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hälsotillståndet
hos abborre och tånglake

Inom den nationella marina kustfisk-
övervakningen har känsliga biomarkörer 
använts sedan 1988 för att kartlägga 
hälsotillståndet hos fisk. här redovisas 
undersökningar på abborre och tång-
lake för de områden som har de längsta 
tidsserierna. De flesta biomarkörerna 
indikerar en god hälsostatus. Några er-
hållna mätdata talar dock för att fisken är 
påverkad av en ökad exponering för nå-
got eller några miljögifter. Detta kan vara 
tidiga tecken på miljöförändringar som 
på sikt kan få allvarliga konsekvenser för 
fiskpopulationer i våra kustområden.

■ Provtagningarna är gjorda på abborre i 
Bottniska viken vid Holmöarna, på abbor-
re och tånglake i Egentliga Östersjön vid 
Kvädöfjärden, samt på tånglake vid väst-
kusten utanför Fjällbacka. I dessa provtag-
ningsområdena förekommer inga kända 
större lokala eller regionala utsläppskällor, 
vilket gör att de kan betraktas som refe-
rensområden.

Ökad erOD-aktivitet hos abborre
EROD-aktivitet är ett mått på funktio-
nen hos ett avgiftningsenzym som mäts i 
abborrens lever. Förhöjd EROD-aktivitet 
visar att fiskens avgiftningssystem trätt i 
funktion. 

Undersökningar på abborre i Kvädöfjär-
den från 1988 och framåt visar att EROD-
aktiviteten har ökat successivt med ca 7 
procent per år fram till år 2000. Därefter 
har nivåerna planat ut på en tre gånger 
högre nivå än under slutet av 1980-talet. 
Även vid Holmöarna har på senare år en 
tendens till ökning observerats. Den mest 
sannolika förklaringen är att fisken expo-
neras för ökande halter av miljögifter som 

inducerar EROD, t.ex. vissa polyaroma-
tiska kolväten (PAH) och olika halogene-
rerade ämnen. 

För att kartlägga orsakerna till ökning-
en har retrospektiva analyser av PAHer i 
abborre från Kvädöfjärden (1992–2004) 
och Holmöarna (1998–2004) genomförts. 
Resultaten hittills visar dock på dålig 
korrelation. Nyligen gjorda analyser har 
visat mycket höga halter av di- och tribro-
merade dioxiner i abborre och blåmussla 
i Kvädöfjärden. Därför kommer ytterligare 
analyser av dessa bromerade dioxiner att 
göras på tidigare insamlat abborrmaterial. 
Såväl vissa PAHer som bromerade dioxi-
ner kan inducera EROD-aktiviteten och ge 
upphov till andra fysiologiska störningar, 
såsom effekter på fortplantningen, hos fisk.

Stor variation hos tånglake
Hos tånglake observeras ingen motsva-
rande ökande trend över tiden för leverns 
EROD-aktivitet. Däremot är det stora 
mellanårsvariationer. Undersökningar pågår 
för att belysa om dessa variationer speg-
lar långväga transport av ämnen, och om 
avrinningen från land är en viktig faktor 
för variationen. 

I Göteborgs hamn utfördes undersök-
ningar under åren 2001–2004 för att med 
ett antal biomarkörer utröna om tångla-
kens hälsotillstånd påverkades av de stora 
muddringsarbeten som gjordes där 2003. 
I dessa studier användes Fjällbacka som 
referensområde. Undersökningarna visa-
de bland annat på tydligt förhöjda EROD-
aktiviteter. Lite oväntat antydde resultaten 
att dessa arbeten även kunde påverka tång-
laken i Fjällbacka. Påverkan var svag men 
resultaten indikerar att det kan ske långvä-
ga transport av föroreningar längs kusten.

Fler förändringar
Under de senaste åren har också noterats 
att andelen vita blodceller ökar hos tång-
laken, såväl från Kvädöfjärden som Fjäll-
backa. Orsaken till denna förändring är 
inte känd. En möjlig förklaring är att vita 
blodcellsbilden påverkas av övergödning 
och algblomning längs våra kuster.
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En annan viktig observation är att kropps-
storleken på tånglakarna successivt mins-
kar i undersökningsområdena. Denna 
storleksförändring kan vara ett resultat 
av naturlig variation eller av successivt 
ökande vattentemperatur och minskande 
populationsstorlekar av tånglake, vilket 
observerats av Fiskeriverket. Tånglaken är 
en kallvattenart och missgynnas av stigan-
de vattentemperatur.

Störd jonbalans?
Ett så kallat gonadsomatiskt index (GSI) 
är ett mått på könsorganets vikt uttryckt 
i procent av den somatiska vikten d.v.s. 
vikten när könsorgan och mag- och tarm-
kanal är avlägsnade. En successiv minsk-
ning av storleken på abborrens könskörtlar 
har pågått sedan 1990-talet i Kvädöfjärden 
och Holmöarna. Minskningen har dock 
planat ut i Kvädöfjärden under de senaste 
tre åren. 

En mindre gonadstorlek kan vara en 
indikation på en försenad årlig könsmog-

nad eller hämmad gonadutveckling med 
försämrad fortplantningsförmåga som 
följd. Att samma effekt förekommer i två 
olika referensområden kan tyda på att det 
är en storskalig förändring i havsmiljön.

