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Miljömålet Giftfri miljö säger att natur-
främmande ämnens påverkan på 
ekosystemet ska vara försumbar. Bästa 
sättet att undersöka den saken är att 
studera miljögifters effekter på olika 
arter. Flera sådana program ingår i över-
vakningen. De har delvis olika inriktning, 
men ger sammantaget tidiga signaler 
om allvarliga problem uppstår i våra 
havsområden.

■ Inom miljöövervakningen mäts halter 
av flera kända ämnen i både biota och 
sediment. Men i det moderna samhället 
är en mängd bristfälligt kända kemikalier 
i omlopp, och det stora flertalet analyseras 
inte regelbundet. Många ämnen kan dess
utom förändras då de når vattnet. Kemi
kalier i miljön förekommer också i en 
komplex blandning med svårförutsägbara 
effekter. Dessutom finns stora skillnader 

mellan arter i känslighet för ett och samma 
ämne. 

Haltmätningar säger alltså inget om 
huruvida ämnena orsakar några biolo
giska effekter. De måste därför kombineras 
med biologisk effektövervakning, som kan 
fånga upp den faktiska påverkan på olika 
organismer i ekosystemet.

Biomarkörer spårar tidiga effekter
Under 1960talet blev det uppenbart att 
miljögifter kan ha dramatiska effekter på 
arter i ekosystemet. Långlivade organiska 
miljögifter slog hårt mot toppkonsumen
terna havsörn och säl, som uppvisade 
kraftiga reproduktionsstörningar. Båda 
dessa arter och de miljögifter som orsakat 
skadorna inkluderades därför i regelbun
den övervakning. 

Under 1970talet utvecklades ett helt 
batteri av biomarkörer för att påvisa tidiga 

hälsoeffekter hos fisk vid exponering för 
enskilda miljögifter eller komplexa bland
ningar av ämnen i förorenade vatten
områden. Fördelen med sådana hälso
undersökningar är att de gör det möjligt 
att upptäcka effekter av miljöfarliga ämnen 
innan skador uppkommer på populations
nivå. Anledningen till det tidiga intres
set var att kustfisk representerar en viktig 
ekonomisk resurs och har stort värde för 
natur och friluftslivet. Dessutom är kust
fisk en viktig komponent i näringskedjan, 
och kan därmed bidra med betydelsefull 
information om kustekosystemets status.

I början av 1980talet uppmärksam
mades stor påverkan på fisksamhället 
utanför många massafabriker. Under
sökningar i områden kring klorblekande 
sulfatmassafabriker visade att utsläppen 
orsakade allvarliga effekter. De var värst 
i när området, där den kontinuerliga och 
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Effektövervakning
Miljögifters effekter på ekosystemet studeras huvudsakligen på enskilda arter. val av or-
ganism kan ske utifrån olika grunder. vissa arter är hotade och skyddsvärda eller har ett 
ekonomiskt värde. andra arter kan vara intressanta för att de är viktiga för ekosystemets 
funktion. en tredje ansats är att fokusera på en organism som tydligare än andra signalerar 
förekomst av en specifik föroreningsgrupps effekter. Det är också en fördel att använda 
stationära arter, så att man vet att provtagningsplatsen ger information om graden av expo-
nering i det området.

Det man studerar är olika biomarkörer och bioindikatorer. Det kan innefatta mätningar 
på cellnivå, exempelvis av enzymer som signalerar att en organisms avgiftningssystem är 
aktiverat eller som ger information om störningar på viktiga livsfunktioner. Man kan även 
använda metoder som fångar upp effekter på högre organisationsnivåer, såsom påverkat 
immunförsvar, reproduktionstörningar eller morfologiska förändringar. 

