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Det föreligger tydliga geografiska skill-

nader i koncentrationer av dioxiner, di-

bensofuraner och dioxinlika PCBer längs 

svenska kusten från Bottenviken ner till 

norra Egentliga Östersjön. En övervägan-

de del av kuststräckan visar dioxinkon-

centrationer över det tillåtna gränsvärdet 

(4 pg TCDD-ekvivalenter/g färskvikt). 

De högsta halterna återfinns i Bottenha-

vet. Oroande signaler beträffande hälso-

tillståndet för gråsäl och havsörn i detta 

område bör följas upp.

MINSKNING VID äNGSKäRKlUBB

Analyserna som utförts inom den na-

tionella miljögiftsövervakningen sedan 

1990 visar på varierande halter från år 

till år, men visar ingen trend (Bignert et 

al. 2006). Koncentrationerna av dioxin i 

strömming är, på färskviktsbasis, nästan 

dubbelt så höga i Östersjön som i Katte-

gatt. Räknat som mängd per gram fett är 

koncentrationerna ungefär tre gånger hö-

gre i Östersjöns magrare strömming. 
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Koncentrationer av dioxiner (TcDD-ekvivalenter, pg/g färkvikt) i höstfångad strömming från referenslokaler i Bottenviken, södra egentliga 
 östersjön och Kattegatt. 

Koncentrationer av dioxiner (TcDD-
ekvivalenter, pg/g färkvikt) i höst-
fångad strömmingsmuskel från 
ängskärsklubb.

Glädjande nog visar en analys av ström-

ming från Ängskärsklubb från 1979 och 

framåt en signifikant minskning från 

1979 till 2003. Även från 1985 och fram-

åt visar resultaten en minskande tendens, 

men minskningen är inte statistiskt signi-

fikant. Medelkoncentrationen vid Ängs-

kärsklubb beräknad för 1990–2003 är 

dock mellan 2 och 2,5 ggr högre än i söd-

ra Egentliga Östersjön och mer är 4,5 ggr 

högre än i Kattegatt (beräknad på färsk-

vikt). Om vi tror att minskningstakten 

kommer att hålla i sig kommer det att 

ta 16 år innan medelkoncentrationerna i 

södra Bottenhavet är desamma som i söd-

ra Egentliga Östersjön. 

STORA OMRÅDeN öVeRSKRIDeR 

GRäNSVäRDeT

Den geografiska undersökningen, med 

ett 30-tal provtagna stationer visar en del 

intressanta mönster. Stora områden visar 

dioxinkoncentrationer över det tillåtna 

gränsvärdet (4 pg TCDD-ekvivalenter/g 
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färskvikt). Längs en kuststräcka från Ka-

pellskär i söder till Söderhamn är koncen-

trationerna generellt över 4 pg TCDD-ek-

vivalenter/g färskvikt. Mellan Hudiksvall 

och Sundsvall följer ett kustavsnitt med 

lägre koncentrationer. Mellan Härnösand 

och Örnsköldsvik ser vi återigen högre 

koncentrationer. 

Det måste understrykas att kartan ger 

en ögonblicksbild av medelvärden som är 

behäftade med osäkerheter av olika slag 

– exempelvis säsongsvariation och indi-

viduell variation (Bignert et al. 2005). 

Trots denna osäkerhet antyder kartan en 

tydligt förhöjd risk att överskrida det gäl-

lande gränsvärdet för strömming fångad 

under sommaren från de södra delarna av 

Bottenhavet. De uppskattade nivåerna för 

Bottenviken är mer osäkra p g a den gle-

sare provtagningen. 

