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I Sverige har vi haft en internationellt framstående miljö-
giftsforskning i nära femtio år och följt miljögiftsbelast-
ningen i mer än trettio år. Det kan mot den bakgrunden 
vara intressant att göra några reflektioner kring samhällets 
beredskap att hantera miljögiftslarm och kring våra förut-
sättningar att bygga kunskap om föroreningarnas före-
komst och inverkan på ekosystemet.

Prioriterade ämnen
I denna artikel håller vi oss till ämnen som är persistenta 
och bioackumulerande, dvs. ämnen som är svårnedbrytbara 
och anrikas i näringskedjan. Ämnen med sådana egenska-
per skall enligt EUs regelverk prioriteras vad avser åtgärder 
för att förhindra vidare utsläpp och spridning. 

Vi diskuterar situationen med utgångspunkt i föränd-
ringen av halter av några sådana ämnen som vi kunnat följa 
genom kemisk analys av sillgrissleägg från Stora Karlsö i 
centrala Östersjön. Vi har vidare valt ut fem typiska situa-

tioner som beskriver hur dessa föroreningar upptäckts i 
miljön och relaterat dessa fakta till aktuellt kunskapsläge 
och samhällets förmåga att reagera. Se faktarutorna.

Perspektiv på våra erfarenheter
Om vi studerar figurerna över DDT och PCB (figur 9a och 
b) finner vi bra exempel på hur snabbt en förorening kan få 
utbredda effekter på ekosystemet. Vi vet alla i dag att båda 
dessa ämnen haft avsevärda effekter på Östersjöns fauna. 

Användningen startade efter andra världskriget. Det tog 
alltså inte mer än knappt tjugo år innan användningen av 
dessa ämnen kom att hota bestånden av havsörn, berguv, 
pilgrimsfalk, gråsäl, vikare och utter. Intressant är att 
efter att myndigheterna vidtog åtgärder under 1970-talets 
början, endast några år efter att problemet uppmärksam-
mats, minskade föroreningen snabbt. Vi kan i exemplet med 
PBDE se samma snabba förlopp såväl vad gäller halternas 
ökning som minskning (figur 9c). 

Miljögifter i Östersjön 
 – från upptäckt till samhällsreaktion

π Miljögiftsanalyser av sillgrisslans ägg ligger till grund för denna 
artikel. Fåglarna i kolonin på Stora Karlsö utanför Gotland övervintrar 
vanligen i södra Östersjön. De äter fisk, huvudsakligen  skarpsill och 
strömming, och häckar först när de är fyra-fem år gamla.

I över trettio år har miljögifter diskuterats i vårt samhälle. 

Ofta med hänvisning till allvarliga problem i innanha-

vet Östersjön. Till en början fanns en förvåning och chock 

över sakernas tillstånd, men med tiden tycks vi ha vant 

oss vid att betrakta Östersjön som ett hav där föroreningar 

från det moderna samhället återfinns. Många gånger i 

koncentrationer som har negativ inverkan på djurliv och 

vår hälsa.

Samtidigt har det, såväl nationellt som inom ramen 

för Europasamarbetet, byggts upp ett stort regelverk med 

avsikt att minska risken för allvarliga miljöföroreningar. 
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När det gäller utvecklingen för dioxiner, kan vi se att när 
man vidtog åtgärder mot hormoslyr i början av 1970-talet 
sjönk halterna snabbt (figur 9f). På samma sätt ser vi sjun-
kande halter efter det att man åtgärdat förbränningsan-
läggningarna i början av 1980-talet. Däremot kan man inte 
se samma dramatiska minskning i slutet av 1980-talet efter 
upphörandet av klorgasblekning av pappersmassa. 

En slutsats är att det kan gå snabbt att förorena ett helt 
innanhav. Vi kan också notera att bra åtgärder baserade på 
adekvat kunskap också kan medföra en snabb förbättring 
av tillståndet. Förutsatt att man vidtar åtgärder och rätt 
åtgärder! 

