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kan vi äta strömmingen? Hur kan våra mediciner påverka 
spiggen? Är det egentligen så farligt med båtbottenfärgerna? 
vet vi vilka miljögifter vi sprider i naturen? ...och hur ska 
sverige jobba vidare mot en giftfri miljö? Ja, frågorna är 
många och oron i samhället kring miljögifter är ofta stor.

i det här numret av Havsutsikt har vi försökt ge en bild 
av hur det ligger till med miljögifterna i havet. som läsare 
kan du både skaffa dig grundläggande kunskaper om ämnet 
och få en bild av den absoluta forskningsfronten.

antalet olika miljögifter som är i omlopp i samhället 
är mycket stort, och ibland kan det kännas hopplöst att 
ens närma sig miljökvalitetsmålet ”en giftfri miljö”. men 
åtgärder kan verkligen ha effekt, vilket det lyckade Projekt 
Havsörn visar. 

och angående vad som är viktigast att satsa på i framtiden 
finns det, med all rätta, olika åsikter. Havsutsiktredaktionen 
har låtit ett antal väl insatta personer beskriva sin syn på 
saken. På sista uppslaget kan du ta del av deras svar.

trevlig läsning!
redaktionen

Giftig havsmiljö?

HavsUtsikt är en tidskrift om svensk havsforskning och havets resurser

UTGivare
Havsutsikt produceras av  
de marina centrumen vid  
universiteten i stockholm och umeå.

prenUMeraTiOnSärenden
för en kostnadsfri prenumeration, kontakta
redaktionen eller gör en anmälan på www.havet.nu
för adressändring, kontakta redaktionen.

Havsutsikt utkommer med tre nummer per år.  
upplaga 10 000. Detta och tidigare nummer kan  
även laddas ner på www.havet.nu.

OMSlaGSBild strömming, tobias Dahlin/azote
GraFiSK FOrM grön idé aB
layOUT OcH OriGinal kristina viklund
iSSn 1104-0513
TrycK grafiska Punkten 2012
tryckt på ecf- och fsc-märkt papper.

redaKTiOn
ulrika Brenner, huvudredaktör
stockholms universitets 
marina forskningscentrum
106 91  stockholm
tel: 08-16 17 42
e-post: ulrika@smf.su.se

kristina viklund
umeå marina forskningscentrum
norrbyn, 910 20 Hörnefors
tel: 090-786 79 73
e-post: kristina.viklund@umf.umu.se 

nastassja Åstrand capetillo 
stockholms universitets 
marina forskningscentrum 
106 91 stockholm 
tel: 08-16 17 42 
e-post: nastassja@smf.su.se 

redaKTiOnSråd
tina elfwing, stockholms universitet 
carl rolff, stockholms universitet 
annika tidlund, stockholms universitet 
Jan albertsson, umeå universitet 
Johan Wikner, umeå universitet 
andrea gillgren, umeå universitet 
Jonas nilsson, Linnéuniversitetet 
susanne Pihl Baden, göteborgs universitet



HavsUtsikt  3/2012

3

KröniKa 
Ur en 
medborgares 
perspektiv

Sedan några år har jag dragit mig tillbaka till en gård i uppland. min havsutsikt och natur-

upplevelse får jag vid segling, fiske och skogsvandringar och som förvaltare av lite mark. 

i skärgården tycker jag mig se förändringar som ofta är till det sämre. visst har jag med 

glädje kunnat se hur havsörn, säl och utter blivit fler, visst har vattnet klarnat i stockholms inre 

skärgård och utanför skogsindustrierna. Jag gläds i vetskap om att 1960-talens miljögiftsproblem 

har minskat. men varför ser jag idag så lite sjöfågel i skärgården, vart tog siken och ålen vägen 

och varför lyckas vi inte stoppa övergödningen när vi nu fått så mycket ny kunskap om miljön? 

under den tid som gått sedan vi upptäckte miljögifterna, förstod eutrofieringens betydelse och 

insåg fiskets begränsning har inte bara kunskapen om naturen och dess sårbarhet vuxit. i än snab-

bare takt har vårt begär efter högre standard ökat, och de tekniska förutsättningarna förbättrats 

för att öka exploateringen av vår natur. vi tycks ständigt befinna oss i ett underläge. visst kan 

vi med rätta skylla på att internationella förutsättningar saknas för att vi ska kunna uppnå våra 

miljömål, men är det hela sanningen? Hur sköter vi den lokala miljövården?

mitt perspektiv på tillvaron har förändrats från forskarens och myndighetens till medborgarens. 

Jag slås av den stora mängden rapporter och utredningar som riktas till allmänhet och politiker 

avseende svensk miljövård. allt till synes för att ge förutsättningar för ett långsiktigt utnyttjande av 

naturresurser. men att förverkliga de olika målen tycks dessvärre ta avsevärt längre tid än arbetet 

med att framställa rapporter och miljömålsbeskrivningar, och under tiden fortsätter exploatering 

att ytterligare förstöra miljön.

i mitt närområde har vattendrag och naturskyddade områden nyligen förstörts i strid med 

miljömål och gällande lag. Överträdelserna har skett av ekonomiskt ytterst starka företag, och 

tillsynsmyndigheten lämnar ärendena därhän på ett sätt som får dem att framstå som de tre aporna 

som skyddade kejsaren i Japan – ni vet de som håller för öron, ögon och mun. som medborgare 

undrar jag varför jag betalar för en tillsyn som inte fungerar.

ett särskilt problem är då makten tänjer på begreppen. exempelvis hävdar både skogsindu-

strin och jordbruksministern att vi aldrig haft så mycket skog i sverige som idag. Det enda de kan 

hävda är att vi aldrig haft så mycket jämnårig gran och tall i plantage som nu. skog är något helt 

annat än de trädbestånd som nu formas. tillståndet är allvarligt, men att som naturvårdsverk 

och skogsstyrelse i ett gemensamt uttalande hävda att hjortdjuren är ett hot mot den biologiska 

mångfalden i ”skogen” är att missbruka orden. Hotet är det moderna skogsbruket, och från sak-

kunniga myndigheter skall skattebetalarna förvänta sig sakkunnig information.