Koncentrationerna i strömmingspro-

verna mättes i prover av muskel utan 

skinn och det fett som finns precis under 

skinnet. Provtagningen skedde på sam-

ma sätt som inom det nationella över-

vakningsprogrammet och följde också 

de regler som gäller inom EU för dioxin-

provtagning (Anon. 2004). Strömming 

äts dock nästan alltid med skinn. Fetthal-

ten är mellan 1,5 och 2 ggr högre i fisk 

med skinn och fettlagret strax under skin-

net jämfört med fisk utan skinn (Aune et 

al. 2003, Bignert et al. 2006). Den fak-

tiska belastningen av dioxiner och PCB 

på konsumenten är alltså större än den 

ovan redovisade. Det gäller människa så-

väl som andra storkonsumenter av fisk 

exempelvis säl, havsörn och utter. Om 

gränsvärdet ska gälla den del av ström-

mingen som i realiteten konsumeras, på-

verkar detta riskkartan markant. Den ge-

neraliserade kartan blir helt röd även om 

vi försiktigtvis använder oss av den lägsta 

skillnaden, 1,5 mellan muskel och mus-

kel med skinn.
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Koncentrationer av dioxiner (TcDD-ekvivalenter, pg/g färskvikt) i muskel utan skinn från 
strömming fångad under sommaren 2004 (vänster). Gult, orange och rött överskrider gäl-
lande gränsvärde. Figuren till höger visar uppskattad dioxinkoncentration (TcDD-ekvival-
tenter, pg/g färskvikt) i muskel + skinn under förutsättning att fetthalten är 1,5 ggr så hög i 
muskel + skinn som i enbart muskel.

ÖVERVAKNINg AV MILJÖgIfTER
Inom det nationella programmet för 

övervakning av miljögifter i biolo-

giska prov insamlas och analyseras 

strömming resp. sill från tre lokaler: 

Harufjärden i Bottniska viken, Ut-

längan i södra östersjön samt Fla-

den i Kattegatt, för dioxinmätning-

ar. Analyserna har utförts årligen 

sedan 1990.

 Resultaten har kompletterats med 

analys av äldre, lagrade prover av 

strömming från ängskärsklubb. På 

så sätt har värden från 1979 kun-

nat erhållas.

 Under år 2004 insamlades och 

analyserades strömming från ett 

30-tal lokaler, framför allt från Botten-

havet men också från Bottenviken och 

norra egentliga östersjön (Bignert et 

al. 2005). Projektet initierades och fi-

nansierades av länsstyrelsen i Gävle. 

Huvudsyftet var att studera tillstån-

det med hänsyn till rådande gräns-

värden samt att undersöka om det 

förekommer större geografiska skill-

nader beträffande dioxinkoncentra-

tioner i Bottniska viken. Det mesta av 

fisket utfördes under maj–juni, med-

an några få prov togs i september–no-

vember. Från varje lokal homogeni-

serades lika stora muskelprov från 15 

individer till ett samlingsprov. Urvalet 

av storlek gjordes för att represen-

tera konsumtionsfisk.

 Trots att strömming av den stor-

lek som insamlats kan röra sig över 

relativt stora avstånd, visar under-

sökningen ett ganska tydligt geo-

grafiskt mönster. Fisk som fångats 

på närliggande lokaler har diox-

inkoncentrationer som skiljer sig 

mindre åt än fisk som fångats långt 

ifrån varandra. Sambandet visar ett 

successivt avtagande mellan när-

liggande stationer upp till ca 100 

km. Detta ger möjlighet att extra-

polera resultaten till generalisera-

de kartor.  
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HöGRe KONceNTRATIONeR  

PÅ VÅReN

Uppmätta halter i fisk fångad under vår/

sommar jämfört med halter i fisk fång-

ad under höst indikerar att det föreligger 

en tydlig säsongsvariation. De uppmätta 

vår-/sommarkoncentrationerna var mel-

lan 2 och 5 gånger högre än de få prov 

som togs på hösten. Orsaken till säsongs-

skillnaden skulle till viss del kunna vara 

att den höstfångade strömmingen hade 

en något lägre medelålder, men ålders-

skillnaden är inte en entydig förklaring. 

