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1Naturhistoriska riksmuseet

De nya resultat som redovisas gäller
prov som insamlats för ett och ett
halvt år sedan, alltså under hösten
1999.

förbättrad kadmiumsituation?

Koncentrationerna av kadmium är
inte på någon lokal högre 1999 jäm-
fört med året innan. Sett över de tre
senast undersökta åren kan man
eventuellt börja tala om ett trend-
brott, eftersom kadmiumhalten i
strömmingsprover från Ängskärs-
klubb, Landsort och Karlskrona skär-
gård tidigare visat en ökande trend.
Beträffande bly fortsätter koncen-
trationerna att sjunka.

Inte lika glädjande är att Ängskärs-
klubb för tredje året i rad visar de
högsta kvicksilverkoncentrationerna
av samtliga strömmingslokaler.
Medelkoncentrationen ligger på ca
80 ng/g färskvikt, vilket dock är långt
från gränsvärdet på 500 ng/g.

Minskning av HCH,
DDT och PCB

HCH-ernas (hexa-klor-cyklohexan)
minskande trender presenterades i
Bottniska-viken-rapporten 1996, och
minskningen har fortsatt under se-
nare år. Samma glädjande utveckling
gäller DDT. I Bottniska viken, till
skillnad från Egentliga Östersjön, har
även PCB fortsatt att minska i
strömmingsmuskel under de tio se-
naste åren. Koncentrationen av PCB
som uppmätts i strömming från
Harufjärden i Bottenviken är lika låg
som i sill från västkusten. För PCB,
DDT och HCH är koncentratione-
rna lägre i Bottniska viken än i Egent-
liga Östersjön.

När det gäller HCB (hexa-klor-
bensen) är situationen dock en an-
nan. Det förefaller som om HCB-
belastningen i Bottniska viken är hö-
gre än i Egentliga Östersjön, ett för-
hållande som eventuellt kan förklaras
av den relativt höga industriella akti-
viteten längs Bottenhavskusten.

Koncentrationerna i vårfångad
strömming från Ängskärsklubb är
mer än dubbelt så höga som i prover
från Karlskrona, och ingen minsk-

Kadmiumkoncentration i strömmingslever (geometriska medelvärden, µg/g torrvikt) från Ängskärsklubb
(södra Bottenhavet) och Landsort (norra egentliga Östersjön) över tid. Linjerna representerar ett glidande
medelvärde.

Geometric mean concentrations of cadmium in herring liver (µg/g dry weight) from Ängskärsklubb
(southern Bothnian Sea) and Landsort (northern Baltic Proper). The lines represent a running mean value.

HCB-koncentration i muskel från strömming/sill
(röd), abborre(blå) och tånglake (grön) från olika

provtagningslokaler runt Sveriges kust. Staplarnas höjd
är proportionella mot den högsta koncentration som uppmätts

för respektive art.

HCB-concentration in muscle from herring (red), perch (blue) and eelpout
(green) from various sampling sites along the Swedish coast. The bar height is

proportional to the maximum concentration measured for each fish species.
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Dioxiner
 TCDD-ekvivalenter (beräknade från uppmätta

koncentrationer av ett flertal dioxiner och
dibensofuraner, geometriska medelvärden,

pg/g fettvikt) vid tre lokaler – Harufjärden
(Bottenviken), Karlskrona skärgård (Egentliga

Östersjön) och Fladen (Västkusten).

TCDD-equivalents (estimated from measured
concentrations of several dioxines and

dibensofuranes, geometric mean values, pg/g
fat weight) from three sites – Harufjärden in the
Bothnian Bay, Karlskrona archipelago (southern

Baltic Proper) and Fladen (the Kattegatt).
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ning av HCB över tid ser heller ut att
ha ägt rum vid denna lokal. Även i
tånglake och abborre är koncen-
trationerna av HCB högre i prover
från Bottniska viken (Holmöarna)  än
i prov  från  Egentliga Östersjön
(Kvädöfjärden). I prover från Haru-
fjärden och Ängskärsklubb är
koncentrationerna av HCB dock
lägre än i prover från omgivande
områden i Bottniska viken.

HCB, har tidigare använts i liten
skala som bekämpningsmedel för att
förebygga svampangrepp. Det bildas
fortfarande oavsiktligt vid avfallsför-
bränning och klorframställning. Det
är persistent, giftigt och ganska flyk-
tigt. Det bioackumuleras måttligt i
sillgrissla men inte i säl. Nedbryt-
ningsprodukterna från HCB, exem-
pelvis pentaklorfenol, är också gif-
tiga.

dioxinhalter högre än
på västkusten

Inte heller dioxinkoncentrationerna
ser ut att vara lägre i Bottniska viken
än i Egentliga Östersjön. Dioxiner
analyseras årligen endast på fyra lo-
kaler – i strömming från Harufjärden,
Karlskrona skärgård och Fladen på
västkusten samt i sillgrissleägg från St
Karlsö. Koncentrationerna förefaller
att vara lika höga i Bottenviken som i
södra Egentliga Östersjön. På väst-
kusten, däremot, är dioxinhalterna i
biota signifikant lägre.

1980 1985 1990 1995 20001980 1985

Ängskärsklubb Landsort

1990 1995 2000
0

50

100

150

200

250

300

Kvicksilverhalt i strömming

Årtal

Kv
ick

sil
ve

rh
alt

, n
g g

 -1

Blykoncentration i strömmingslever (geometriska medelvärden, µg/g torrvikt) från Harufjärden
(Bottenviken) och Ängskärsklubb (södra Bottenhavet) över tid. Log-linjära regressionslinjer för dels hela
den undersökta perioden, dels för de 10 senaste åren, har ritats ut. Minskningen är statistiskt signifikant.

Geometric mean concentrations of led concentration in herring liver (µg/g dry weight) from Harufjärden
(Bothnian Bay) and Ängskärsklubb (southern Bothnian Sea). Log linear regression lines for the entire
monitoring period and for the last ten years are plotted. The decrease is statistically significant.

Kvicksilverhalt i strömmingsmuskel (geometriska medelvärden, ng/g färskvikt) från Ängskärsklubb (södra
Bottenhavet) och Landsort (norra egentliga Östersjön) över tid. Linjen representerar ett glidande
medelvärde.

Geometric mean concentrations of mercury in herring muscle tissue (ng/g fresh weight) from Ängskärs-
klubb (southern Bothnian Sea) and Landsort (northern Baltic Proper). The line represents a running mean
value.