Det är svårt att styra en demokrati. om inte sakkunniga myndigheter ger korrekt information 

utan tänjer på begreppen är det svårt att få ett folkligt stöd för miljövård.

mats olsson är en pionjär inom 
miljögiftsforskningen. med 
excellent forskning och skarpa 
debattartiklar bidrog han till 
att miljögifter som PcB och 
DDt erkändes som skadliga och 
att de hotade sälarna fredades. 
Han har byggt upp en miljö-
provbank och lagt grunden för 
världsledande långa tidsserier 
över miljögifter i naturen.

foto: Privat
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a tt det var just sälar och rovfåglar som signalera-
de ett miljögiftsproblem är ingen slump. Dessa 
arter befinner sig högst upp i näringskedjan, och 

anrikar därmed miljögifter som längre ner i näringsked-
jan är fördelad på väldigt många organismer. Många av 
de klassiska miljögifterna, som ddt och pcb, är svår-
nedbrytbara ämnen som ”reser med” från bytesdjur till 
rovdjur och fortsätter sin skadliga påverkan. Därför är 
det lämpligt att övervaka dessa ämnen i näringskedjans 
topp. Tack vare Stockholmskonventionen från 2001 är 
mer än tjugo sådana miljögifter reglerade. 

påverkan på olika nivåer 
Det är dock viktigt att poängtera att det finns ämnen 
som kan orsaka stor skada i miljön trots att de inte är 
långlivade. De bryts ner i organismer på lägre nivå i nä-
ringskedjan, och kommer därför inte att återfinnas i de 
fiskätande rovdjuren. I vissa fall är nedbrytningen inte 
heller fullständig, utan kan leda till att ämnet omvandlas 
till något som är lika eller än mer giftigt. Sådana ämnen 
kan orsaka förändring i näringskedjans bas som likväl på-
verkar högre nivåer, utan att det är direkt giftverkan, till 
exempel genom att antalet av olika bytesdjur förändras. 

Hormonstörande egenskaper
En särskilt problematisk grupp av ämnen påverkar män-
niskor och andra organismer genom att vara hormon-
störande, vilket innebär att de förändrar kroppens balans 
av budbärare inom och mellan celler. Vi vet att många 
ämnen är hormonstörande, men det kan ändå vara svårt 
att härleda subtila förändringar i miljön till specifika 
mänskliga utsläpp.

I vissa fall har dock tydliga samband påvisats. Ex-
empelvis leder utsläpp via avloppsvatten av syntetiskt 
östrogen som finns i p-piller till stora reproduktions-
problem hos flera fiskarter. 

åtgärder fungerar
Idag är både havsörn och säl en vanlig syn längs öster-
sjökusten, ett resultat av ett framgångsrikt åtgärdsarbe-
te. När ddt och pcb identifierades som orsaker till den 
då katastrofala situationen för säl och örn så förbjöds de 
i Sverige under 1970-talet, och liknande åtgärder inför-
des i länderna runt Östersjön. De resoluta åtgärderna 
följdes av tydliga koncentrationsminskningar i både få-
gelägg och fisk, med en i vissa fall snabbare takt än vad 
man vågat hoppas på. 

Miljögifter i havet
– en överblick

Havet ansågs länge vara en utmärkt slutstation för olika typer av 
avfall. Det är som att det som inte syns på ytan heller inte finns. 
Och skulle något vara giftigt och skadligt så kommer utspädningen 
i det oändliga havet ändå att leda till ofarliga koncentrationer. 
I Östersjön blev det redan under 1960-talet tydligt att så inte är 
fallet, då bestånden av havsörn och sälar nästan utrotades på 
grund av organiska miljögifter. 

foto: kerstin Jonsson/azote
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Men mer kunskap behövs
Men trots att bestånden återhämtat sig finns tecken på 
att allt inte står rätt till; sälar uppvisar tecken på ned-
satt immunförsvar och havsörnarna i Bottenhavet be-
döms ha för få ungar i kullarna. Dessutom har sälar, 
strömmingar och sillgrissleungar magrat de senaste de-
cennierna. Vad detta beror på är ännu inte klarlagt. Det 
är möjligt att det inte alls har med miljögifter att göra. 
Men vi ska hålla i minnet att det finns uppskattningsvis 
närmare 100 000 ämnen i omlopp i Sverige, medan det 
endast är en begränsad andel av dessa som vi har hygg-
lig kunskap om och dessutom utför regelbunden över-
vakning av. Hur alla dessa ämnen förändrar sig i mil-
jön och vad effekten blir av att exponeras för en salig 
blandning av miljögifter, så kallade cocktail-effekter, är 
så gott som okänt för oss.

östersjön särskilt drabbad
Det är inte så konstigt att det var just i Östersjön som 
miljögiftsproblematiken blev så tydlig på 1960-talet och 
är än idag. Detta innanhav är omslutet av länder som 
är högt industrialiserade och det finns gott om inten-
siva jordbruk med hög kemikalieanvändning. De drygt 
85 miljoner människor som lever runt Östersjön, till-
sammans med husdjur och boskap, konsumerar stora 
mängder läkemedel som också når havet. Eftersom vat-
tenutbytet med Nordsjön är litet blir resultatet att det 
som når Östersjön blir kvar där under lång tid. Tempe-
raturen är dessutom relativt låg i dessa vatten vilket gör 
nedbrytning långsammare. Det stora avrinningsområ-
det och den låga vattenomsättningen gör detta innan-
hav till en av världens mest förorenade marina miljöer.

Både medveten och oavsiktlig produktion 
Vissa mycket giftiga ämnen framställs och sprids med-
vetet. Det gäller till exempel olika typer av bekämp-
ningsmedel, där ett klassiskt exempel är ddt. Att äm-
net är svårnedbrytbart, och därmed kan orsaka påver-
kan under mycket lång tid, är ett problem ur miljögifts-
synpunkt men utifrån bekämpningsmedelsperspektivet 

vad är eTT MiljöGiFT?
närmare bestämt alla ämnen som kan skada miljön är 
miljögifter. Både organiska ämnen och metaller såsom 
bly och kvicksilver får ovanstående benämning. De flesta 
miljögifter är svårnedbrytbara, bioackumulerbara, pro-
duceras i relativt stor mängd och används på ett sådant 
sätt att de kan spridas i miljön och orsaka effekter på 
levande organismer. kemikalier borde bedömas utifrån 
försiktighetsprincipen, vilket innebär att ett ämne med 
okända egenskaper ska bedömas som farligt tills något 
annat bevisas. i dag introduceras kemikalier överlag 
utan riskbedömning, och processen för att reglera ett 
ämne är mycket kostsam och komplicerad. 

ansågs det som en stor fördel. Andra föreningar fram-
ställs för att ha en funktion i en industriell process, utan 
tanke på att det kan nå naturmiljön. Ett exempel är pcb, 
som bland annat brukade användas som tillsats i kon-
densatorer och transformatorer. När olika produkter och 
material skrotas, så kan dessa miljögifter läcka ut i mil-
jön. Det finns också ämnen, såsom dioxiner, som bildas 
oavsiktligt som en biprodukt vid förbränning av till ex-
empel plast och sopor.

Många små källor istället för få stora 
Koncentrerade utsläpp var tidigare ett av de stora pro-
blemen. Sådana punktkällor, som förbränningsanlägg-
ningar eller direkta industriutsläpp, har till stor del åt-
gärdats i vår del av världen. Vår nuvarande och växan-
de utmaning är de diffusa utsläppen, inte minst från alla 
olika varor vi omger oss med i vardagen. Varor som inte 
sällan har kort omsättningstid. 