En annan tänkbar orsak är att vår-/som-

marströmmingarna och höstströmming-

arna möjligen lever i skilda habitat vilket 

skulle kunna leda till variationer i expo-

neringsgrad. Om belastningen verkligen 

ökar under vår och sommar, kanske som 

en följd av snösmältningen och ökad av-

rinning, krävs att jämvikten mellan vatten 

och fiskmuskel sker förhållandevis snabbt. 

De geografiska mönster som kan märkas i 

kartorna skulle kunna tyda på detta. Det 

förhållande att dioxinkoncentrationen 

verkar öka med ökande ålder (Bjerselius 

et al. 2003a, Kiviranta et al. 2003) talar 

dock emot en snabb jämviktning. 

En säsongsvariation av den här stor-

leksordningen har givetvis stor betydelse 

för riskbedömningen. Om vi använder 

medelvärdet för skillnaden mellan vår/

sommar och höst på 3,6, och antar att 

detta gäller för alla lokaler längs hela kus-

ten visar en karta med uppskattade höst-
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Uppskattade koncentrationer av dioxiner (TcDD-ekvivalenter, pg/g färskvikt) för höst-
fångad strömming, enbart muskel, till vänster. Den högra kartan visar uppskattad 
 koncentration för muskel + skinn beräknad från ett sämsta höstscenario. Gult, orange  
och rött överskrider gällande gränsvärde.

koncentrationer värden som i samtliga fall 

ligger under gränsvärdet på 4 pg TCDD-

ekvivalenter/g färskvikt. Om vi istället 

räknar med det sämsta scenariot beträf-

fande höstsituationen d v s att skillnaden 

mellan vår/sommar och höst är mindre så 

att höstkoncentrationerna bara är hälften 

av vår-/sommarvärdena (den lägsta skill-

nad som uppmättes i de 6 proven) samt 

att kvoten mellan (muskel + skinn)/mus-

kel är 1,8 (den största medelkvoten som 

uppmättes), kommer betydligt fler om-

råden att överskrida gränsvärdet. De läg-

re höstkoncentrationerna förmår endast 

uppväga tillskottet från skinn + muskel, 

och bilden blir i det närmaste identisk 

med den som visar sommarkoncentra-

tioner i ren muskel.

gIfTER I VÅR MILJÖ
PcB och många andra persistenta 

föroreningar visar sjunkande tren-

der i östersjön som en följd av de åt-

gärder som vidtagits för att minska 

utsläppen (Bignert et al. 1998). För 

polyklorerade-p-dioxiner (PcDDs) 

och polyklorerade dibenzofuraner 

(PcDFs), är situationen dock annor-

lunda. Dessa båda ämnesgrupper 

kallas i dagligt tal för ”dioxiner”. 

Halterna av dioxiner (uttryckta som 

TcDD-ekvivalenter) i sillgrissleägg 

från St Karlsö i centrala egentliga 

östersjön har legat på en oföränd-

rad nivå under de senaste 20 åren 

(Bignert et al. 2006). 

Tidigare undersökningar pekar ut öst-

ersjön i allmänhet och Bottenhavet i 

synnerhet som hårt föroreningsbelas-

tat (Olsson et al. 2003a, 2003b, 2004, Ki-

viranta et al. 2003, Karl & Ruoff 2004). 

Innehållet av dioxin i fet fisk överskri-

der ofta det föreskrivna gränsvärdet 

(Anon., 2001, 2002). Sverige och Fin-

land kan därför för tillfället bara sälja 

denna fisk på hemmamarknaden eller 

utanför eU:s gränser. även en viss typ 

av PcBer visar en dioxinliknande giftig-

het och kan också räknas om till TcDD-

ekvivalenter och slås ihop med dioxiner 

och dibensofuraner vid en riskbedöm-

ning. Det nya gränsvärdet för TcDD-

ekvivalenter som inkluderar bidraget 

från dioxinlika PcBer är satt till 8 pg/

g färskvikt (Anon., 2006). 

