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giFter i  havSMiljÖN

Sedimenten i Sveriges havsområden 
ger oss möjlighet att spåra oss tillbaka 
till tiden före industrialismen, ja till och 
med ända till istiden. Därigenom får vi en 
unik möjlighet att beskriva de naturliga 
förhållandena, och därigenom också 
veta vad som är antropogen belastning. 
ett problem som annars ständigt gäckar 
dagens miljöövervakare.

■ Den omfattande kemikalieanvänd-
ningen i vårt moderna samhälle sätter sina 
fingeravtryck i havsbottnarna. Med hjälp 
av sofistikerade metoder för undersökning 
och kemisk analys kan man spåra kemi-
kaliernas spridning i både tid och rum. 
För naturligt förekommande ämnen kan 

man avgöra vad som är naturligt och vad 
människan har tillfört. 

världens latrintunna
I mångt och mycket utgör havsbotten den 
urbaniserade världens latrintunna för 
miljögifter. Det gäller dock inte hela havs-
botten utan endast i de områden där vågrö-
relser och strömmar inte påverkar botten, 
så kallade ackumulationsområden. Det är i 
dessa områden som havets finaste partiklar 
tillåts sedimentera och komma till ro. Sedi-
menten i Sveriges havsområden bär spår 
från den senaste istiden och fram till idag. 
Detta ger oss möjlighet att jämföra dagens 
förhållanden med de naturliga förhål-
landen som rådde innan människa och 

industrialismen gjorde sitt intåg. På så sätt 
kan naturliga bakgrundshalter för ett stort 
antal grundämnen beräknas. För att följa 
samhällets påverkan på havsmiljön är det 
främst de allra yngsta sedimenten i acku-
mulationsområden som är intressanta. 

I Sverige har sedimenten analyserats 
sedan mitten på 1970-talet. Den nationella 
miljöövervakningen av miljögifter i sedi-
ment startade 2003. Den är i första hand 
ämnad att visa på storskaliga trender i 
miljögiftsbelastningen, och skall ses som 
ett komplement till den regionala miljö-
övervakningen och de lokala recipientkon-
trollprogrammen. S

sedimenten visar 
kemikaliers spridning 
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n genom att analysera sedimentens innehåll av gifter kan vi spåra oss 
tillbaka i tiden.

n Provtagning av sediment görs från Sgus fartyg Ocean Surveyor.