Viktigt att minnas är att en stor andel av den till-
verkning som inkluderar miljöbelastande kemikalier 
har flyttat till utvecklingsländer. Därigenom har många 
punktkällor för utsläpp också flyttat. Länderna dit till-
verkningen flyttats har ofta en bristfällig miljölagstift-
ning,  och det kan även råda bristande kontroll av hur 
lagar efterföljs. Till viss del belastas även vi och vår miljö 
av denna kemikalieanvändning, både genom långväga 
transport, som resulterar i atmosfäriskt nedfall, och ge-
nom ämnen som avges från alla produkter vi importerar.

Miljögifter i havet

rester från de läkemedel vi stoppar i oss hamnar i slutändan i havet. där kan de 
ställa till stora problem för alla havslevande organismer. 

foto: andre maslennikov/azote

text tina elfwing, stockholms universitets marina 
forskningscentrum
tel 08 - 16 17 27
e-post tina.elfwing@smf.su.se
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S ituationen i Östersjön har onekligen blivit mar-
kant bättre sedan 1960-talet då de stora miljö-
giftsproblemen uppdagades, men fortfarande rå-

der problem på många områden. Myndigheterna brot-
tas med det faktum att fisken, samtidigt som den inne-
håller höga halter av olika gifter, är en värdefull och nyt-
tig näringskälla, och att kustnära fiske är en traditionellt 
viktig näring.

dioxinundantag debatteras
Nu under hösten har det så kallade dioxinundantaget 
debatterats i media. Trots att dioxinhalterna har sjun-
kit, överskrider halterna i fet fisk såsom strömming och 
lax från Bottniska viken fortfarande eu:s gränsvärde 
för livsmedel, och fisken får inte säljas inom eu. Sveri-
ges regering har begärt och fått ett undantag, eftersom 
befolkningen anses väl informerad om riskerna. Fisken 
får därför säljas på den inhemska marknaden. Livsmed-
elsverket har skärpt sina kostråd och riktar sig till oli-
ka riskgrupper med särskilda informationskampanjer.

Har vi koll på gifterna i fisken?

Intresset för miljögifter i fisk är ofta stort, av förklarliga skäl. 
Vem vill äta giftig fisk? En viktig anledning till att vi fortfarande 
noga övervakar hur säl och havsörn mår är att de inte har något 
val. De äter nästan bara fisk. Om de mår bra så är förmodligen 
riskerna med att äta fisk för oss människor, med en något mer 
varierad diet, inte så stora.

Tillhör de organiska
Dioxiner hör till gruppen organiska miljögifter, en grupp 
som ofta har långa krångliga namn eller märkliga bok-
stavskombinationer. Några andra välkända sådana äm-
nen är pcb, ddt och hcb. Några som uppmärksammats 
under senare år är bromerade flamskyddsmedel och fta-
later. De är ofta svårnedbrytbara och fettlösliga ämnen 
som därmed ansamlas och lagras i fettvävnad. 

Feta fiskar som strömming och lax ackumulerar högre 
halter av sådana miljögifter än mager fisk som abborre, 
gädda och torsk. Även vi människor lagrar dessa gifter i 
vår fettvävnad. Riskerna är störst för foster och små barn 
som är mycket känsliga under den tidiga utvecklingen. 
Gifterna kan överföras från mamman under graviditet och 
amning. Därför är det särskilt viktigt att barn och unga 
kvinnor undviker att få i sig för mycket fettlösliga gifter.

Farliga tungmetaller
En annan grupp miljögifter är tungmetallerna. Bly, kad-
mium och kvicksilver är utpekade som särskilt farliga 
ämnen i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

När det gäller bly så har halterna i fisk sjunkit till 
långt under eu:s föreslagna gränsvärde sedan man slutade 
tillsätta bly i bensin. 

Halterna av kadmium i miljön har däremot inte mins-
kat  i förväntad omfattning, trots åtgärder och förbud. 
Orsaken är fortfarande inte klarlagd, men halterna i fisk 
anses inte utgöra något problem för mänsklig konsumtion.

Halterna av kvicksilver i fisk är fortfarande förhöjda 
i flera kustområden. Särskilt för gädda och abborre, även 
om halterna i allmänhet är avsevärt lägre än i insjöfisk. 
Kvicksilver lagras i kroppen under några månaders tid 
och kan skada hjärnan. Eftersom foster och spädbarn är 
särskilt känsliga bör sådan fisk undvikas under tiden man 
försöker bli gravid, liksom under graviditet och amning.

övervakning i olika regi
Trots att vi i Sverige har en jämförelsevis god övervak-
ning av gifter i miljön, är det mycket vi inte känner till. 
Dessutom är det långt ifrån allt som övervakas. Gift-
analyser är mycket kostsamma, så det gäller att göra 
kloka prioriteringar. Naturvårdsverket har sedan slutet 
av 1970-talet bekostat årliga analyser av ett stort antal 
kända miljögifter i fisk från relativt opåverkade lokaler 
runt Sveriges kust. Miljökemister undersöker också den 
provtagna fisken för att försöka hitta nya kemikalier som 
inte tidigare uppmärksammats i miljön. 

Dessutom samlar man årligen in ägg från de fiskätande 

foto: Jerker Lokrantz/azote
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sillgrisslorna på Stora Karlsö utanför Gotland. Äggens 
innehåll av miljögifter har följts i över fyrtio år, vilket 
gör tidsserien till den längsta i världen. Eftersom några 
ägg alltid sparats i riksmuseets provbank kan man också 
göra retrospektiva studier över nyupptäckta ämnen för 
att följa hur de ökat eller minskat i miljön.

Dessa nationella övervakningsprogram kompletteras 
sedan i olika utsträckning med undersökningar i mer 
påverkade områden som bekostas av länen. 

en besvärlig matris
Att mäta miljögifter i fisk är viktigt eftersom vi får reda 
på hur mycket som verkligen tas upp av levande orga-
nismer, samtidigt som vi försöker följa gifternas miljö-
belastning, utvecklingen över tid och geografiska skill-
nader. Ett problem är dock att miljögiftskoncentratio-
nerna i en fisk inte bara speglar halterna som finns i den 
omgivande miljön. Upptaget i fisken påverkas av fiskens 
ålder, vad den har ätit, och faktiskt också av vattnets salt-
halt och temperatur. Som redan nämnts är det också sto-
ra skillnader mellan olika fiskarter, där feta arter ansam-
lar mer fettlösliga gifter än magra. Det här gör att det 
inte är helt enkelt att bestämma gränsvärden och mil-
jöstatus utifrån halter i fisk.

Fiskar har också, precis som människor, ett mer eller 
mindre väl utvecklat skydd mot ansamling av kemikalier 
i kroppen. Specialiserade enzymer omvandlar många 
ämnen till mer vattenlösliga substanser som kan utsöndras 
ut ur kroppen. Det går dock olika snabbt för olika ämnen.