vilken biomarkör som ska följas beror på syftet. en del är generella och svarar på många 
olika föroreningar. Sådana har stor potential att tidigt fånga upp och signalera en okänd 
miljögiftsbelastning. andra biomarkörer är mer specifika, och ger därmed även information 
om orsakande ämnen. Flera forskningsprogram pågår som utvärderar kombinationer av 
flera biomarkörer för att optimera informationen om både den samlade effekten och dess 
orsaker.
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kraftiga exponeringen för en rad toxiska 
ämnen medförde att funktionsstörning
ar på individnivå också slog igenom på 
populations och samhällsnivå. Längre 
ut i recipienten var fisksamhällets struk
tur normal, men ett flertal hälsoeffekter 
hittades på individnivå. Effekter på de allra 
känsligaste biomarkörerna kunde spåras 
flera mil från fabriksutsläppen. Orsaken 
till den allvarliga effektbilden var sanno
likt flera olika giftiga ämnen i de komplexa 
utsläppen från skogsindustrier, exempelvis 
dioxiner, andra klorerade ämnen, hartssy
ror och steroler. 

Kraftfulla åtgärder hjälpte
De allvarliga biologiska effekterna av klor
blekeriutsläppen tvingade fram en snabb 
teknikutveckling inom branschen, med 
successiv avveckling av klorgasblekning, 
olika interna processändringar och förbätt

rad externrening. Åtgärderna resulterade i 
minskade utsläpp av klorhaltigt material 
och organisk substans. Undersökningar 
visade samtidigt en mycket positiv åter
hämtning av fiskarnas hälsa och fisksam
hället som helhet. Idag visar hälsounder
sökningar på fisk i recipienterna för massa
fabriker inga eller mycket få toxiska effek
ter. De hälsoeffekter som ibland observeras 
utanför vissa massafabriker tyder på att det 
fortfarande kan förekomma låga halter 
av toxiska och hormonstörande ämnen 
i utsläppen. Risken för mer omfattande 
effekter på fisksamhället av dagens utsläpp 
bedöms dock som liten.

Hälsoundersökningar som genomförs i 
tätortsnära vattenmiljöer eller miljöer med 
andra specifika föroreningsutsläpp indike
rar att sådana områden ofta är utsatta för 
en komplex exponering av miljöstörande 
ämnen som används eller bildas vid olika 

aktiviteter i samhället, och att detta ger 
upphov till en tydlig toxisk påverkan på 
vattenlevande organismer. Detta pekar på 
behovet av att ha en regelbunden effekt
övervakning även i förorenade miljöer, 
som ett led i miljömålsuppföljningen och 
för att få underlag för miljöförbättrande 
åtgärder.

Kontinuerliga referensundersökningar 
av kustfiskens hälsa i opåverkade områ
den ingår sedan 1980talet i den nationella 
miljöövervakningen. Dessvärre visar dessa 
områden oroande trender numera. 

Studier av det känsligaste stadiet
För sexton år sedan utökades effekt
övervakningen med studier av vitmärlans 
embryon. Vitmärlor är små bottenlevan
de kräftdjur som är en viktig födoresurs 
för fisk och smådjur. Tidiga livsstadier 
är generellt sett känsligare för olika slags 
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Norrsundets Bruk förbättrades markant efter 
att kraftfulla åtgärder vidtagits för att minska 
utsläppen av organiskt material och klorerade 
ämnen.
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påverkan, vilket gör dem lämpliga för att få 
tidiga signaler om försämrad miljö. 

Vitmärlans äggproduktion verkar 
styras av naturliga faktorer, som organisk 
halt, populationstäthet och födotillgång. 
Om en gravid hona däremot utsätts för 
miljögifter eller syrebrist kan tydliga effek
ter påvisas, genom att skador uppstår på 
ägganlag, ägg och embryon. Här har vi 
tillräcklig kunskap för att kunna skilja på 
om skadorna har orsakats av miljögifter, 
syrebrist eller temperaturstress, vilket är 
mycket värdefullt.

väl fungerande metod
Nyligen har omfattande data om vitmärla 
från perioden 1978 till 2006 sammanställts. 
Undersökningarna kommer från kustom
råden påverkade av industri och annan 
mänsklig verksamhet, från Piteå i norr 
till Kalmarsund i söder. I en metaanalys 
har dessa data jämförts sinsemellan och 
med data insamlade från det nationella 
övervakningsprogrammets referensområ
den. Användandet av metaanalys gör att 
man kan kombinera oberoende studier 
för att upptäcka existerande effekter eller 
samband. Till skillnad från kvalitativa 
metoder genererar dessutom metaanaly
sen en kvantitativ och statistiskt försvarbar 
sammanfattning. 

