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miljögifter
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1Naturhistoriska Riksmuseet

Kvicksilver, bly och kadmium till-
sammans med koppar är de metaller
som utgör de allvarligaste riskerna i
miljön. Alltsedan arbetet med att för-
bättra tillståndet i miljön startade har
dessa metaller intagit en prioriterad
roll.

kadmiumhalten fortsätter
att öka i strömming

Vi har under flera år rapporterat att
halterna av kadmium ökar i lever från
strömming fångad i Egentliga Öster-
sjön och södra Bottenhavet. Den år-
liga ökningen sedan 1981 har varit ca
5%, och halterna är idag 2,5–3
gånger högre än i början av 1980-
talet. Även abborre från Holmöarna i
Norra Kvarken visar en tendens till
ökning i kadmiumhalterna, även om
ökningen inte är signifikant.

Denna ökning i kadmiumhalt är
oroväckande. Orsakerna till ök-
ningen är inte klarlagda. Då såväl
nationella som internationella åtgär-
der inneburit en minskad användning
av kadmium i industriella processer
borde detta ha lett till minskad halt i
miljön. Ökande kadmiumhalt skulle
kunna vara en kvardröjande effekt av

Ökningen i kadmiumhalten i lever från abborre är i Kvädöfjärden hela 24% Även om den
tillgängliga tidsserien är kort antyder den en snabb ökning av halten. Vid Holmöarna kan
en eventuell ökning spåras men den är ej signifikant.

The increase in concentration of cadmium in perch liver tissue from Kvädöfjärden is 24%.
A tendency for increase may be noted in herring from Holmöarna. This increase is,
however, not statistically significant.

att försurningen frigjort kadmium
från marken och gradvis ökat  till-
flödet av biotillgängligt kadmium
och andra metaller till vattnet. Intres-
sant nog tycks även kopparhalten
öka i några av de undersökta serierna

En sådan process skulle i så fall vara
tydligast i sötvatten. Märkligt nog
saknas mätserier avseende kadmium
och övriga metaller i biologiska pro-
ver från sötvatten för hela södra och
mellersta Sverige. Endast i en del av

Miljögiftsprogrammet ska bland annat visa om miljöpolitiska åtgärder haft avsedd effekt.
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Bly i strömming
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fjällkedjan som synes opåverkad av
försurningen finns en sammanhäng-
ande serie av data  inom den svenska
miljögiftsövervakningen. Att få be-
lyst försurningens eventuella bety-
delse  är helt centralt för att bedöma
relevansen av andra mer svår-
studerade hypoteser.

ökning i Egentliga Östersjön
Halten kadmium ökar även i abborre
från Kvädöfjärden i Egentliga Öster-
sjön. De fem år mätningarna genom-
förts i  detta område har öknings-
takten varit ca 25% per år! En ännu
kortare tidsserie på blåmussla
(4 år) från Kvädöfjärden antyder

även denna en ökning, i detta fall med
ca 10% per år.  Vad som gör resultaten
för abborre särskilt intressanta är att
abborren lever längre in i skärgården
än strömming. Den uppehåller sig
därmed närmare de svenska
sötvattensutflödena. Övervakning-
ens roll är att bl.a. kontrollera om

Kadmium i strömming

0

2

4

6

S Bottenhavet (Ängskärsklubb)

Egentliga Östersjön (Landsort)

Årtal

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Ka

dm
ium

ha
lt 

(μ
g g

 to
rrv

ikt
-1

)
0

2

4

Halterna av kadmium i lever från strömming
fångad i Egentliga Östersjön och södra

Bottenhavet har ökat med 5% årligen sedan
1981. Halterna är idag 2,5–3 gånger högre

än i början av 1980-talet.

The concentrations of cadmium in Baltic
herring liver tissue from the Baltic Proper

and the southern Bothnian Sea have
increased with 5% per year since 1981.

