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 CB-153 I STRÖMMINGSMUSKEL

högsta stapeln
4,5 ng/g färskvikt

PCB och DDT 

PCB i fi sk och sillgrisslor från Östersjön 

och Västerhavet har minskat sedan 1970-

talet. Som mest, i strömmingsmuskel från 

Karlskrona, har denna minskning varit 

hela 90 procent. Fortfarande ligger dock 

koncentrationen, i fi guren till vänster illus-

trerad med kongenen CB-153, märkbart 

högre i fi sk från Östersjön än i fi sk fångad 

på västkusten. Stationen Harufj ärden i 

Bottenviken har ovanligt låga värden. Det 

kan bland annat bero på att mindre indivi-

der analyserats just på denna lokal.

Även halterna av DDE har minskat 

signifi kant sedan slutet av 70-talet både i 

Östersjön och Västerhavet. Detta är med 

stor sannolikhet huvudorsaken till att sill-

grisslornas äggskal nu är lika tjocka som 

innan DDT började användas. Koncen-

trationerna är mycket högre i Egentliga 

Östersjön och Bottenhavet än på västkus-

ten och i Bottenviken. Högst koncentratio-

ner i strömmingsmuskel återfi nns i södra 

Bottenhavet och södra Egentliga Öster-

sjön.
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högsta stapeln
2.7 TCDD-eqv (pg/g färskvikt) 
ren muskel (ej skinn)

DIOXINER I STRÖMMINGSMUSKEL
Dioxiner

Dioxiner anses höra till de mest toxiska 

substanser vi känner, och kan orsaka 

cancer, försämra immunförsvaret och ge 

upphov till fortplantnings- och utveck-

lingsstörningar. 

Livsmedelsverkets kostrekommenda-

tioner, som föreskriver att fl ickor och kvin-

nor i fertil ålder inte bör äta fet Östersjö-

fi sk mer än tre gånger per år, beror främst 

på höga dioxinhalter. Det fi nns också ett 

gränsvärde för export av fi sk inom EU. Det 

överskrids i många strömmingsfångster 

norr om Ålands hav, och i Egentliga Öster-

sjön ligger halterna nära gränsen. Detta får 

förstås allvarliga konsekvenser för fi sket i 

Östersjön. 

De dioxiner som fi nns i miljön är inte 

resultatet av en medveten produktion utan 

de uppstår oavsiktligt i fl era olika proces-

ser, exempelvis sopförbränning vid för låg 

temperatur. De är därför svårare att komma 

tillrätta med än DDT och PCB. Ämnet är 

listat av både Helcom och Stockholms-
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konventionen som prioriterade substan-

ser, vilket innebär att ingående länder 

aktivt arbetar för att förhindra utsläpp av 

dioxiner, med det slutgiltiga målet att nå 

koncentrationer nära noll. För att man ska 

kunna vidta eff ektiva åtgärder mot utsläp-

pen krävs ökad kunskap om var dessa 

källor fi nns och hur mycket de släpper ut. 

Dioxinerna har övervakats i sillgrissle-

ägg sedan slutet av 1960-talet, och i ström-

mingsmuskel sedan början av 90-talet. 

Halterna har minskat i sillgrissla sedan 

övervakningsperiodens början, dock ej 

under de senaste tjugo åren. I strömming 

ser vi ingen minskande trend vare sig i 

Västerhavet eller i Östersjön, med undan-

tag för lokalen i Bottenhavet (Ängskärs-

klubb). De högsta koncentrationerna har 

uppmätts i strömming från Bottenhavet. 

Lägst halter fi nns i sill från västkusten.

Dioxinhalterna i fi guren är något lägre 

än medelkoncentrationen i den ström-

ming som fi skas för humankonsumtion 

i Östersjöns olika bassänger. Värdena är 

uppräknade för att representera expone-

ring vid konsumtion, då förutom muskel 

även skinn och det fett som fi nns mellan 

muskel och skinn konsumeras. Tidsserier-

na är från referenslokaler, som är utvalda 

för att representera opåverkad miljö. 

Fisken är också något yngre än den som 

fi skas kommersiellt. 