Föroreningssituationen i de olika områ
dena skiljde sig kraftigt åt. Vissa områden 
var belastade av förhöjda metallhalter, 
andra av organiska miljöföroreningar, och 
vissa hade sannolikt en komplex bland
ning av både organiska och oorganiska 
föroreningar. Trots det påvisades generellt 
en ökad frekvens av embryonala missbild
ningar. Biomarkören uppvisar också en 
hög känslighet, då mänsklig påverkan kan 
detekteras upp till tre mil från utsläpps
källan. Dessutom visar metaanalysen 
ett signifikant samband mellan andelen 
missbildade embryon och avståndet från 
punktkälla, alltså ett samband mellan dos 
och respons.

Ytterligare en viktig slutsats av analysen 
är att mätningarna vid övervakningsstatio
nerna inom det nationella programmet är 
mycket betydelsefulla. Dessa stationer är 
tydligt mindre belastade än regionala refe
rensstationer, och ger därför bättre refe
rensvärden för respektive havsbassäng.

Snäckor signalerar om tBt
För sex år sedan inkluderades snäckor i 

effektövervakningen. Skälet till detta är 
att de är särskilt användbara för att påvisa 
närvaro av tributyltenn, TBT. Denna orga
niska tennförening har sedan 1960talet 
använts i färg för att förhindra påväxt på 
båtskrov, fisknät och olika typer av under
vattenskonstruktioner. Ämnet har visat 
sig vara extremt giftigt för många marina 
organismer. De första signalerna kom när 
den franska ostronproduktionen minskade 
dramatiskt i slutet av 70talet. 

Sedan 1989 är det förbjudet att använda 
TBT på båtar under 25 meter i Sverige, 
och i september 2008 trädde ett interna
tionellt förbud mot användandet av orga
niska tennföreningar på båtskrov i kraft. 
Det innebär bland annat att EU inte längre 
tillåter några fartyg målade med sådan färg 
att anlöpa europeiska hamnar. 

Hos flera arter av snäckor ger exponering 
för TBT upphov till att honorna utveck
lar hanliga könsorgan, så kallat imposex, 
en skada som är både ämnes specifik och 
ganska lätt att identifiera. Skadan graderas 
i fem steg, beroende på hur kraftig expone
ringen varit. Genom kemiska vävnadsana
lyser kan man dessutom få reda på om det 
är nytt eller gammalt TBT som förekommit 
i djurens närmiljö.

Småbåtshamnar hårt drabbade
Göteborgs hamn är ett område som helt 
säkert har exponerats för TBT. Där har 
övervakning bedrivits sedan 2003, med 
sju stationer fördelade på olika sidor av 
farleden och på olika avstånd till hamnen. 
Över tiden har situationen förbättrats, 
men problemen är fortfarande påtagliga. 
Resultaten från 2009 visar tydligt hur effek
terna av TBT avtar med ökat avstånd från 
hamnen, men också att det är en skillnad 
mellan lokalerna söder och norr om farle
den. Troligen beror det på att strömmen i 
området vanligtvis är nordgående, varför 
lokalerna norr om farleden är mer utsatta 
än de i söder. 

Eftersom TBT sedan länge är förbjudet 
på mindre båtar borde ämnet knappast 
finnas i småbåtshamnar. En undersökning 
av sju olika småbåtshamnar i Göteborgs
området gav dessvärre skrämmande resul
tat. Fem av dem uppvisade otillfredstäl
lande status, precis som den innersta delen 
av Göteborgs hamn. 

