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giFter i  havSMiljÖN

halterna av perfluorerade ämnen ökar 
i ägg från sillgrissla, och de senaste 
årens koncentrationer är de högsta som 
någonsin uppmätts i fågelägg. Dessa 
ämnen är reproduktionsstörande och 
giftiga för akvatiska organismer. tyvärr 
hittas de idag i prover från världens alla 
hörn. 

■ Det förekommer en mängd olika 
perfluorerade ämnen i miljön. De har tidi-
gare endast analyserats i sillgrissleägg, och 
då endast PFOS. Sedan två år tillbaka har 
provtagningen utökats till att gälla även 
sill och strömming från sju platser längs 
Sveriges kust. Analyserna görs i fiskens 
lever, eftersom ämnena är avstötande både 
på vatten och fett, men däremot binder till 
vissa proteiner som bland annat återfinns 

i levervävnad. Även analysen av sillgriss-
leägg har utökats från att ursprungligen 
endast ha gällt perfluoroktansulfonat 
(PFOS) till att gälla flera varianter av de 
perfluorerade ämnena.

Behovet av en systematisk långtidsstu-
die av perfluorerade ämnen i fisk är stort, 
bland annat eftersom den skulle kunna 
bidra till den pågående debatten om lång-
väga transporter av perfluorerade ämnen.

ingen minskning kan skönjas 
Halterna av PFOS i sillgrissleägg har ökat 
från 1960-talet fram till idag. De senaste 
åren har koncentrationer så höga som 
1,3 mikrogram per gram våtvikt uppmätts, 
vilket är den högsta koncentration som 
någonsin uppmätts i fågelägg. Trots utfas-
ningen av PFOS och andra liknande ämnen 

2002 ser vi ingen minskning av halterna. 
Nivåerna ligger över den uppskattade 
gränsen för att ämnet ska ge toxiska effek-
ter, men ännu har inte några negativa effek-
ter på sillgrisslepopulationen i Östersjön 
kunnat påvisas.

Perfluorhexansulfonat (PFHxS) är en 
biprodukt vid framställning av PFOS. 
Halterna av detta ämne är mycket lägre i 
äggen än PFOS-halterna, men trenderna 
verkar följas åt. Dessa resultat stämmer 
väl överens med studier på silltrutägg från 
Nordnorge. För både PFOS och PFHxS 
har ökningen avklingat de senaste åren. 
Halterna av perfluorkarboxylsyror (PFCA) 
ökar däremot exponentiellt. Detta trots att 
världsledande producenter lovat att mins-
ka utsläppen. 
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SILLGRISSLEÄGG

n trots utfasningen av PFOS minskar 
inte koncentrationerna i sillgrissleägg. 
inte heller koncentrationerna av bipro-
dukten PFhxS minskar.

Perfluorerade ämnen 
används bland annat vid 
impregnering av textilier.
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ökande längd
på kolkedjan

Koncentrationerna av PFCaer med långa 
kolkedjor (PFuna, PFDoa och PFtria) är 
ganska jämt fördelade längs den svenska 
kusten, medan bland annat koncentrationen 
av PFNa är högre i Östersjön än på västkus-
ten. Det kan bero på att PFNa har släppts 
ut till Östersjön över lång tid. Östersjön har 
sämre vattenutbyte än västkusten, och har 
därför mindre utspädning av PFNa. PFCaer 
med långa kolkedjor är troligen nedbrytnings-
produkter av flyktiga ämnen som transporte-
rats lång väg, och som globalt är relativt jämt 
fördelade. n

Sammansättningen ger ledtrådar
Genom att studera halter av olika perfluo-
rerade ämnen i biologiska prov från våra 
havsområden kan man dra vissa slutsatser 
om var dessa ämnen kommer från, och 
vad de huvudsakliga källorna är. Halterna 
i strömming från Östersjön stämmer över-
ens med koncentrationer i fisk från andra 
delar av världen. De extremt höga halterna 
av PFOS i sillgrissleägg är alltså troligen 
artspecifika och inte orsakade av extremt 
höga koncentrationer av perfluorerade 
ämnen i Östersjön. Kompositionen av de 
perfluorerade ämnena liknar också den i 
fiskleverprover från andra platser, vilket 
tyder på att tillförseln till Östersjön är ett 
resultat av en mängd diffusa källor, exem-
pelvis floder, reningsverk och atmosfärisk 
deposition.

Halterna av PFOS är ganska jämt distri-
buerat längs den svenska kusten, medan 

koncentrationerna av det närbesläktade 
ämnet perfluoroktansulfonamid (PFOSA) 
är högre på västkusten än i Östersjön. 
PFOSA har en relativt kort nedbrytnings-
tid. De höga halterna på västkusten tyder på 
att det finns en eller flera punktkällor där, 
medan de koncentrationer vi ser i Öster-
sjön troligen härstammar från långväga 
transporter. Halterna i strömming tyder 
på att strömmingen inte kan metabolisera 
PFOSA till PFOS. Sillgrisslor, däremot, 
tycks ha denna förmåga eftersom PFOSA 
inte kunnat detekteras i äggen.

längd på kolkedjan avgörande
Även PFCAerna förekommer i flera olika 
varianter, en del med långa och en del 
med korta kolkedjor. Längden på kolked-
jorna är avgörande för hur spridningen av 
ämnena i både tid och rum sker. De enda 
PFCAer som tillverkas avsiktligt är PFOA 

och PFNA. PFOA har en relativt kort 
kolkedja och bioackumuleras inte i samma 
grad som ämnen med längre kolkedjor. De 
PFCAer med långa kolkedjor som hittats i 
strömmingslever är ganska jämnt fördela-
de längs Sveriges kust, medan bland annat 
PFNA återfinns i högre halter i strömming 
från Östersjön än västkusten. Detta kan 
vara en effekt av mindre utspädning och 
sämre vattenutbyte i Östersjön. Halterna är 
högst i de södra delarna av Östersjön vilket 
skulle kunna tyda på att dessa ämnen fort-
farande används på den europeiska konti-
nenten. S

Koncentrationerna av PFOS i strömmingslever 
är ganska lika längs den svenska kusten, vilket 
tyder på att det inte finns punktkällor av PFOS 
i Sverige. Däremot är koncentrationerna av 
PFOSa högre på västkusten än i Östersjön. 
troligen beror detta på färska diffusa källor 
eller punktkällor av PFOSa. PFOSa har kortare 
nedbrytningstid än PFOS. Mätningarna är 
gjorda under 2006 , utom för väderöarna på 
västkusten, där mätningarna gjordes 2004. n

pErFluorEraDE äMnEn längs svErigEs kust