Under senare år har man även analy-

serat bromerade dioxiner. De produceras 

sannolikt naturligt av alger, och man har 

hittat höga halter i blåmussla och abborre 

från Östersjön. De här dioxinerna har 

eventuellt en koppling till övergödning och 

obalans i algproduktionen i Östersjön.

Bromerade fl amskyddsmedel

Under 1970-talet ökade användningen av 

polybromerade difenyletrar, PBDE, och 

några år senare ökade halterna kraft igt 

i miljön. Produktionen av fl era av dessa 

ämnen upphörde, och inom EU förbjöds 

PBDE i alla elektroniska produkter år 

2006. 

Halterna av lättbromerade fl amskydds-

medel, såsom BDE-47 och BDE-99, har 

minskat sedan början av 1990-talet i sill-

grissla, sill/strömming och torsk både från 

Västerhavet och Östersjön. Halterna är 

dock något högre i strömming från Öster-

sjön jämfört med sill från västkusten. Högst 

halter av BDE-47 i strömmingsmuskel 

uppmäts i vårfångad strömming från södra 

Egentliga Östersjön. Koncentrationerna 

i Östersjömiljön sjönk nästan lika snabbt 

som de hade ökat. I exempelvis sötvatten 

och bröstmjölk har utvecklingen inte gått 

lika snabbt nedåt, även om trenden även 

här ser ut att ha vänt under senare år.

Hexabromcyklododekan (HBCDD) 

anses vara mycket gift igt för vattenlevande 

organismer. Ämnet används fortfarande, 

men EU håller för närvarande på att beslu-

ta om eventuella restriktioner eller förbud 

för användandet av detta ämne. De högsta 

halterna återfi nns i strömmingsmuskel 

från södra Egentliga Östersjön. I ström-

mingsmuskel från västkusten minskar 

halterna signifi kant. I sillgrissleägg obser-

veras däremot en signifi kant ökande trend, 

som möjligen börjar avta under det senaste 

årtiondet. 

Även den högbromerade föreningen 

BDE-209 har analyserats, dock hittills bara 

vid ett tillfälle. Genomgående låg halterna 

under detektionsnivå, vilket möjligen 

kan förklaras av att ämnet har mycket låg 

vattenlöslighet och binds hårt till partiklar i 

sedimenten. Vattenlevande organismer har 

inte möjlighet att ackumulera detta ämne 

om de inte exponeras direkt för partiklar. 

I den terrestra miljön däremot, har ökande 

halter observerats för exempelvis pilgrims-

falk. Möjligen bör analys av andra typer av 

marina organismer utföras.

HCB och HCH

Användandet av fungiciden HCB, hexa-

klorbensen, är förbjudet i Sverige, och det 

återkallades från marknaden 1980. Sedan 

mitten av 1980-talet har halterna minskat 

signifi kant. Halterna är högre i Östersjön 

än i Västerhavet. Högst koncentrationer 

återfi nns i södra Bottenhavet och i Egent-

liga Östersjön. 
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Användandet av Lindan, som är den mest 

toxiska isomeren av HCH, hexaklorcyklo-

hexan, begränsades 1970 och förbjöds helt 

inom jordbruket 1978. Ett totalförbud kom 

1988/89. Teknisk HCH, som innehåller alla 

tre isomerer, har inte använts av länder-

na som omger Östersjön sedan slutet av 

70-talet. Koncentrationen av HCH:er har 

minskat med cirka 70 procent sedan mitten 

av 1980-talet. Alfa-HCH minskar snab-

bare än lindan. Koncentrationerna ligger 

numera nära detektionsnivån på många 

av lokalerna i Östersjön och under detek-

tionsnivån för de fl esta lokaler på västkus-

ten. Förbudet av HCH har alltså verkligen 

varit eff ektivt.

PFAS 

PFAS har använts både inom industrin och 

kommersiellt sedan början av 1950-talet. 

De är en grupp mycket svårnedbrytbara 

fl uororganiska föreningar som används i 

en mängd olika produkter, bland annat i 

impregneringsmedel i papper, textilier och 

läder. PFAS används också vid förkrom-

ning och inom halvledarindustrin. Man 

kan räkna med förhöjda halter av PFAS i 

populationstäta områden. Föreningarna 

har alla egenskaper som kännetecknar 

ett miljögift , och svenska forskare och 

myndigheter har varit mycket aktiva när 

det gäller att uppmärksamma farorna med 

dessa föreningar. 