En trolig orsak är att detta ämne binder 
relativt hårt till sedimentpartiklar, och 
därmed lagras in i bottenmiljön istället 

n en sammanställning av flera olika studier 
med biomarkören missbildade embryon 
hos vitmärla.

a) effektstorlek (± 95-procentigt konfidens-
intervall) för tre olika föroreningsgrader 
jämfört med regionala referensstationer 
(effektstorlek=0). Konfidensintervallet 
sträcker sig inte över 0, vilket innebär att de 
förorenade stationerna är signifikant skilda 
från referensen. andelen missbildningar 
ökar också ju kraftigare föroreningen är.

 b) Förhållandet mellan avståndet från 
huvudsaklig föroreningskälla och effektstor-
lek. andelen missbildade embryon minskar 
signifikant med ökat avstånd från punktkäl-
la. cirklarnas areor indikerar provstorleken.

c) effektstorlek (± 95-procentigt konfidens-
intervall) hos de regionala referensstatio-
nerna i de olika studierna jämfört med de 
nationella övervakningsstationerna (effekt-
storlek=0). Konfidensintervallet sträcker 
sig inte över 0, vilket innebär att referens-
stationerna är signifikant mer förorenade. 
Skillnaden är störst i egentliga Östersjön, 
men spridningen där är stor beroende på 
få studier.



80 havet 2009

MilJÖGiFter och DeraS eFFeKter

för att brytas ner. Med mycket TBT i havs
bottnarna och lång halveringstid kommer 
ämnet att finnas kvar i miljön under lång 
tid framöver. Eftersom sedimentet i en 
småbåtshamn ständigt rörs om till följd 
av båttrafik finns miljögiftet kontinuerligt 
tillgängligt i miljön. Även vid muddring 
av förorenade sediment kan giftet frigöras 
och på nytt bli tillgängligt för olika organis
mer. Farhågor finns också om att TBT, trots 
förbud, används än i dag.

Kraftig påverkan ses framförallt i 
båtrika områden såsom större hamnar 
och marinor. Tyvärr signalerar snäck
orna att det även finns tillgängligt TBT i 
såväl utsjöområden som i relativt ostörda 
grund områden.

Underlag för åtgärder 
Sammanfattningsvis fungerar de presente
rade biomarkörerna väl för att fånga upp 
tidiga effekter av miljögiftsexponering 
på så olika organismgrupper som fiskar, 
kräftdjur och blötdjur. Mätvariablerna 
som tillämpas är känsliga och kan detek
tera påverkan även i områden med relativt 
låg föroreningsbelastning. Det gör att de 
kan spåra förändringar även i de relativt 
opåverkade nationella referensområdena.

God kunskap om naturliga bakgrunds
värden är en förutsättning för att en miljö
indikator ska kunna användas för att 

upptäcka förändringar orsakade av mänsk
lig påverkan. De data som produceras inom 
den nationella miljöövervakningen utgör 
alltså ett mycket viktigt underlag. Sådana 
bakgrundsvärden är annars svåra att fast
ställa i begränsade regionala studier i mer 
förorenade områden.

Exemplen visar att påverkan av kemiska 
föroreningar har en omfattande geografisk 
utbredning och att det finns en klar påver
kan i både vatten och sediment i många 
områden. Ibland kan effekterna knytas till 
specifika kemikalier, medan man i andra 
fall får en sammantagen och mer generell 
effektbild av flera både kända och oidenti
fierade miljögifter. 

Effektstudier utgör således ett värdefullt 
underlag för miljöförbättrande åtgärder av 
olika slag. Exemplet skogsindustrin visar 
vilka goda resultat det kan ge. Effektstudier 
är också synnerligen lämpliga för att följa 
om vidtagna åtgärder ger positiv förbätt
ring av miljötillståndet.