Fiskens hälsa påverkas också
Gifter i fisk påverkar inte bara oss som äter den, utan 
förstås även fisken själv. På 1980-talet upptäckte man 
att många fisksamhällen utanför pappersmassafabriker 
var kraftigt påverkade. De allvarliga effekterna tving-
ade fram en snabb teknikutveckling där klorgasblek-
ning successivt avvecklades och utsläppen av restpro-
dukter minskade. 

Sedan dess följs även fiskhälsa inom det nationella 
miljöövervakningsprogrammet. Där undersöks flera 
viktiga livsfunktioner, såsom tillväxt, reproduktion, le-
verfunktion och mycket mer. Tanken är att vi därmed 
ska kunna upptäcka effekter av miljöfarliga ämnen innan 
hela beståndet tagit skada.

Ojämn geografisk fördelning
Halterna av olika miljögifter i fisk i våra svenska havs-
områden varierar, men generellt är det högre halter i 
Östersjön än i Västerhavet. Många av de klassiska klo-
rerade miljögifterna har högst halter i Egentliga Öster-
sjön, med halter som avtar norrut. Samma mönster gäl-
ler för bromerade flamskyddsmedel. Dioxinnivåer och 
kadmiumhalter är däremot högst i Bottenhavet, medan 
kvicksilverhalterna i Bottenviken inte minskar i samma 
omfattning som i övriga havsområden. 

Stora insatser har alltså gjorts för att minska använd-
ning och utsläpp av miljögifter, och mycket har blivit bättre. 
Men det är fortfarande så att en viktig och i grunden nyttig 
naturresurs, ur ett av världens mest produktiva hav, fort-
farande är tveksam att äta för stora delar av befolkningen. 
Det innebär att en mångtusenårig näring för regionens 
befolkning är hotad. Vi kan inte vara nöjda.

läS Mer Här
Livsmedelsverket: www.nyttigfisk.se
naturhistoriska riksmuseet: www.nrm.se/
forskningochsamlingar/forskningsavdelningen/
miljogiftsforskning
naturvårdsverket: www.naturvårdsverket.se/sv/
start/tillstandet-i-miljon/miljogifter

Miljögifter undersöks i sillgrisslans ägg. Tidsserien är den längsta i världen.

Flera miljögifter kan överföras från mamman till barnet under ammning.

foto: eva kylberg/azote 

foto: ewa Wisniewska/azote 

text anders Bignert, naturhistoriska riksmuseet och annika 
tidlund, stockholms universitets marina forskningscentrum
tel 08 - 519 541 15
e-post anders.bignert@nrm.se
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Utfodring 
räddade

För fyrtio år sedan var havsörn på randen till utrotning på grund 
av alla miljögifter. Sedan dess har Naturskyddsföreningen, med 
stöd av forskare, lagt ut flera tusen ton giftfri mat till havsörnen. 
Tidigare i år ställde vi till med ett stort köttkalas i Roslagen för 
att fira att havsörn och pilgrimsfalk äntligen har livskraftiga 
stammar. Att stå vid åteln och betrakta de mäktiga rovfåglarna 
var en fantastisk känsla för alla som jobbat mer eller mindre 
ideellt med Projekt havsörn sedan 1970-talet.

Under 1960- och 1970-talen var situationen 
för havsörnen i Sverige katastrofal på grund 
av miljögifter.  År 1971 räknades det bara 13 

havsörnsungar i hela Sverige. Det var så höga halter av 
gifter i fisken att örnarnas äggskal blev tunna och sprack. 
Många honor blev dessutom sterila. Oftast kläcktes inget 
av äggen i kullen, eller bara ett av äggen. Detta ledde till 
att havsörnen nästan utrotades i Sverige på 1970-talet. 

viktig forskning
Forskningen om hur miljögifter påverkar havsörnarnas 
ägg har därför varit en viktig del i Projekt Havsörn. Ett 
stort antal okläckbara ägg har samlats in och undersökts 
i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Natur-
vårdsverket och Stockholms universitet.

Havsörnen befinner sig högst upp i näringskedjan i Öst-
ersjön och livnär sig till största del av fisk och sjöfågel. 
Det betyder att stabila och fettlösliga föroreningar som 
kommer ut i vattnet i slutänden lagras upp i allt högre 
koncentrationer i havsörnen. Havsörnen blev därför 
också den första arten i Östersjömiljön som uppvisade 
tydliga störningar på grund av miljögiftspåverkan. 

Höga koncentrationer
Undersökningar har visat att havsörnsägg kan ha bland 
de högsta koncentrationerna av stabila miljögifter som 
uppmätts i Östersjön. Ägg som inte kunde kläckas 
innehöll höga halter av miljögifter som dde (som kom-
mer från bekämpningsmedlet ddt), pcb, dioxiner, andra 
klorerade substanser och kvicksilver. Äggen innehåller 
numera också bromerade flamskyddsmedel, och flour-
erade ämnen. Det är inte underligt att havsörnen fått 
problem med sin fortplantningsförmåga.

effektiv utfodring
Trots att det föddes så få ungar under perioden 
1965–1985 så överlevde beståndet.  Det berodde på ett 
av Naturskyddsföreningens mest lyckade miljöprojekt, 
projektet Havsörn. Med hjälp av många ideella krafter 
organiserade vi ett omfattande program med stödut-
fodring vintertid. Många aktiva i Projekt Havsörn har 

havsörnen

Havsörnen flyger igen, efter att fyrtio års stödutfodring gett goda effekter. Men än är inte faran över, och i vissa områden hittas återigen höga 
halter av miljögifter i havsörnsägg.

foto: ulf manhammar/azote



HavsUtsikt  3/2012

9

text mikael karlsson, naturskyddsföreningen
tel 08-702 65 00
e-post mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

starkt bidragit till havsörnens räddning genom att under 
många år lägga ut örnmat på särskilda utfodringsplatser 
över en stor del av landet, helt enkelt släpat ut tusentals 
kilo slakteriavfall i skogen och på isen.  

Vinterutfodringen som sattes igång 1971 hjälpte de 
få ungfåglar som föddes att överleva. Minst 80 procent 
av ungfåglarna överlevde första vintern, då dödligheten 
annars är störst. Genom att ungarna som föddes överlevde 
i större utsträckning, kunde stammen klara sig. 

Andra viktiga insatser som Projekt Havsörn stått 
för är inventeringar, initieringar av boplatsskydd samt 
restaureringar och byggande av bon för att nämna några.

nationell övervakning
Havsörnens funktion som indikator för effekter av miljö-
gifter har medfört att övervakningen av beståndet inom 
föreningens projekt integrerats i den nationella miljö-
övervakningen. Övervakningen av bestånden vid kusten 
och i sötvattensmiljöer i inlandet sker nu i samverkan 
mellan Naturhistoriska riksmuseet och Projekt Havsörn.