Den intensiva debatt som förts har lett 

till att den största producenten, 3M, frivil-

ligt upphörde med tillverkningen av PFOS, 

den mest problematiska PFAS-föreningen, 

år 2000. Halterna av PFOS har ökat med 

cirka 7 procent per år i sillgrissleägg från 

Stora Karlsö sedan slutet av 1960-talet, 

men det fi nns indikationer på att ökningen 

under de senaste åren börjar plana ut. Även 

strömmingslever har analyserats, men 

endast de senaste fyra åren. Koncentratio-

nerna av PFOS i strömmingslever är relativt 

homogena längs den svenska kusten, med 

undantag för två lokaler i norra Egentliga 

Östersjön där halterna verkar ligga något 

högre, samt lokalerna på västkusten som 

uppvisar något lägre halter. 

Kvicksilver

Stora insatser har gjorts för att minska 

samhällets utsläpp av kvicksilver. Inom 

massaindustrin har användningen varit 

förbjuden sedan 1966 i Sverige. År 1998 

förbjöds också yrkesmässig tillverkning, 

försäljning och transport ut ur landet av de 

fl esta varor innehållande kvicksilver. 

Bakgrundsnivåerna har inte minskat 

lika tydligt som för fl era av de organiska 

miljögift erna, men halterna ser ändå ut 

att ha halverats i Östersjöströmming och 

sillgrissleägg om man jämför med situatio-

nen på 1970-talet. Men i de svenska insjö-

arna kan fi sk lokalt fortfarande ha mycket 

höga kvicksilverhalter, och det har kommit 

oroande rapporter om att kvicksilver ökar 

i bland annat isbjörn och sjöfågel i den 

arktiska miljön. 

Koncentrationerna av kvicksilver i den 

marina miljön är dock avsevärt lägre än i 

limnisk miljö, och ligger under det gräns-

värde som Livsmedelsverket satt upp för 

humankonsumtion av fi sk på 500 ng/g 

färskvikt. I de fl esta matriser tangerar dock 

koncentrationen gränsvärdet uppsatt för 

barnmat på 50 ng/g färskvikt.

Kadmium

Kadmium är ett annat ämne där man 

försökt minska utsläpp genom olika förbud 

och åtgärder, exempelvis genom successivt 

höjda avgift er för konstgödsel som inne-

håller ämnet. Det har varit förbjudet vid 

galvanisering och som termisk stabilisator 

sedan 1982, och sedan 1987 har batterier 

innehållande kadmium belagts med en 

avgift . 1993 kom dessutom restriktioner på 

innehållet av kadmium i gödsel. 

Trots dessa åtgärder ser halterna av 

kadmium i miljön inte ut att minska. För 

tio år sedan ökade koncentrationen i fi sk 

från Östersjön i stället kraft igt. Den utveck-

lingen har på senare tid vänt, men halterna 

är fortfarande högre än de som uppmättes 

i början på 1980-talet. Orsakerna är ännu 

inte klarlagda. 

Biotillgängligheten av kadmium ökar 

med sjunkande salthalt, vilket möjli-

gen delvis kan förklara att halterna i den 

limniska miljön är högre och att halterna i 

Östersjön är två till fyra gånger högre än på 

västkusten. Detta faktum borde dock, om 

belastningen vore konstant, i Östersjön leda 

till att koncentrationerna i fi sk skulle öka 

norrut längst kusten, vilket inte är fallet.

Bly

Blyhalter i bensin har reglerats i lagstift -

ningen sedan 1970, och 1995 förbjöds ämnet 

helt som tillsats i bensin. Halterna minskar 

sedan början av 1980-talet på majoriteten av 

lokalerna, troligtvis som en följd av förbu-

det. Halterna är något lägre i musslor och 

strömming från västkusten än i motsva-

rande organismer i Östersjön. Högst halter 

i strömmingslever har uppmätts på loka-

lerna i Egentliga Östersjön. 

Halterna i den marina miljön ligger på 

ungefär samma nivå som i limnisk miljö. 

Gränsen för bly i barnmat ligger på 50 ng/g 

färskvikt, och överskrids endast i vårfångad 

strömming från Utlängan i södra Egentliga 

Östersjön.
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