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i den hittills största kartläggningen av 
dioxiner i ytsediment i Sverige hittades 
förhöjda halter i södra Bottenhavet, ett 
område där även halterna i strömming 
är höga. Förhöjda dioxinhalter i sediment 
återfinns även i andra områden med 
pågående eller nedlagd industriell eller 
urban aktivitet. tydliga lokala skillnader 
finns också i föroreningssammansätt-
ningen, något som kan användas för att 
identifiera föroreningarnas ursprung. 

■ Feta fiskarter från Östersjön innehåller 
höga halter av organiska miljögifter, däri-
bland olika dioxiner och dioxinliknande 
ämnen. Man kan väga samman de olika 
halterna av dioxiner och dioxinliknande 
ämnen och uttrycka en sammanlagd toxisk 
halt, den så kallade toxiska ekvivalenshal-
ten (TEQ). TEQ-halten i strömming, vår 
viktigaste feta matfisk, har varit konstant 
sedan mätningarna startade i slutet av 
80-talet. På grund av för höga halter får 
fisken inte saluföras på den europeiska 

marknaden. Sverige och Finland har dock 
temporära tillstånd att sälja fisken på 
respektive inhemsk marknad. 

Storskalig kartläggning
Åren 2005 till 2007 genomfördes en omfat-
tande provtagning för bestämning av diox-
inkoncentrationen i sediment längs den 
svenska ostkusten, från Skåne i söder till 
Haparanda i norr. Provtagningen komplet-
terades med sedimentprov från SGU tagna 
mellan år 2003 och 2004. Syftet med under-
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Dioxiner
Det som i dagligt tal benämns som dioxiner är i själva 
verket två grupper av ämnen, polyklorerade dibenso-
p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner 
(PCDF). Dibenso-p-dioxinerna utgör en grupp om 75 
ämnen med samma grundstruktur, kongener, medan 
de närbesläktade dibensofuranerna kan bilda 135 
kongener med olika kloreringsgrad. Både PCDDer 
och PCDFer kan ha mellan 1 och 8 kloratomer bundna 
till bensenringarna på sina respektive grundstrukturer. 
Den toxiska effekten hos de enskilda kongenerna är 
kopplad till placeringen av kloratomerna. Dioxiner med 
klor i positionerna 2, 3, 7 och 8 har mycket stark gift-
verkan. Det finns även polyklorerade bifenyler (PCBer) 
som har dioxinlik toxicitet. Denna grupp av PCBer kal-
las ofta dioxinliknande ämnen.

Dioxiner började uppmärksammas som gifter på 1970-talet, och under de följande de-
cennierna fann man utsläpp från en mängd olika mänskliga aktiviteter t.ex. avfallsförbrän-
ning, metallproduktion och klorgasblekning. Dioxiner bildades även som föroreningar vid 
produktion av bekämpningsmedel som användes i Sverige, exempelvis klorfenolpreparat 
och hormoslyr (fenoxisyror). användning av dessa förbjöds i slutet av 70-talet. Strax därefter 
började man också ställa högre krav på rening av rökgaser från avfallsförbränningsanlägg-
ningar och inom massaindustrin bytte man blekningsprocess till klordioxid och ozon för att 
minska dioxinbildningen. till en början såg man tydliga effekter i miljön, men minskningen 
av de toxiska halterna av dioxiner i Östersjöbiota avstannade, och har inte sjunkit sedan 
mitten på 80-talet. 
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sökningen var att lokalisera områden med 
förhöjda halter, så kallade hot-spots, men 
även att bestämma halter och samman-
sättning i relativt opåverkade sediment 
exempelvis utsjösediment. Det här är den 
mest storskaliga kartläggningen av dioxi-
ner i ytsediment som har utförts i svenska 
vatten.

höga halter vid industrier
De högsta dioxinhalterna återfanns i kust-
nära sediment nära olika industrier. Det 
mest förorenade sedimentet hittades utan-
för Oskarshamn, där en numera nedlagd 
kopparindustri anses ha orsakat utsläp-
pen. I södra Bottenhavet återfanns ett 
flertal områden med förorenade sediment 
i anslutning till pappers- och massabruk 
samt andra industrier. Även på andra plat-
ser längs kusten fanns lokala förhöjningar i 
dioxinhalt i anslutning till olika industrier.