I genomsnitt 72 procent av havsörnsparen vid 
ostkusten fick ungar fram till början av 1950-talet före 
miljögiftskatastrofen. Sedan några år tillbaka är andelen 
lyckade häckningar åter nästan lika stor, efter att ha legat 
på nivåer så låga som runt 20 procent på 1970-talet. 

Det finns dock fortfarande tecken på fortplant-
ningsstörningar inom ett kustområde i Bottenhavet, 
där frekvensen bon med döda ägg är tydligt högre än 
i omgivande områden. Orsaken är inte klarlagd, men 
mycket tyder på att det kan vara en effekt av miljögifter. 

Boträd en flaskhals
Långt ifrån alla havsörnpar kan häcka inom reservat 
eller andra formellt skyddade områden. En fråga av stor 
betydelse för havsörnens möjligheter att kunna fortleva 
i områden med skogsbruk är därför tillgång till boträd. 
Ett havsörnsbo kräver stora, minst hundra år gamla träd 

som kan hålla det flera hundra kilo tunga kvistverket. 
Dessa träd blir allt mer sällsynta, eftersom tallskog i 
dag avverkas redan då träden är 70–80 år. Skydd för 
boplatserna är en viktig del i havsörnsarbetet.

Faran inte över
Projekt Havsörn har firat framgångarna med en rejäl kött-
fest, men faran för havsörnen är inte över. Missbildningar, 
ungar som dör i äggen och uttorkning genom defekta skal 
är skador som varit vanliga hos kustens havsörnar under 
1960–1980-talet, men som till stor del försvann under 
1990-talet när halterna av ddt och pcb minskat. Nu ser 
vi åter sådana skador hos ägg från Bottenhavskusten. 
Orsaken är inte klarlagd men allt pekar mot påverkan 
av miljögifter.  Analyser av havsörnsägg visar innehåll 
av både perfluorerade ämnen och flamskyddsmedel, och 
många andra kemiska substanser har inte undersökts i 
äggen. Ett hållbart samhälle utan miljögifter är på sikt 
det enda som kan rädda havsörnen. 

projekt Havsörn är ett av naturskyddsföreningens mest lyckade projekt, och 
innefattar bland annat vinterutfodring av havsörnar och inventering. invente-
ringarna görs av naturskyddsföreningen i samverkan med naturhistoriska riks-
muséet. på bilden Björn Helander, som varit drivande i projektet sedan starten.

ett okläckt ägg i ett övergivet havsörnsbo. ägg från havsörn 
har visat sig innehålla höga halter av bland annat ddT, pcB, 
dioxiner, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel.

foto: kurt elmqvist

foto: Björn Helander
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Östersjön har sedan senaste istiden påverkats av faktorer som 
förändrat områdets hydrologi och ekosystem. Idag står vi dock 
med stor sannolikhet inför snabba förlopp kopplat till extremt 
väder och mer långsiktiga klimatförändringar.  Östersjöns bio-
geokemiska cykler och ekosystem kommer att påverkas på olika 
sätt, vilket också kommer att förändra hur miljögifter sprids och 
var de hamnar i systemet. Är det då möjligt att idag förutspå 
vad som kommer att hända med miljögifterna?

östersjön och dess avrinningsområden omfattar 14 
länder och en befolkning på cirka 90 miljoner 
invånare. Det är ett innanhav som under lång tid 

haft en hög belastning av miljögifter. Mest kända och 
undersökta är de persistenta organiska föroreningarna, 
så kallade pops. Dioxiner och pcb återfinns exempelvis 
fortfarande i så höga koncentrationer att det finns kost-
restriktioner för fisk, trots omfattande åtgärder för att 
minska primära källor.  

cocktail av ämnen
Nya ämnen tillkommer också, där exempelvis brome-
rade flamskyddsmedel, läkemedel och nya pesticider 
bildar en kemisk cocktail av ämnen. Förändringen av 
miljögiftsituationen som orsakas av klimatförändringar 
kommer att variera beroende på källa och hur giftet 
hamnat i systemet.  Eftersom organismer i brackvatten 
såsom Östersjön lever i en miljö de inte är evolutionärt 
anpassade till är de extra känsliga för exempelvis en ökad 
miljögiftbelastning.    

Storskaliga processer påverkar 
Klimatmodeller för Östersjöområdet förutspår en förhöjd 
årsmedeltemperatur på två till fem grader år 2100. Med 
en förhöjd temperatur följer ökad nederbörd, fler perioder 
av kraftiga vindar och större vågor samt mindre föränd-

ringar i vindriktningar. Klimatet under vinterhalvåret kan 
förändras dramatiskt, med kortare perioder av snötäckt 
mark och kraftigt minskad istäckning på havet. Alla dessa 
faktorer påverkar miljögifters transport, nedbrytning, 
fördelning och slutliga öde i miljön. 

nya spridningsmönster i norr
Ökad nederbörd kommer, genom ett ökat tillflöde av 
sötvatten till Östersjön, att medföra en minskad salthalt, 
framförallt i de norra delarna.  Tillflödet av löst och fin-
partikulärt organiskt material till havet kommer att öka, 
och minskad utfällning av humus kommer att leda till 
brunare vatten. Det organiska materialet vet vi är bärare 
av miljögifter från land till hav, speciellt för ämnen med 
låg vattenlöslighet. Sammantaget kan vi förvänta oss nya 
spridningsmönster, och en större förekomst av miljögifter 
i utsjödelar av framförallt Bottenhavet och Bottenviken. 

Hela näringskedjan påverkas
Den förhöjda temperaturen kommer att förlänga 
produktionssäsongen på såväl land som i havet. Detta 
tillsammans med ändrade ljusförhållanden i vattnet leder 
till att balansen mellan primärproduktion och bakterie-
produktion ändras. Denna förändring kan fortplanta sig 
ända upp till toppen av näringskedjan. 

Hur kan då förändringar i näringskedjornas struktur 

Miljögifter och

klimatförändringar

Med en temperaturökning kommer troligen mer gifter som tidigare luftdeponerats på land att transporteras till havet.

foto: mattias ormestad/azote
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och dynamik påverka miljögiftssituationen? En mer bak-
teriebaserad produktion innebär fler steg i näringskedjan, 
vilket i slutändan kan resultera i högre koncentrationer 
av bioackumulerande ämnen i fisk och säl. Ökad sprid-
ning av organiskt material som bär med sig miljögifter 
ut till större vattenområden kan också medföra andra 
ingångar i näringskedjor ute i det öppna havet.  Ökad 
mängd löst organiskt material kommer dock sannolikt 
att påverka fördelningen av miljögifter mellan vatten och 
det organiska materialet på ett sätt så att direkt upptag 
i fisk minskar.

Helhetsbild svår att skapa
Trots att vi vet mycket om dynamiken hos näringskedjor 
i olika delar av Östersjön är det stora utmaningar i att 
förstå effekterna av flera olika samtidiga faktorer.

