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MILJÖGIFTER OCH DERAS EFFEKTER

PAH är ett samlingsnamn för ett stort 
antal ämnen med olika ursprung och 
olika hälsoeffekter. Gemensamt för dem 
är att de består av sammankopplade 
bensenringar, är giftiga och ackumuleras 
i fettvävnad. Halterna av olika PAH:er 
varierar kraftigt mellan år, vilket gör det 
svårt att bedöma miljöpåverkan och 
spåra utsläppskällor.

■ Polycykliska aromatiska kolväten, 

PAH:er, har analyserats i blåmussla från 

Kvädöfj ärden i Egentliga Östersjön samt 

Fladen och Väderöarna i Västerhavet sedan 

1980-talet. Sedan 2003 ingår PAH:er i den 

nationella marina miljöövervakningen.

Kraftig mellanårsvariation
Koncentrationerna för de fl esta PAH:er 

uppvisar inga tydliga trender sedan 

1980-talets mitt. Undantagen är signifi kant 

minskande halter av pyren vid Väderöarna 

samt naft alen vid Kvädöfj ärden. Tittar man 

på utvecklingen de senaste tio åren ser vi 

istället signifi kant ökande halter av antra-

cen vid Väderöarna och benso(a)antracen 

vid Kvädöfj ärden. Ämnena skiljer sig från 

varandra både vad gäller hälsoeff ekter och 

ursprung, och tidstrenderna visar tydligt 

att halterna av de olika PAH:erna inte sam–

varierar eller är en enhetlig grupp.

Generellt sett fl uktuerar koncentratio-

nerna för de fl esta PAH:er kraft igt mellan 

åren. Den stora mellanårsvariationen åter-

speglas i att det krävs mätserier på 22 till 39 

år för att upptäcka en årlig förändring på 

fem procent. Det fi nns många exempel på 

störningsfaktorer som kan påverka möjlig-

heterna att identifi era förändring i uppmät-

ta koncentrationer över tid. Musslorna från 

Kvädöfj ärden är exempelvis mycket mindre 

än från lokalerna på västkusten, vilket till-

sammans med bland annat skillnader i 

vattenhalt försvårar upptäckten av en even-

tuell förändring i PAH-koncentration.

Indikerar god miljöstatus 
PAH-koncentrationerna skiljer sig mellan 

de olika övervakningslokalerna. De högsta 

halterna återfi nns i Kvädöfj ärden. Generellt 

indikerar halterna god miljöstatus. Under 

hela mätperioden har de uppmätta koncen-

trationerna av PAH på alla tre lokaler legat 

under de internationella miljökvalitetsnor-

merna för god miljö.

Men lokalerna är påverkade. De senaste 

fem åren har halterna av fl era ämnen över-

stigit de miljökvalitetsnormer som anses 

motsvara halter i opåverkade områden. 

Det gäller benso(a)antracen, fl ouranten 

och pyren på alla lokaler, samt krysen i 

Kvädöfj ärden och Fladen. Det är viktigt att 

påpeka att miljökvalitetsnormer för god 

miljö och för bakgrundsvärden i opåverkad 

miljö saknas för vissa PAH:er, exempelvis 

benso(b)fl ouranten och fl ouren. Därför 

kan inte alla PAH:er utvärderas utifrån 

befi ntliga miljökvalitetsnormer.

Många källor
PAH:er härstammar från ett vitt spektrum 

av processer. De två främsta antropogena 

källorna är petrogena, från exempelvis 

fossila bränslen, och pyrogena, från exem-

pelvis ofullständig förbränning av organiskt 

material. Beroende på PAH:ernas ursprung 

varierar de i sammansättning, biotillgäng-

lighet och toxicitet. I Europa anses pyro-

gena källor vara de dominerande till följd 

av atmosfärisk deposition.

Om vi jämför sammansättningen av 

PAH:er i organismer från olika områden 

ser vi tydliga skillnader mellan öst- och 

PAH-halter 
varierar mellan år
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Polycykliska aromatiska 
kolväten, PAH
Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, 
är opolära, till varierande grad lipofi la 
och relativt persistenta ämnen som ten-
derar att ackumuleras i fettvävnaden hos 
marina organismer. De anses ha toxisk 
verkan med mutagena effekter.

PAH:er som ingår i den nationella 
marina miljöövervakningen är naftalen, 
acenaften, fl uoren, fenantren, antracen, 
fl ouranten, pyren, benso(a)antracen, 
krysen, benso(b)fl uoranten, benso(k)
fl uoranten, benso(a)pyren, dibenso(a,h)
antracen, benso(g,h,i)perylen och 
indeno(1,2,3-cd)pyren.

Det fi nns ett antal olika metoder för att 
spåra källan till PAH-utsläpp. Generellt 
sett bygger de på relativ fördelning av 
olika PAH:er med skillnader i profi len av 
alkylerade PAH:er, termodynamisk sta-
bilitet och antal bensenringar. 

FAKTA

n Mellanårsvariationen är stor för PAH:erna, vilket här illustreras med naftalen 
i blåmussla. De högsta halterna återfi nns i prover från Kvädöfjärden i Egentliga 
Östersjön. På den lokalen har halterna dock minskat signifi kant, och är nu i stort 
sett nere på nivåer liknande de övriga lokalerna.

n Färgade prickar anger olika lokaler, och vektorerna anger de olika typerna av PAH:er. 
Siffrorna i de grå prickarna anger antal bensenringar hos de olika PAH:erna. Stora färgade 
prickar anger medelvärde för området, och de omgivande, färgade ellipserna motsvarar 
95-procentigt konfi densintervall. Lokalerna från västkusten skiljer sig från Östersjölokalen, 
och prover från hamnen i Göteborg skiljer sig från alla övriga lokaler, trots att även hamnen i 
Gdansk förväntas ha PAH:er av petrogent ursprung.
Data för hamnarna i Göteborg och Gdansk från Bellas et al. 2007 (Water Air Pollut. 181:265-279) respektive 
Potrykus et al. 2003 (Oceanologica, 45(1): 337-355).

västkusten, där inslaget av PAH:er från 

petrogena källor verkar vara högre på 

västkusten. 

Hösten 2010 utökas PAH-analyserna 

inom det marina övervakningsprogram-

met. De traditionella femton PAH:erna 

kompletteras med analyser av sina 

alkylera de motsvarigheter. Utökningen 

kommer att innebära förbättrade möjlig-

heter att spåra utsläppskällor och utvär-

dera den relativa fördelningen mellan 

pyrogena och petrogena källor, rumsligt 

såväl som över tid. S

NAFTALEN  I BLÅMUSSLA
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PAH-PROFILER I MUSSLA
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