 Under 1980-talet fokuserades 

 åtgärderna på att begränsa dioxin-

utsläppen till förbränningsanlägg-

ningar och till blekning av pappers-

massa. I en nyligen publicerad 

rapport presenteras resultat som 

 tyder på att skogsindustrin fortfaran-

de kan utgöra en dioxinkälla (Olsson 

et al. 2005). en likaledes färsk rap-

port redovisar en sammanställning 

av andra potentiella källor (Berg-

qvist et al. 2005). Många av de käl-

lor som nämns i ovanstående rap-

porter är koncentrerade längs kusten 

i Bottenhavet. 
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PcB:eR RäKNAS IN

De PCB-kongener som saknar eller endast 

har ett klor i orto-position har en viss för-

måga att binda till samma receptor som 

dioxiner. Dessa PCBer har alltså liknande 

giftverkan som dioxiner och dibensofura-

ner (PCDD/F) om än betydligt svagare, 

men detta uppvägs av att PCBer gene-

rellt förekommer i betydligt högre hal-

ter än PCDD/F. Koncentrationer av oli-

ka PCB-kongener kan alltså räknas om 

till TCDD-ekvivalenter precis som för 

PCDD/F. Nyligen trädde ett nytt gräns-

värde för summan av bidraget både från 

PCDD/F och dioxinlika PCBer i kraft. 

Tidigare undersökningar i Östersjön har 

uppskattat bidraget från dioxinlika PCBer 

till summan av TCDD-ekvivalenter till 

ca 50 procent (Bjerselius et al., 2003b). I 

de prov som analyserats i den föreliggan-

de undersökningen i Bottenhavet är bi-

draget från dioxinlika PCBer till summan 

mindre, i genomsnitt 35 procent.

Det nya gränsvärdet är bestämt till  

8 pg TCDD-ekvivalenter/g färskvikt. 

Det innebär att bidraget från de diox-

inlika PCBerna måste överskrida 4 pg 

TCDD-ekvivalenter/g för att öka risken 

att en fångst överskrider det nya gräns-

värdet. Så är inte fallet i den här aktuella 

studien. Inget av samlingsproverna inom 

studieområdet överskrider 3,7 pg TCDD-

ekvivalenter/g färskvikt. Det innebär i 

praktiken att en karta baserad på det nya 

sammanslagna värdet kommer ge intryck 

av att större områden ligger under gräns-

värdet jämfört med en karta baserad på 

det gamla gränsvärdet som bara bygger 

på PCDD/F. Det gamla gränsvärdet gäl-

ler dock tillsvidare parallellt med det nya. 

De högsta koncentrationerna dioxinlika 

PCBer återfinns i samma områden som 

där de högsta PCDD/F-koncentrationer-

na uppmättes. 

Om man beräknar koncentrationerna 

då strömmingen konsumeras med skinn 

kommer värdena att hamna över gräns-

värdet i stort sett alla undersökta områ-

den. Det enda undantaget är en kil i mel-

lersta delen av Stockholms skärgård där 

proven ligger glest och ett samlingsprov 

gett en låg koncentration av dioxinlik-

nande PCBer.

Kartan till vänster visar koncentrationer av dioxinlika PcBer (TcDD-ekvivalenter, pg/g 
färskvikt) i muskel utan skinn från strömming fångad under sommaren 2004. Inga prov 
överskrider gränsvärdet 4 pg TcDD-ekvivalenter/g färskvikt. Den högra kartan visar det 
summerade bidraget från PcDD/F och dioxinlika PcBer i muskel utan skinn.

Koncentrationer av dioxiner och dioxin-
lika PcBer (TcDD-ekvivalenter, pg/g 
färskvikt) i muskel med skinn från 
strömming fångad under sommaren 
2004. Fetthalten är mellan 1,5 och 2 ggr 
högre i fisk med skinn jämfört med fisk 
utan skinn. Uppskattningen är 
 försiktigtvis gjord med en faktor 1,5. 
Fisk från de rödfärgade områdena 
 överskrider det föreslagna gränsvärdet 
för dioxiner och PcBer på 8 pg/g TcDD-
ekvivalenter.