Ökad kunskap om de ekologiska aspekterna av 
miljögiftsproblematiken kommer att vara avgörande för 
möjligheten att uppskatta effekter av framtida klimatför-
ändringar. Det kommer att vara mycket viktigt att väva 
ihop kunskap om källor, transportvägar, biogeokemiska 
processer, närsalters kretslopp  och ekosystem i förändring. 

Global påverkan på östersjön
Klimateffekter i Östersjön och dess avrinningsområde 
kan givetvis inte ses isolerade från resten av världen. 
Exempelvis förväntas den långväga atmosfäriska trans-
porten av gifter förändras. Med en temperaturökning 
kommer troligtvis mer gifter att avdunsta till luften från 
sydligare breddgrader. Utsläpp via luft från deponier 
och industriområden kan således komma att öka, men 
även de direkta utsläppen till vattendragen kan påver-
kas. Redan idag kan vi se att större deponier och urban 
miljö påverkas av extrema väderförhållanden såsom 
översvämningar av större floder, och att åtgärdstekniker, 
exempelvis lakvattenrening, inte är dimensionerade för 
extrem vattenföring och för att stora utsläpp kan ske 
under kort tid. 

Att övergå från fossila bränslen till olika biobränslen 
kan ge nya utsläppsmönster som måste studeras. En 
positiv effekt av klimatförändringarna är dock uppenbar: 
behovet av uppvärmning kommer att minska generellt 
till följd av den ökade temperaturen. 

läS Mer
climate change in the Baltic sea area – helcom the-
matic assessment in 2007. Baltic sea environment 
Proceeding no. 111. www.helcom.fi

climate change and PoPs: Predicting the impacts. 
report from the unep/amap expert group, secreta-
riat of the stockholm convention, geneva,  2011. 
http://chm.pops.int

forskningsprogrammet ecochange  
www.umf.umu.se/english/ecochange

text mats tysklind och Peter Haglund, kemiska institutionen, 
umeå universitet
tel 090-786 66 68
e-post mats.tysklind@chem.umu.se

Klimatförändringarna kommer att påverka hur miljögifter 
fördelas i näringsväven. Om balansen mellan primärproduk-
tionen och bakterieproduktionen, längst ner i näringskedjan, 
förändras kommer det att påverka alla led, ända upp till 
toppkonsumenter som säl.

översvämningar och andra extrema väderhändelser kommer att bli allt vanligare, 
som en effekt av klimatförändringar. detta kommer att påverka hur mycket 
miljögifter som lakas ut från industrier och deponier till havsvattnet.

foto: andre maslennikov/azote

foto: Dan karlsson/azote
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K emikalieanvändningen har sedan mitten av 
1950-talet stadigt ökat i samhället. Många ke-
mikalier är till stor hjälp medan andra kan vara 

ett tveeggat svärd, det vill säga kortsiktigt kan de under-
lätta olika verksamheter men på lång sikt kan de stäl-
la till problem. Ett sådant ämne är exempelvis tributyl-
tenn, tbt, som började användas som aktiv substans i 
båtbottenfärger i mitten av 1960-talet.

På 1980-talet kopplades tbt:s giftiga egenskaper 
samman med hormonstörande effekter på framförallt 
snäckor. Honsnäckor blev maskuliniserade och utvecklade 
en penis. Detta skedde vid så låga halter som ett nanogram 
per liter. Detta ansågs som så oroande att man inom eu 
redan 1989 förbjöd båtbottenfärger innehållande tbt på 

båtar med en längd mindre än 25 meter. Sedan 2008 är 
tbt förbjudet även på större handelsfartyg.

Hur ser det ut på marken?
Vi har under många år undersökt rester av gifter från 
båtbottenfärger i olika typer av hamnar. Då halterna i 
allmänhet är högst vid båtupptagningsplatser funderade 
vi på hur det egentligen ser ut på marken där det mesta 
av båtunderhållet utförs. Vi gjorde en rundringning till 
samtliga kustkommuner, från Strömstad i Bohuslän till 
Tierp i Uppland, och frågade om det hade gjorts mark-
undersökningar på båtuppläggningsplatser i kommunen.

Totalt hade 34 båtuppläggningsplatser i 21 kommu-
ner undersökts. Dessa resultat har vi sammanställt och 
jämfört med de två riktvärden för förorenad mark som 
Naturvårdsverket har satt upp. Ett av dessa används för 
känslig markanvändning, där det inte ska finnas någon 
risk för vare sig miljö eller daglig vistelse av människor. 
Det andra, mindre känslig markanvändning, används för 
industriellt bruk och där människor inte vistas dagligen, 
utan en viss förorening kan tillåtas.

Båtskrov sprider gifter även på land
En härlig vårdag. Vattnet glittrar nere i hamnen, och på land 
rustar båtfolket sina båtar. Men hur ser det egentligen ut på denna 
typ av platser? Vilka gifter finns på båtskroven och vad utsätter 
du dig för i samband med vår-och höstrustning av din båt? Hur 
mycket gifter hamnar på marken och så småningom i havet?

foto: torbjörn kåpe/azote
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FaKTa OM UnderSöKninGen
66 kustkommuner från strömstad till tierp har till-
frågats om det har utförts markundersökningar av 
båtuppläggningsplatser i deras kommuner. Detta hade 
gjorts i 21 kommuner på totalt 34 platser.

resultatet från sammanställningen visar på mycket 
höga halter av flera kända giftiga föreningar såsom 
koppar, zink, bly, kvicksilver, kadmium, tributyltenn 
(tBt), cancerogena polycykliska aromatiska kolväten 
(PaH) och polyklorerade bifenyler(PcB). av dessa är 
tBt, PaH, bly, kadmium och kvicksilverföreningar 
prioriterade substanser som enligt vattendirektivet 
ska fasas ut.

som mest överskreds riktvärdet för känslig mar-
kanvändning för koppar ca 100 gånger, bly ca 180 
gånger och kvicksilver ca 450 gånger. mängden PaH 
överskreds ca 2000 gånger och PcB ca 500 gånger. 
Även tBt påträffades i höga halter.

Mycket höga halter hittades
Resultatet av sammanställningen visar att det finns myck-
et höga halter av flera kända giftiga föreningar som alla 
är farliga för vår hälsa och för vattenlevande organismer. 
De kan medföra cancer och har reproduktions- och hor-
monstörande effekter.

Det uppmätta maxvärdet för alla substanser överskred 
riktvärdet för känslig markanvändning många gånger 
om. Även medianvärdet för flera av ämnena överskred 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning.

Den troliga orsaken till flera substanser är dess an-
vändning i båtbottenfärger som i samband med vår- och 
höstrustning slipas av och hamnar på marken. Även rester 
av gamla underliggande färglager följer då sannolikt med.