Ytterligare en biomarkör, kloridkon-
centrationen i blodet, uppvisar en signifi-
kant ökande trend från 1988 till 2006 hos 
abborre i Kvädöfjärden. Förändringen kan 
inte förklaras av fluktuationer i salthalten 
i vattnet under den aktuella perioden. 
Mer sannolikt är att fisken exponerats för 
något ämne som påverkar jonregleringen. 
En förklaring som inte kan uteslutas är 
den successivt förhöjda halt av kadmium 
hos abborre som observerades under åren 
1989–1999. 

viktigt att effekter följs upp
En statistisk bearbetning av data från 
Kvädöfjärden tyder på att den ökande 
vattentemperaturen under tidsperioden 
1988–2006 är den mest sannolika orsaken 
till att abborrarna växer snabbare och har 

fi Mätningar av erOD-aktiviteten i lever hos 
abborre i Kvädöfjärden visar en successiv 
ökning och cirka tre gånger högre nivå under 
åren på 2000-talet jämfört med de första 
åren i tidsserien. Detta avgiftningsenzym 
aktiveras bl.a. av organiska miljögifter.
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fi gonadstorleken (gSI) hos abborrar vid 
holmöarna har minskat påtagligt under 
mätperioden. Detsamma gäller dem från 
Kvädöfjärden. Det kan vara en indikation 
på en försämrad fortplantningsförmåga.

fi andelen vita blodceller hos tånglakeho-
nor från Fjällbacka har ökat under senare år. 
Det tyder på att immunförsvaret är påverkat.

ExEMpEl på 
varningstECkEn
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övervakning av kustfiskars hälsa
hälsoundersökningarna syftar till att påvisa och följa negativa och/eller positiva förändringar 
av miljötillståndet i svenska kustområden. De ingår i den nationella integrerade kustfiskö-
vervakningen, som även omfattar studier av fiskbestånden och analyser av metaller och 
organiska miljögifter.
ett stort antal väl beprövade och känsliga biokemiska, fysiologiska och histologiska mätva-
riabler, s.k. biomarkörer mäts, vilket ger en god bild av fiskens hälsotillstånd genom att de 
speglar viktiga livsfunktioner. Mätningarna gör det möjligt att spåra förekomst och effekter 
av miljöfarliga ämnen på ett tidigt stadium, innan störningarna har manifesterats på popu-
lationsnivå.

fakta

en lägre medelålder i det undersökta stor-
leksintervallet. Däremot är sambandet 
svagare mellan vattentemperaturen och 
observerad påverkan på EROD-aktivitet 
och gonadstorlek. Exponering för något 
eller några miljögifter är en troligare orsak 
till de tidstrender som påvisats för dessa 
två biomarkörer.

Det är viktigt att fortsätta den påbörjade 
kartläggningen av de miljögifter som kan 
vara ansvariga för induktionen av EROD-
aktiviteten och att arbetet även fokuseras på 
att utröna om denna miljögiftsexponering 
också kan förklara effekten på abborrarnas 
gonader. Trenden med ökande kloridhalt 
i blodet kommer att följas noggrant under 
kommande år för att se om den fortsätter 
och även visar sig hos abborre i de andra 
två kustområdena. Likaså bör ökningen av 
andelen vita blodceller hos tånglake både i 
Östersjön och på västkusten bli föremål för 
uppföljande studier.

Uppföljande studier genomförs
Den minskade gonadstorleken är en myck-
et allvarlig varningssignal om att fortplant-
ningen kan vara störd. Det är därför ange-
läget att genomföra uppföljande studier 
för att belysa bakomliggande orsaker 
och se vilka konsekvenserna är för fort-

plantningsförmågan. Som ett första steg 
kommer retrospektiva histologiska under-
sökningar på tidigare insamlade gonader 
från abborrhonor i Kvädöfjärden att utfö-
ras. Nästa steg är uppföljande fältstudier 
för att undersöka om det är en tidsmäs-
sig försening av gonadutvecklingen eller 
om abborren även vid leken under våren 
uppvisar en reducerad gonadstorlek och 
därmed försämrad fortplantningsförmåga. 
I samverkan med Fiskeriverket pågår dess-
utom en fördjupad integrerad utvärdering 
av biomarkördata och populationsdata för 
abborre i syfte att spåra möjliga effekter på 
populationsnivå.

Belastade kustlokaler 
Erfarenheter från parallella undersökning-
ar i referenslokalen Fjällbacka och i Göte-
borgs hamn visar att det är mycket angelä-
get att den nationella övervakningen även 
inkluderar undersökningar i kustlokaler 
som kan spegla utsläpp av föroreningar 
från betydande punktkällor som Göteborg 
och Stockholm. Mätningar i sådana loka-
ler skulle avsevärt stärka möjligheten att 
bättre förstå orsaken till observerade toxis-
ka effekter, samtidigt som övervakningen 
skulle bli effektivare och känsligare och 
därmed kunna leda till tidigare upptäckter 

om eller när utsläppen av miljöstörande 
ämnen blir oacceptabelt stora. En sådan 
strategi skulle också möjliggöra en bättre 
uppföljning av de nationella miljökvalitets-
målen. S
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■ FUNKtION ■ MÄtvarIaBel/BIOMarKÖr

energi, tillväxt, kondition total kroppsvikt, somatisk vikt, längd, ålder,  
somatiskt konditionsindex

reproduktion, endokrin 
störning

gonadsomatiskt index (gSI), vitellogenin i blodplasma, 
könskvot hos tånglakeyngel

leverfunktion, avgiftning, 
oxidativ stress

leversomatiskt index (lSI), leverhistologi erOD-aktivi-
tet, glutationreduktas, glutation S-transferas, katalas.

Förekomst av genotoxicitet DNa-addukter i lever

Indikator på metallbelastning Metallothionein i lever

Kolhydratmetabolism/stress Blodglukos, blodlaktat

Syretransport, blodbildning hematokrit, omogna röda blodceller, hemoglobin

Immunförsvar, vävnadsskador vita blodceller: lymfocyter, granulocyter, trombocyter

Saltbalans, cellskador Klorid, natrium, kalium och kalcium i blodplasma


