligt för dem är det heller inte troligt att vi
människor tar skada av att äta den fisk vi drar upp.

Enkla, billiga och bra metoder
För att veta om ett ekosystem mår bra bör man helst
studera på plats hur det ser ut. Detta är i praktiken
ogörligt, eftersom det oftast behövs flera års studier i ett
område för att kunna se och mäta förändringar. Med
sådana studier får man först i efterhand veta om något
negativt för miljön har inträffat.

Vi har haft som mål att ta fram metoder med vars
hjälp vi kan förutsäga eventuell negativ inverkan på

vattendragen. Vi arbetar för att få fram enkla, billiga och
bra metoder som ska kunna användas i stor skala, så att
de samhällsansvariga kan få tillförlitliga data att fatta
beslut utifrån. För att lösa detta har vi utarbetat biolo-
giska tester som ger ett direkt mått på giftigheten i det
vatten som släpps ut. Testerna går ut på att utsätta
organismer från olika delar av näringskedjan för av-
loppsvatten i olika koncentrationer.

Vi har i denna undersökning testat på tre olika
organismer och på sex avloppsvatten. Naturligtvis är det
önskvärt med studier på fler organismer och på fler
avloppsvatten under devicen att ju fler data desto säkrare
grund att stå på. Med testorganismer som är hemmahö-
rande i utsläppsområdet ökar testresultatens relevans.Vi
är dock övertygade om att användning av biologiska
testmetoder är det lämpligaste sättet att avgöra om ett
avloppsvatten är giftigt eller ej.

Klorfria metoder skonsammast
De organismer vi arbetat med är den marina bakterien
Vibrio fisheri, rödalgen Ceramium strictum och kräftdjuret
Nitocra spinipes. Testerna utförs på laboratoriet, och för
samtliga organismer gör man en spädningsserie med
avloppsvattnet och får på så sätt fram en dos-respons
kurva. Vad som mäts varierar för de olika organismerna.
När det gäller bakterien mäter man minskning i ljus-
utsändning. Naturligt utsänder nämligen denna bakte-
rie ljus. Då bakterien utsätts för giftigt vatten störs

Kom inte hit det luktar skit. En otrevlig lukt spred sig över nejden
och vi visste att vi närmade oss en massafabrik. Åkte vi ner till
vattnet så möttes vi av skummande brunt vatten med nästan
obefintligt siktdjup. Så här var det för bara ca 10-20 år sedan.
Mycket har förändrats till det bättre sedan dess. Genom biolo-
giska tester kan vi nu visa att de metoder för pappersblekning som
används idag i Sverige verkligen är mycket skonsammare för
miljön.

Hur giftigt är avloppsvattnet?

Biologiska tester ger svar
Längs med Norrlandskusten ligger pappers- och massafabrikerna tätt, och påverkan på havsmiljöerna utanför har varit stor.
Övergången till blekning med klordioxid, och ännu bättre, blekning med helt klorfria processer har förbättrat miljön betydligt.

Foto: Britta Eklund



HavsUtsikt 1/2000

9

släppts ut tillsammans med en mängd andra ämnen är
nästan helt omöjligt att veta. Dessutom är sannolikheten
stor att det fortfarande finns en mängd substanser där vi
idag inte har kunskap vare sig om deras existens eller
giftighet. Användningen av biologiska testmetoder är
därför det enda sättet att bestämma giftigheten i hela
avloppsvattnet.

Människans handlande viktig
Sverige har gått i bräschen för utvecklingen av klorfri
blekning av papper. Det är ett resultat av en stark allmän
opinion för miljövänliga alternativ. Genom att välja
klorfritt papper är den enskilda människan mycket vik-
tig i detta sammanhang. Tyvärr kan det även få motsatt
effekt. Idag är inte miljö ett lika hett begrepp bland oss
vanliga människor. Efterfrågan på klorfritt papper har
minskat. Industrier som tidigare helt hade gått över till
den något dyrare klorfria blekningen har delvis gått
tillbaka till klorblekning. Som konsument är det viktigt
att inte glömma bort att välja miljövänliga produkter,
även om massmedia inte skriver om det lika ofta.