Anmärkningsvärt var att generellt så påträffades de 
högsta halterna av substanserna i den översta halvcenti-
metern av markskiktet vilket tyder på att giftsubstanserna 
fortfarande tillförs.

ett hot mot ekosystemet
Då samtliga substanser var och en för sig är klassade som 
farliga substanser och överskrider uppsatta riktvärden 
många gånger om, anser vi att det är stor risk för oön-
skade effekter både på människor och andra organismer.

I samband med regn så sköljs gifter ut till närliggande 
vattendrag och utgör en risk för vattenlevande växter och 
djur med ett stört ekosystem som följd. Eftersom i stort 
sett samtliga undersökta båtuppläggningsplatser uppvisar 
samma mönster anser vi det sannolikt att det ser ut på 
motsvarande sätt på alla sådana platser.

Här Kan dU läSa rappOrTen i Sin HelHeT:
förorening av båtuppläggningsplatser – en sammanställ-
ning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner
www.itm.su.se/documents/itm_rapport_208.pdf

vad kan du göra?
Idag är båtuppläggningsplatser i de flesta kommuner 
inte en anmälningspliktig verksamhet. För att minska 
fortsatt spridning av gifter behövs det nationella reg-
ler för vad som ska gälla på sådana platser. Till exempel 
bör allt avskrapat material tas omhand på ett miljörik-
tigt sätt. Bortblästring av gammal tbt-färg från båtar-
na bör uppmuntras. En billig metod för att kontrollera 
om båten är målad med tbt-färg är under utveckling.

Det senaste decenniet har ett flertal mekaniska, helt 
giftfria, alternativ till båtbottenfärger börjat komma 
fram på marknaden. Borsttvättar, där båtarna liksom i 
en biltvätt borstas rena i vattnet, är en metod. Det finns 
även olika metoder för att förvara båten i luft då den inte 
används eller att förvara den på land, så kallade båthotell.

Men, om du nu är ägare till en begagnad båt, och 
måste fortsätta slipa och skrapa, se till att bära heltäckande 
klädsel och munskydd för att skydda dig själv.

när båtbotten tvättas och skrapas hamnar färgresterna på marken under.

på båtuppläggningsplatser vistas många människor under vår och höst.

foto: Britta eklund

foto: Britta eklund

text Britta eklund och David eklund, institutionen för tillämpad 
miljövetenskap, stockholms universitet
tel 08-674 72 11
e-post britta.eklund@itm.su.se
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Det registreras mellan 40 och 70 
nya kemiska strukturer i timmen. 
många av dem når miljöer där de 
kan ge oönskade effekter enskilt 
eller tillsammans. Hur kemika-
lieblandningarna ser ut i detalj 
är inte känt – inte ens i stora 
drag. Jag misstänker att många 
ekologiska effekter, som vi idag 

Hans Blanck professor i marin ekotoxikologi vid 
göteborgs universitet

ger enkla enfaktorsförklaringar (klimat, fiske, övergödning) 
även beror på  kemikaliernas långtidseffekter på ekosystem-
ens näringsvävar. vi behöver bättre kemiska och biologiska 
metoder för att kunna kvantifiera omfattningen av dessa 
kemiska selektionstryck i den reguljära miljöövervakningen.

Lagkraven på att undersöka 
kemikaliers giftighet har sedan 
länge varit låga eller obefintliga. 
kunskapskraven i lagstiftningen 
är fortfarande mycket begrän-
sade, särskilt för ämnen som 
tillverkas i volymer under tio 
ton per år och tillverkare, och 
räcker inte för att kunna göra 

christina rudén professor i regulatorisk toxikologi 
och ekotoxikologi vid stockholms universitet

en grundläggande riskbedömning. särskilt angeläget är 
det därför att skärpa kraven på kemikalietillverkare att ta 
reda på vilka effekter kemikalierna kan ha på människors 
hälsa och på miljön innan de får användas. utökade lagkrav 
behövs också för att kunna identifiera kemikalier som har 
särskilt farliga egenskaper, såsom hormonstörande ämnen.

Östersjöns biota integrerar miljö-
föroreningarna och de mest sta-
bila kemikalierna kan nå så höga 
koncentrationer att biologiska 
effekter uppstår. Detta är välkänt 
för några ämnen, men idag känner 
vi till många, många fler kemika-
lier med motsvarande egenskaper. 
Jag ser ett stort behov av att lag-

åke Bergman professor i miljökemi vid stockholms 
universitet 

stiftningen gör det möjligt att förbjuda klasser av kemikalier 
(ämnen med liknande struktur och egenskaper) och att det 
blir ett lagstadgat krav om innehållsförteckningar för alla 
kemikalier som ingår i varor och material. Detta kommer i 
längden gynna Östersjömiljön, liksom all annan miljö.

foto: martin almqvist/azote

Fotografer för christina rudén: eva Dalin, Åke Bergman: eva Dalin, Hans Blanck: Johan Wingborg, Lena ek: martina Huber/regeringskansliet, Åsa romson: simone andersson 
anna Linusson: mattias ahlm.  

Den stora utmaningen är att så 
många miljöproblem förstärker 
varandra i Östersjön. Övergöd-
ningen leder till syrebrist vilket 
i sin tur gör att miljögifter som 
dioxin lagras länge i bottnarna. 
Öster sjön är som en känslig 
”signalart” - ett helt ekologiskt 
system som tidigt signalerar de 

Ulrika Björkstén chef för sveriges radios  
vetenskapsredaktion

globala miljöproblemens omfattning. i bästa fall skulle det 
också kunna användas som exempel på att det bara är genom 
internationellt samarbete man kan lösa gränsöverskridande 
miljöproblem. men då måste alla länder i Östersjöns avrin-
ningsområde vara med, inklusive ryssland och vitryssland.

FramtidsUtsikt
Kemikalieutsläpp och spridning av gifter är för de flesta av oss abstrakta miljöproblem. Och 
faktum är att kunskapen om olika ämnens effekter är begränsad, framför allt om deras på-
verkan på människor och natur på lång sikt. Sedan 1970-talet har miljögiftsituationen dock 
förbättrats, och Sverige arbetar efter både nationella miljömål och lagstiftning på EU-nivå.  
Men hur ska man egentligen uppnå en giftfri havsmiljö? HavsUtsikt har bett ett antal intressanta 
personer svara på vad de tycker är viktigast att satsa på nu. 
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för att rädda haven från gifter 
gäller det att stoppa spridningen 
vid källan, det vill säga ofta 
verksamhet på land. svenska 
politiker måste bli tuffare och 
ställa krav på ändrad användning 
och förbud t ex av ftalater och 
bromerande flamskyddsmedel. 
viktigt att forskning om gifter i 

 
åsa romson språkrör för miljöpartiet 

marina miljöer sprids och tas upp politiskt både nationellt 
och internationellt.

en viktig fråga för havsmiljön, 
särskilt i Östersjön, är hur vi 
kan minska spridningen av gifter 
från båtbottenfärger i grunda 
havsområden. var och en bör 
överväga om giftiga båtbotten-
färger behövs, och i första hand 
välja att hålla påväxten borta på 
mekanisk väg.