Kunskap är förutsättningen
Den första förutsättningen för att kunna bedöma och rätt 
hantera ett miljögift är givetvis kunskap om dess exis-
tens. Det går inte att enbart förlita sig på myndigheternas 
kunskap om befintliga ämnen. Dessutom vet vi att även 
om myndigheterna har kunskap om vilka ämnen som är 
registrerade kan okända toxiska biprodukter bildas vid 
den industriella produktionen av registrerade kemikalier. 
Vidare kan det i miljön bildas nedbrytningsprodukter som 
har helt andra egenskaper än ursprungssubstansen. Följ-
aktligen räcker inte registreringslistor över kemikalier som 
underlag för bedömningar om var forskningsresurser skall 

1. KUNSKAP – SNABBT BESLUT
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2. KUNSKAP – SENT BESLUT
Flamskyddsmedlen, polybromerade difenyletrar (PBDE) i den tekniska 

blandningen PentaBDE uppmärksammades i Sverige som miljöföro-

rening redan 1980. Höga halter påträffades i fisk nedströms indu-

strier som använde dessa kemikalier och man fann snart att de var 

allmänt spridda i miljön, inklusive i Arktis. I början av 1990-talet 

visste man dessutom att halterna av dessa ämnen steg i miljön.

I figuren ser vi utvecklingen för en av huvudkomponenterna i 

produkterna. Trots att halterna ökade vidtogs inga åtgärder för att 

förbjuda användningen. Att halterna sjönk i slutet på 80-talet beror 

på att produktionen i Tyskland upphörde då man konstaterat att 

dioxin bildades - inte för att man ville stoppa produktionen av flam-

skyddsmedlet. Importen av pentaBDE fortsatte dock, liksom material 

flamskyddat med samma produkt. 

PBDE i två andra tekniska blandningar, OktaBDE och DekaBDE, 

upptäcktes i svensk miljö under 1990-talet. Flera nordiska länder, 

däribland Sverige, påbörjade då utredningar för att införa restriktio-

ner eller förbjuda ämnena. Fortfarande importerades dock material 

preparerat med alla blandningar. Först 2004 förbjöds Penta- och 

OktaBDE inom EU. För DekaBDE har EU beslutat att inte införa något 

förbud.

Man kan således konstatera att samhället, med vetskap om PBDEs  

förekomst samt en ökande kunskap om dess biologiska egenskaper 

och effekter, under mer än 20 år accepterade en fortsatt belastning 

av miljön. 
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DDT och PCB är här bra exempel. Efter en omfat-

tande dokumentation om DDTs biologiska effekter 

samt information om den allvarliga föroreningen 

av Östersjön förbjöds DDT som bekämpningsme-

del i Sverige år 1969 och i de flesta europeiska 

nationer inom några få år. För PCB var kunskapen 

om dess biologiska återverkningar begränsad och 

föroreningen upptäcktes först under sent 1960-

tal. Trots detta kom omfattande nationella och 

internationella åtgärder för att reducera utsläp-

pen redan inom några år. Intressant nog förbätt-

rades tillståndet i miljön förhållandevis snabbt.
Figur 9a. Figur 9b. 

Figur 9c. 
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läggas och åtgärdsprogram initieras. Det krävs också förut-
sättningar för innovativ forskning, där det ges möjlighet 
att studera det som inte redan nått stadiet för åtgärder och 
administrativa rutiner. För detta krävs kreativa forskare 
med god vetenskaplig kompetens som också får ekonomis-
ka möjligheter att våga satsa på idéer som inte självklart 
faller inom aktuell forskningsprioritering. 

Hinder på vägen
I en situation när många samhällsfrågor kräver åtgärder 
och svar måste man naturligtvis prioritera. Samtidigt krävs 
en framförhållning så att resurser kan garanteras för verk-

samhet som syftar till att lösa nya komplicerade problem. 
Den prioritering som görs är inte garanterat den rätta och 
när frågeställningarna blir fler löper vi risken att nya ideér 
får svårt att hitta finansiering. Lägg därtill ett ökat krav 
på att forskningen snabbt skall resultera i en rapport med 
information som avnämaren finner väsentlig och man har 
skapat en situation där få forskare är beredda att riskera 
sin tid och resurs på ett icke förutsägbart resultat. De långa 
och fleråriga prioriteringslistorna leder också till att ansva-
riga på myndigheter inte alltid är lyhörda för rapporter om 
nya problem som bör adderas till redan befintliga. En hög 
tjänsteman har till och med framhållit att miljöforskarna 

3. KUNSKAP – ÄNDÅ INGET BESLUT 

Ett annat polybromerat flamskyddsmedel, hexabromcyklododekan 

eller HBCDD används bl.a. i täta frigolitplaster. Vi har sedan länge 

känt till att ämnet förekommer och ökar i miljön som figuren visar. 