SKOGSINDUSTRINS UTSLÄPP TILL VATTEN
Stora mängder avloppsvatten släpptes från början ut
i stort sett utan rening alls. På 60-talet tyckte man att
de stora mängderna av syretärande substanser som
släpptes ut var oroande. Myndigheterna började kräva
byggande av luftade dammar där nedbrytningen skulle
påbörjas innan avloppsvattnet släpptes ut i vatten-
dragen. På 70-talet började man förstå att blekning
med klor av pappersmassa bidrog till bildning av
giftiga substanser. På 80-talet fann man beviset för
detta, simpor med krokiga ryggrader utanför massa-
fabriker. Sambandet mellan detta och utsläpp från
massafabriker kunde påvisas av forskare från dåva-
rande Naturvårdsverkets laboratorium (nuvarande
ITM). Detta var ett viktigt inlägg i debatten om klor-
blekning av pappersmassa. Klordebatten tog fart, och
genom att den allmänna opinionen växte sig stark
kunde myndigheterna kräva ytterligare minskningar
av kloranvändning. Skogsindustrin tog sitt ansvar
och utvecklade nya, helt klorfria blekningsprocesser.
I detta var Skandinavien föregångare. Idag finns det
i Sverige ett flertal massabruk som bleker med helt
klorfria processer, några fler bruk som bleker med
klordioxid men inga som bleker med enbart klorgas.
Klordioxid innebär en mindre användning av klor än
blekning med ren klorgas. Internationellt pågår de-
batten fortfarande om huruvida det är värt att inves-
tera i de något dyrare klorfria processerna, eller om
det inte fungerar lika bra att bleka med klordioxid.

ljusalstringen. För rödalgen Ceramium strictum mäts hur
avloppsvattnet påverkar algens förökning. Han- och
honplantor exponeras tillsammans för olika koncentra-
tioner av avloppsvattnet under ett dygn. Ju giftigare
vatten som omger algen desto sämre är förutsättning-
arna för en lyckad befruktning. Förökningen mäts ge-
nom att räkna antalet bildade fruktkroppar. Kräftdjuret
Nitocra spinipes är ca 0,8 mm stort och återfinns på mjuka
bottnar både i Östersjön och i marina vatten. Två typer
av test har utförts på dessa kräftdjur, nämligen ett
överlevnadstest och ett reproduktionstest. Nitocra spinipes
tål olika salthalter, vilket är en fördel för testet, eftersom
det går att utföra testet vid den för det aktuella fallet
relevanta salthalten.

Vi har testat avloppsvatten från olika typer av bruk,
där pappersmassan blekts med ren klorgas, en blandning
av klorgas och klordioxid, bara klordioxid, samt tre olika
avloppsvatten där massan blekts med väteperoxid eller
en blandning av ozon och väteperoxid d.v.s. totalt klor-
fria blekprocesser. Våra resultat visar för samtliga test-
organismer att avloppsvatten från de totalt klorfria pro-
cesserna är de minst farliga. Det är glädjande att kunna
se att de metoder för pappersblekning utan klor som
utvecklats verkligen är skonsammast för miljön.

Komplexa avloppsvatten
Varför då inte bara mäta hur mycket gifter avlopps-
vattnen innehåller? Ja, tidigare var det just det man
gjorde för de substanser vars giftighet var känd. Gräns-
värden har oftast bestämts utifrån haltbestämningar på
enskilda substanser. Detta ger dock bara en del av
sanningen. Hur ett kemiskt ämne beter sig, i vilken form
det befinner sig och om det tas upp av organismer kan
vara mycket olika beroende på omgivningsfaktorer så-
som temperatur och salthalt. Hur sedan detta ämne
beter sig efter ha ingått i en process i en industri och

Det lilla kräftdjuret Nitocra spinipes tål olika salthalter vilket
gör den lämplig för giftighetstest av avloppsvatten.
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