Today the concentrations are 2,5–3 times
higher than in the beginning of the 80’s.

I strömmingslever insamlad i  Bottniska
viken och Egentliga Östersjön ses en

signifikant minskning i blyhalter under de
senaste 10 åren som

motsvarar 4–10% årligen.

In Baltic herring liver tissue from the
Gulf of Bothnia and the Baltic Proper

there is a statistically significant decrease in
lead concentrations of 4–10% per year

during the last 10 years.
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Kvicksilver i strömming

miljöpolitiska beslut haft avsedd ef-
fekt. Men visst har miljööver-
vakningsnämnden och Naturvårds-
verket uppgiften att beakta situatio-
ner även när utfallet i miljön är mot-
satt den avsedda.

blyhalterna sjunker
Blyhalten i lever från strömming
fångad i såväl Bottniska viken som i
Egentliga Östersjön minskar med 3–
5% årligen. I abborre från Holm-
öarna minskar blyhalten med hela
30% per år under de fem år mätningar
genomförts. Även abborre från
Egentliga Östersjön uppvisar lik-
nande resultat. Detta får ses som en
uppmuntrande bekräftelse på att den
förda miljöpolitiken haft positiv ef-
fekt. Precis som för kadmium saknar
vi dock tidsserier för utvecklingen av
blyhalter i biologiskt material från
sötvatten i södra och mellersta
Sverige. Även i terrestra miljöer i
södra och mellersta Sverige har

blyhalterna i biologiskt material
minskat de senaste åren. Tyvärr är
dessa mätningar nu nedlagda.

kvicksilver fortfarande
ett problem
I tidigare årsrapporter har vi kunnat
rapportera om en glädjande minsk-
ning av de tidigare förhöjda kvick-
silverhalterna i strömming från Äng-
skärsklubb, södra Bottenhavet. Ty-
värr har denna tendens brutits under
de två senaste åren.  Halterna har åter
nått samma nivåer som under tidigt
1980-tal.

De två senaste årens resultat är
nedslående, och kan möjligen tyda
på ett förnyat utsläpp i de tillrinnade
älvarna i Gävlebukten. Det skulle
exempelvis kunna röra sig om en lo-
kal muddringsaktivitet i områden
med tidigare omfattande kvicksilver-
belastning. Det torde var en angelä-
gen uppgift för länsstyrelsen att i
efterhand granska vad som skett

i området under perioden 1997–
1998.

angelägen övervakning

Resultaten visar på värdet av långsik-
tig, väldefinierad miljögiftsövervak-
ning. Kadmium och kvicksilver å ena
sidan samt bly å andra sidan exempli-
fierar två olika utfall i miljön under en
period som karaktäriserats av samma
miljöpolitiska strävanden – att ge-
nom utsläppsreduktion minska hal-
terna av metaller i miljön. Blyhalterna
minskar – som avsikten var. Men var-
för ökar kadmiumhalterna längs den
svenska östersjökusten, och varför
har kvicksilverhalterna plötsligt ökat
i södra Bottenhavet? Nu när miljö-
övervakningen visat på förhöjda hal-
ter återstår det för myndigheterna att
med politikernas hjälp få fram de
nödvändiga resurserna som krävs för
att förstå varför inte miljöpolitiska
strävanden nått resultat.

Halten bly  i lever från abborre insamlad i
Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön samt
vid Holmöarna, norra Kvarken, minskar

med 20 respektive 30 %.

The concentration of lead in perch liver
tissue from Kvädöfjärden and Holmöarna

decreases with 20 and 30%, respectively.

 Kvicksilverhalten i muskel från
strömming insamlad i Ängskärsklubb,

södra Bottenhavet har åter nått samma
nivåer som under tidigt 1980-tal.

The concentration of mercury in
Baltic herring muscle tissue from

Ängskärsklubb in the southern part of Gulf
of Bothnia has reached the same levels as

during early 80’s.


