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Miljögifter skadar gener

Effekter av miljögifter hos tånglake under-
söks på Västkusten i tre områden: i Göte-
borg vid Göta älvs mynning som hyser 
Skandinaviens största hamn, utanför 
Stenungsund några mil norr om Göteborg 
där det finns flera kemiska industrier, samt 
i Brofjorden ytterligare några mil norrut 
där det finns ett stort oljeraffinaderi. Refe-
rensområden är Fjällbacka på västkusten 
och Kvädöfjärden på ostkusten. 

Undersökningar av tånglake i Göta älvs 
mynning visar både en förhöjd EROD-
aktivitet och en förhöjd mängd så kallade 
DNA-addukter. EROD mäts för att indike-
ra hur fisken påverkas av miljöförorening-
ar, medan DNA-addukter mäts för att ta 
reda på om DNA är skadat. Den förhöjda 
mängden DNA-addukter tyder på gene-
tiska skador hos tånglaken som lever vid 
älvmynningen. Undersökningarna indi-
kerar att tånglaken är kraftigt påverkad av 

giftiga ämnen som till exempel polyaro-
matiska kolväten, men också av östrogena 
ämnen som nonylfenol och bisfenol A. 
Även det bakteriedödande ämnet triklo-
san, som finns i hygienprodukter som tvål 
och tandkräm, har påvisats i fisken. Våra 
undersökningar visar tydligt att fiskar 
som lever nära stora befolkningscentra 
är kroniskt exponerade för miljöstörande 
ämnen, vilka leder till skadliga effekter hos 
fisken.

Mindre påverkan i norr

Tånglake fångad i Brofjorden och utan-
för Stenungsund visar mindre påver-
kan jämfört med fiskar från Göta älvs 
mynningsområde. Ett viktigt undantag 
är yngelutvecklingen hos tånglake från 
Stenungsundsområdet. Där har det uppre-
pade gånger konstaterats att yngelutveck-
lingen är störd. Man observerar en onor-
malt hög andel yngel med defekter eller 

yngel som tycks ha stannat i tillväxten. 
Vilken eller vilka miljöföroreningar som 
orsakar detta i Stenungsundsområdet är 
inte känt. Det är heller inte känt om det är 
gamla ”synder” eller pågående utsläpp som 
orsakar störningarna, som måste bedömas 
som ganska allvarliga.

I referensområdet Fjällbacka uppvisar 
många biomarkörer hos tånglaken små 
eller inga variationer, och inga trender kan 
urskiljas. Detta tyder på en god hälsostatus 
hos tånglaken från Fjällbacka. Det samma 
gäller tånglaken från Kvädöfjärden där de 
årliga undersökningarna startade 1995. 
Några leverenzymer uppvisar dock rela-
tivt stora mellanårsvariationer, inte minst 
avgiftningsenzymet EROD. Det är viktigt 
att försöka finna orsaken till dessa mellan-
årsvariationer och, eftersom de troligen 
beror på föroreningar, hitta källan eller 
källorna. 

utsläpp från städer påverkar tånglaken
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n antalet vita blodceller hos tånglakehonor fångade i de nationella referensområdena Fjällbacka på västkusten och Kvädöfjärden på ostkusten har 
under tidsperioden 1999–2007 visat en tendens att öka. Orsaken är inte känd, men kan möjligen bero på en ökad kadmiumbelastning eller övergöd-
ning och algblomning.

m erOD är ett enzym i levern som 
oskadliggör giftiga ämnen. Den förhöjda 
erOD-aktiviteten i undersökta tånglakar 
indikerar att fisken är exponerad för gifter, 
till exempel aromatiska kolväten (Pah). 
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Försenad könsmognad

Även på abborre genomförs årliga hälsoun-
dersökningar i tre referenslokaler: Kvädö-
fjärden, Holmön och Torhamn. Undersök-
ningarna visar för de flesta mätvariabler 
inga förändringar hos abborre under tids-
perioden som undersökningarna gjorts. 
För Kvädöfjärden är det perioden 1988-
2007 och för Holmön är det 1994 – 2007. För 
Torhamn är tidsperioden ännu för kort för 
att kunna påvisa några säkra tidstrender. 

För två biomarkörer finns tydliga tids-
trender hos abborre som rapporterats 
tidigare (se Havet 2007). Den ena är avgift-
ningsenzymet EROD i levern som visar en 
ökad aktivitet i Kvädöfjärden; den andra är 
att den relativa gonadvikten, alltså könsor-
ganens andel av kroppsvikten, minskar hos 
abborrhonor både från Kvädöfjärden och 
från Holmön. 

Dessa observationer kan indikera en 
försenad könsmognad eller hämmad 

gonadutveckling orsakad av miljögiftsex-
ponering. Statistiska beräkningar tyder 
på att ökningen av EROD hos abborrarna 
i Kvädöfjärden kan kopplas till ett ökande 
vattenflöde i ett närbeläget vattendrag. 

avrinning ökar gifter 

Mycket tyder på att EROD-aktiviteten hos 
tånglake varierar mellan åren beroende på 
hur belastningen av aromatiska kolväten 
(PAH) varierar. Aromatiska kolväten finns 
i bland annat råolja, avgaser och däckpar-
tiklar, och tillförs kustvattnet huvudsakli-
gen via landavrinning. En större avrinning 
skulle därmed leda till högre EROD-akti-
viteter i tånglaken. Sambandet får stöd av 
undersökningarna som görs på abborre i 
Kvädöfjärden i Östergötlands skärgård, 
och mer fördjupade studier pågår. Andra 
transportvägar för PAH kan inte uteslu-
tas, men vilka dessa är finns det inga säkra 
indikationer på.
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o erOD-aktiviteten i abborre fångad i Kvädöfjärden korrelerar med 
medelflödet i närbelägna vindån. Sambandet mellan ökat vattenflöde och 
förhöjd erOD aktivitet stärker uppfattningen att avrinning från land kan 
vara en viktig transportväg för Pah och liknande kemikalier till kustom-
råden. varje punkt motsvarar en årlig provtagning under perioden 1988-
2005, där erOD beskriver medelvärdet hos 20-25 analyserade fiskar. 
Medelflödet är beräknat för en period av 20 dagar före fiskprovtagningen, 
som sker sista veckan i september.
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