Sammansättning som fingeravtryck
Sammansättningen av dioxiner och fura-
ner beror på under vilka förhållanden de 
bildats. Detta innebär att dioxinutsläpp 
från olika typer av verksamhet har karak-

teristisk sammansättning, så kallade fing-
eravtryck. Sammansättningen i ett prov 
kan därför hjälpa oss att spåra dioxinernas 
ursprung. En viktig del av kartläggningen 
har varit att bestämma sammansättningen 
av dioxinerna i varje prov.

I anslutning till den tidigare koppar-
industrin i Oskarshamn är sammansätt-
ningen i sedimentet helt dominerad av 
furaner. Sedimentprover tagna i anslut-
ning till massaindustrier i södra Bottenha-
vet uppvisar stor variation, men generellt 
dominerar furaner och dioxiner med minst 
sex kloratomer. I sediment nedströms ett 
sågverk, där klorfenolpreparat tidigare 
användes för att skydda trä mot svamp-
angrepp, stämmer sammansättningen väl 
överrens med markprover från området. 

Sediment utanför Stockholm har en 
sammansättning dominerad av oktaklore-
rad dioxin. Orsaken till detta är inte helt 
klarlagd, men dominans av oktaklorerad 
dioxin anses vara en indikation på atmos-
färisk deposition. Denna dioxin förekom-
mer i hög andel i våt- och torrdeposition 
både i Sverige och andra delar av världen. 
Det är möjligt att gå vidare med en stor 

grupp geografiskt spridda miljöprover och 
därifrån identifiera källprofiler på kongen-
nivå. Man kan även räkna ut hur mycket 
olika källor bidrar med till varje enskild 
provtagningspunkt. 

atmosfären inte enda källan
Många anser att det i dagsläget är det 
atmosfäriska nedfallet som håller kvar 
dioxinhalterna på en förhöjd nivå i våra 
feta fiskarter. Mönstren i de utsjösediment 
som ingick i studien tyder på att atmosfä-
risk deposition är en viktig källa, men de 
indikerar också viss påverkan från andra 
källor. På lokal och regional nivå är det 
dessutom tydligt att lokala hot-spots har 
en mycket stor inverkan på halterna i sedi-
ment. Exempel på källtyper som inte tidi-
gare har uppmärksammats är läckage från 
förorenad mark, uttransport av dagvatten 
och älvtransport. Dessa källor hör till dem 
som åtminstone kan ha en lokal eller regio-
nal inverkan på dioxinhalter. 

toppkonsumenter drabbas hårdast
Resultaten visar tydligt att det finns lokala 
och regionala skillnader i dioxinnivåer 

n totalhalterna (pg/g torrsubstans) av dioxiner 
i ytsediment längs den svenska kusten varierar 
kraftigt. i södra Bottenhavet är halterna tydligt 
förhöjda. en lokal förhöjning hittades också 
utanför Oskarshamn. 
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i Östersjösediment. En jämförelse med 
strömming indikerar att dioxinbelastning 
hos strömming korrelerar med regio-
nala sedimenthalter. I södra Bottenhavet, 
där dioxinhalterna är som högst, är även 
halterna i strömming förhöjda jämfört 
med strömming från Bottniska viken. 
Data underlaget är dock litet, och statistiskt 
signifikant korrelation har inte kunnat 
påvisas. Halterna i strömming överskrider 
oftare EUs gränsvärden i hot-spot-regioner 
än i andra kustområden där den industri-
ella aktiviteten har varit och är lägre. Acku-
mulering av miljögifter i biota ökar ofta 
med stigande trofinivå, och i slutänden är 
det toppkonsumenter som havsörn, säl och 
människa, som drabbas hårdast. Många 
personer i Sverige och i övriga Europa 
har ett veckointag av dioxiner och dioxin-

liknande ämnen som ligger nära eller över 
den gräns som EU har funnit är acceptabel. 
Det är alltså angeläget att fortsätta spåra 
dioxinkällor samt att reducera de utsläpp 
man känner till idag. S
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Atmosfärisk deposition
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DIOXINER FURANER m Sammansättningen av dioxiner och furaner beror på under vilka förhål-
landen de bildats. Sammansättningen kan hjälpa oss att spåra dioxinernas 
ursprung. Diagrammen visar några exempel på mönster från atmosfärisk 
deposition samt från sediment som provtagits långt från kusten (utsjö) eller 
nära olika pågående eller avslutade industriella aktiviteter. exemplet från 
den atmosfäriska depositionen är från norra Sverige vintertid. De dioxiner 
respektive furaner som har samma antal klor har slagits samman, t.ex. 
tCDF = tetraklorerade furaner, dvs furaner med fyra klor som sitter på olika 
positioner för olika kongener). 

EXEMpEl på FörorEningsMönstEr