Detta är ett belägg för att ämnet är så svårnedbrytbart att det acku-

muleras i fiskkonsumenter. Det borde således vara högprioriterat för 

åtgärder. 

Trots detta har man fortsatt att använda substansen. En förkla-

ring är att det saknas experimentella resultat som visar att ämnet 

enligt EUs regelverk kan klassificeras som persistent och bioacku-

mulerbart. Man kan tycka att miljödata som varit tillgängliga i mer 

än tio år borde vara tillräckligt för en sådan bedömning. Eller rent av 

mer tillförlitliga än laboratoriedata eftersom de bevisar situationen 

i ett fullskaleexperiment! 
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4. KUNSKAP – MEN FÅR VI ETT BESLUT? 
Perfluoroktansulfonat, kallat PFOS, tillhör en grupp kemikalier med 

en lång kolkedja till vilken fluor sitter bundet. Detta gör att de är 

såväl vatten- som fettavstötande och ämnena har därför utnyttjats 

för behandling av exempelvis mattor, kläder och skor samt i brand-

skum. 

Tyvärr är de samtidigt persistenta och bioackumulerbara. Då de 

därtill är akut giftiga har den amerikanska motsvarigheten till Natur-

vårdsverket krävt undersökningar från den amerikanska tillverkaren 

som efterhand visat att man idag påträffar ämnet ute i miljön. Svens-

ka forskare kom att intressera sig för föroreningen och utvecklade en 

analytisk kompetens för substansen. När de svenska myndigheterna 

började intressera sig för PFOS kunde de, genom forskarnas kunskap 

och genom tillång till tidigare insamlat material, snabbt få fram 

resultat som visade på den tidsmässiga utvecklingen av föroreningen 

i Östersjön. På basis av de fakta som kommit fram har myndigheterna 

nu krävt åtgärder från industrin och det finns förhoppningar om att 

tillståndet kommer att förbättras. Men kommer ett svenskt initiativ 

att leda till en allmän accceptans i EU eller kommer det att gå som 

med de bromerade flamskyddsmedlen? (Se Fakta 2 och 3).
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Figur 9e. 
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inte skall ägna sig åt sådan ”eländesforskning”, utan foku-
sera på att lösa kända miljöproblem. 

Yttrandet är en tydlig beskrivning av vårt dilemma. Hur 
kan en mångfald garanteras samtidigt som man skall foku-
sera på prioriterade områden och problem? En möjlighet 
kan vara att ge forskningsinstitutionerna större ekono-
misk frihet att pröva icke prioriterade hypoteser. De redan 
finansierade samhällsprioriterade problemen torde även 
fortsättningsvis få intressenter.

Upphandling ett reellt hot
Men kanske är upphandlingsprincipen det mest effektiva 
filtret att få bort ”eländesforskning” och därmed de nya 
idéerna. Då verksamheten att studera miljöföroreningar är 
kvalificerad är det inte självklart att den billigaste anbuds-
givaren (en ofta förekommande urvalsprincip även om 
andra principer tillämpas) för en verksamhet är den bästa 
eller ens en lämplig genomförare. Ofta saknas på myndig-
heterna personal med kompetens att bedöma olika anbuds-
alternativ vad gäller faktorer vid sidan om kostnaden. 
Ackrediteringsbevis ger vissa garantier men det garante-
rar inte korrekta analysresultat för nya föroreningar eller 
gamla föroreningar som studeras i nya typer av material. 
Den gamla sanningen gäller att det inte är svårt att få ett 
resultat. Det svåra är att få ett korrekt resultat. 

Om anbudsförfarandet leder till att allt fler uppdrag går 
till kommersiella, ofta internationella, företag, kan det få 
svåra konsekvenser för universitetslaboratorierna. Dels 
kan det leda till att inhemsk kompetens inte byggs upp. 
Det finns också en ökad risk att indikationer om nya miljö-
problem läggs åt sidan då den kommersiella verksamheten 
måste fokusera på den beställda tjänsten. Universitetsla-
boratorierna har, vid sidan om sitt uppdrag för myndighe-
terna, också att söka finna det nya och okända, inte minst 
för att ge sina doktorander intressanta uppgifter. 

Beredskapen tyvärr dålig 
De exempel som vi presenterat är inte alltid hoppingivande 
och det internationella samarbetet går trögt. En interna-
tionell samverkan är nödvändig om vi skall lösa morgonda-
gens problem, men gårdagens och dagens erfarenhet tyder 
inte på att vi funnit modellen för hur vi skall samarbeta och 
bedriva forskningsverksamhet för att garantera ett friskt 
innanhav och en riskfri konsumtion av dess produkter. 