Kurt Haglund miljöriskbedömare vid kemikalie-
inspektionen

Det är nyttigt att äta fisk. Det 
är därför tråkigt att fet fisk från 
Östersjöområdet fortfarande in-
nehåller för mycket dioxiner och 
PcB. Det behövs internationella 
ansträngningar som kraftigt 
begränsar fortsatta utsläpp av 
alla typer av kemikalier som kan 
hota kvalitén på den fisk vi äter.

 
anders Glynn toxikolog vid Livsmedelsverket

sveriges arbete med en giftfri 
Östersjömiljö står högt på agen-
dan.  i det ingår bl a att stödja 
innovativa miljötekniklösningar. 
att fortsätta det gemensamma 
arbetet inom eu, globalt och 
lokalt är viktigt. Östersjösa-
marbetet Helcom och eu:s 
Östersjöstrategi är goda exempel 
på sådana samarbeten.

 
lena ek miljöminister

Då miljögifter har olika egen-
skaper, och omfattar allt ifrån 
sådana som bildas oavsiktligt 
vid t ex förbränning till ämnen 
som används i varor, behövs 
också åtgärder av många slag 
för att begränsa effekterna. 
sverige behöver fortsätta att 
driva miljögiftsfrågor i eu och 

Tove lundeberg handläggare på avdelningen för 
analys och forskning vid naturvårdsverket

andra internationella organ samtidigt som vi även nationellt 
bör vidta effektiva åtgärder.

ta den kunskap som finns om ke-
mikaliers giftiga egenskaper på
allvar. om ett ämne är misstänkt 
likt ett välkänt gift   se till att det
inte används. ställ hårdare krav 
på tillverkare att bevisa att kemi-
kalien är helt ofarlig för havets 
djur och växter. först då är det 
möjligt för dem som tillverkar 

 
Susanna Baltscheffsky redaktionschef, nyteknik

helt harmlösa substanser att slå sig fram i konkurrensen.

De enorma soptippar av plast vi 
ser ute i haven är resultatet av 
50 års plastkonsumtion. Återvin-
ning av plast måste bli bättre 
och efterlevnaden av lagar och 
direktiv måste skärpas gällande 
nedskräpning, dumpning, av-
fallsmottagningar i hamnar och 
avskaffandet av landdeponier. 

 
anna linusson vD Håll sverige rent

Plasten som når havet bryts ner i mindre delar och kan fungera 
som bärare av andra miljögifter. vi måste försöka städa upp, 
men framförallt måste vi förhindra att ny plast når haven.

Det är avgörande att beslutsfat-
tare sätter fokus på och skärper 
reglerna för hantering av kemi-
kalier i samhället, både direkt 
och i blandprodukter. organi-
ska miljögifter som dioxin och 
ftalater ska hanteras så att de 
inte diffust försvinner ut i na-
turen. med minnet av PcB och 

inger näslund naturvårdsexpert vid världsnatur-
fonden WWf

dess negativa effekt för säl och fisk i Östersjön borde svenska 
regeringen inte verkat för undantag från eus miljögiftsnivå 
i fet fisk. ska miljömålen nås krävs krafttag för minskade 
giftutsläpp – inte undantag – om halterna överskrids.
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FOKUS 

text kristina viklund, redaktionen
faktagranskning Björn Helander, naturhistoriska 
riksmuséet

– mäktig  
fågel med 
bekymmer

Havsörn

foto: Björn Helander

Havsörnen är Sveriges största rovfågel. 
Honorna, som är störst, kan mäta två 
och en halv meter mellan vingspetsarna. 
Den jagar vida omkring, och havsörnens 
hemområde kan vara ända upp till 200 
kvadratkilometer stort. Mest äter den fisk, 
men även sjöfågel och deras ungar liksom 
kadaver ingår i dieten. 

Havsörnen bygger stora risbon, i 
Sverige nästan alltid uppe i trädkronor. 
De har ofta två eller tre bon inom samma 
område. Samma örnpar använder boet 
år efter år, så länge de är i livet, och boet 
byggs på varje år. Det innebär att bona 
med tiden blir mycket stora. Gamla bon 
kan vara hela två meter i diameter. Grova 
och smalare grenar utgör huvuddelen av 
byggnadsmaterialet, men även tång, mossa 
och grästorv ingår. Med tanke på boets 
storlek behöver havsörnarna gamla träd, 
något som blir alltmer ovanligt i dagens 
skogsbruk. De tallar som havsörnarna 
längs ostkusten använt till boträd har haft 
en medelålder på 160 år och varit minst 
100 år. Havsörnar i Lappland använder 
boträd som har en medelålder på 350 
år. Det är lätt att förstå att det kan vara 
problem för havsörnarna att hitta lämpliga 
träd för att bygga sitt bo. Medelåldern 
bland botallarna minskar nu och ibland 
rasar boet under häckningen på grund av 

att det placerats i ett för klent träd. 
Äggen är vita och oftast två. De läggs 

i mars-april, och ruvas i 35–45 dagar, 
mest av honan. Ungarna stannar i boet i 
10–12 veckor. 

Ungfåglarna rör sig över stora områden 
under sina första levnadsår. När de väl 
blir könsmogna, vid fyra till fem års ålder, 
bosätter de sig ofta i närheten av den plats 
där de föddes, men ibland långt därifrån. 
De könsmogna, etablerade örnarna blir 
sina hemtrakter trogna. 

För några hundra år sen var havsörnen 
vanligt förekommande. Den häckade 
framförallt vid kusterna, men även allmänt 
vid sjöar och vattendrag. Man räknar 
med att det fanns åtminstone 500 –1000 
häckande par, spridda över hela landet. 

Under 1800-talet och in på 1900-talet 
bedrevs en mycket omfattande förföljelse 
av arten. Det fick till följd att den försvann 
från större delen av sitt utbredningsom-
råde. På 1920-talet fanns bara ett 40-tal 

par kvar i landet, nästan bara vid Öster-
sjökusten. Havsörnen fridlystes 1924. 

Under 1950-talet dök ett nytt problem 
upp för havsörnarna. Miljögifter visade 
sig påverka örnarnas reproduktion väldigt 
negativt. Äggen kläcktes inte, äggskalen 
blev tunna och porösa, och fostren dog. 
Miljögifterna i kombination med tjuvjakt 
gjorde att populationen var nära att ut-
plånas i början på 1970-talet. Tjuvjakt är 
förmodligen fortfarande en begränsande 
faktor lokalt, och ända in på 1990-talet 
konstaterades var sjätte funnen örn vara 
påskjuten! 

Förbuden mot ddt och pcb har haft 
effekt och idag kan man återigen få se 
havsörnar sväva över kustlandskapet. Det 
svenska beståndet uppskattas nu till över 
500 häckande par. 