Om detta vittnar de många och ytterst tidskrävande 
turerna kring PBDE-problematiken och hanteringen 
av HBCDD (figur 9c och d). Att vi fortfarande är oklara 
över orsakerna till dagens dioxinproblem är ytterligare ett 
dystert exempel på otillräcklighet. 

5. KUNSKAP DÅLIG – INGEN FORSKNING

Vi har sedan mycket länge känt till att dioxinerna är utomordent-

ligt giftiga och att vi i fiskar och fåglar från Östersjön kunnat finna 

höga halter. Samhället vidtog under 70-talet en rad åtgärder för 

att minska föroreningen, vilket fick goda effekter i miljön. Därefter 

lutade man sig lugnt tillbaka och det blev svårt att finna resurser för 

fortsatt forskning. Detta trots att data från miljögiftsövervakningen 

visade att halterna slutade minska i mitten av 1980-talet.

I Östersjöländernas gemensamma arbete med HELCOMs rapport 

om tillståndet i Östersjön 1998-2000 påpekade vi i expertgruppen 

att halterna av dioxin inte minskade i miljön, och att om inte ytter-

ligare åtgärder vidtogs skulle det få konsekvenser för nyttjandet av 

fet östersjöfisk för konsumtion. Trots att Sverige var det enda landet 

som kunde redovisa en studie över dioxinbelastningen i Östersjön, 

motsatte sig ett par representanter en sådan skrivning. Frågan 

hänsköts till kommissionen som valde att ta bort formuleringen. 

Två år senare var EUs beslut om svartlistning av fet östersjöfisk ett 

faktum. 

Beslutet kan sägas ha lett till ett nymornat intresse för diox-

infrågan. Forskningsinsatser för att finna orsakerna till de fortsatt 

höga dioxinhalterna har nu fått stöd. Dock kommer stödet under 

galgen, eftersom vi redan i år skall beakta de dioxinliknande plana 

PCBerna vid riskbedömningen, något som hittils ej gjorts. Mängden 

dioxinliknade ämnen att ta hänsyn till i fisk fördubblas då i ett enda 

slag. I EU har man tagit beslutet att nuvarande halter av dioxin i 

fet Östersjöfisk är för hög för att kunna användas som djurfoder 

och som människoföda. För Sverige torde situationen vara prekär 

eftersom vi i EU-sammanhang annars säger oss stå för ren miljö och 

miljögiftsfria livsmedel samtidigt som vi tillsammans med Finland 

har krävt att svenska konsumenter även i fortsättningen skall få äta 

den feta östersjöfisken.
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Reflektioner kring nuvarande tillstånd
Kommer vi i en framtid att kunna äta Östersjöfisk utan risk 
för vår hälsa? Kommer Östersjön att bli ett friskt ekosys-
tem? 

Det beror på hur snabbt vi uppmärksammar problem 
och åtgärdar dem. För att uppmärksamma problemen 
krävs en forskningskompetens som används, inte enbart 
för att besvara de frågor som samhället ställer - i sig en 
viktig uppgift - utan också för att ställa frågor och besvara 
frågor om det icke förväntade. 

De av oss som är så gamla att vi upplevt en situation där 
havens produkter kunde ätas reservationslöst bör kunna 
erkänna att vårt samhällsbyggande misslyckats. Efter mer 
än fyrtio års arbete med miljögiftsproblematiken står vi 
inför en situation där miljögiftet dioxin, känt under lika 
lång tid, idag hotar existensen av östersjöfisket, en mång-
tusenårig näring för regionens befolkning.

π Varje år analyseras tio sillgrissleägg bl.a. på sitt innehåll av organiska miljögifter. Dessa ämnen anrikas i näringskedjan och lagras i bl.a. sillgrisslans 
fett som sedan används för att producera äggen.  Äggen utgör därför en bra indikator på den samlade  miljögiftsbelastningen i Egentliga Östersjön 
för en art högt upp i näringskedjan.
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π Efter fyrtio års arbete med miljögiftsproblemen står vi idag inför 
en situation där miljögiftet dioxin, känt under lika lång tid, idag hotar 
existensen av östersjöfisket, en mångtusenårig näring för regionens 
befolkning.
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