Utmaningar i framtiden
Tack vare de tidsserier som har genererats 
inom effektövervakningen har kunskapen 
om de olika biomarkörerna ökat. Det finns 
dock mycket kvar att lära, inte minst ur 
perspektivet att klimatet är under föränd
ring. Det innebär att havens organismer 
inte längre enbart stressas av miljögifter 

och övergödning, utan även, direkt eller 
indirekt, av en förhöjd temperatur.

Ökad temperatur förväntas öka neder
börden och därmed sötvattentillflödet i 
Östersjön, med sänkt salthalt som följd. En 
ökad landavrinning medför risk för ökad 
diffus tillförsel av både kända och okända 
kemiska ämnen till kustmiljön. Dessutom 
ser vi tecken på att pH sjunker i haven. 

Om de olika biomarkörernas referens
nivåer förändras i takt med påverkan av 
klimatförändringen måste vi kunna fånga 
upp detta för att korrekt kunna avgöra när 
vi ser effekter av annan mänsklig påver
kan. Internationellt står möjligheten att 
separera de olika effekterna också i fokus 
för forskningen. 

Multipel stress av klimat och miljögif
ter blir allt viktigare att förstå, och det är 
därför av stor vikt att forskningen studerar 
den sammanlagda effekten av dessa olika 
stressfaktorer. Sådan kunskap om inte
grerade effekter av miljögifter och samti
dig klimatförändring är nödvändig om 
resultaten från övervakningen skall kunna 
användas som välgrundat underlag för 
beslut om åtgärder. S
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o Undersökningar av snäckor i Göteborgs-
området år 2009 visar att problemet med 
tBt i småbåtshamnar är betydande, trots 
att förbud mot tBt på fritidsbåtar gällt sedan 
1989. Detta är inte överraskande, eftersom de 
allvarligaste effekterna vanligen ses i områden 
där båtar ansamlas och ligger still under en 
längre tid, såsom i marinor och hamnar. Med 
ett ökat avstånd till punktkällan ses vanligen 
en tydlig minskning av imposex vilket också 
är fallet i den gradientstudie som utgår ifrån 
Göteborgs hamn.

De danska bedömningsgrunderna visar att 
samtliga stationer håller måttlig eller sämre 
status, vilket enligt vattendirektivet innebär att 
åtgärder bör sättas in. Svenska bedömnings-
grunder finns ännu inte.
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fyra referensområden

Hälsoundersökningar av abborre och 
tånglake i de fyra referensområdena 
visar för de flesta mätvariabler inga 
förändringar. Dock förekommer signi
fikanta tidstrender för några hälsovari
abler som tyder på att fisken i ökande 
grad är påverkad av miljögifter. Dessa 
förändringar är mest påtagliga hos 
abborre i Kvädöfjärden, men vissa av 
effekterna har börjat uppträda även vid 
Holmöarna och Torhamn. 

flera varningssignaler

Aktiviteten för avgiftningsenzymet 
Erod i levern har ökat ungefär fyra 
gånger under en tjugoårsperiod. Paral
lellt har den relativa gonadstorleken 
(GSI) hos abborrhonorna minskat med 

mer än trettio procent. Detta motsva
rar effektnivåer som observerades i de 
mellersta delarna av recipienten för en 
klorblekande skogsindustri i mitten 
av 1980talet. Dessa förändringar, som 
även ses vid Holmöarna, är en allvarlig 
varningssignal om att fisken exponeras 
för något miljögift som försenar eller 
hämmar könsmognaden. Uppföljande 
studier indikerar att det är antalet ägg i 
könskörtlarna som minskar. 

Att fisken i Kvädöfjärden expone
ras för kemiska ämnen stöds av andra 
observerade effekter. En signifikant 
ökande aktivitet för enzymet gluta
tionreduktas i levern tyder på förhöjd 
oxidativ stress. Samma trend ses hos 
abborrar vid Holmöarna och Torhamn. 
I Kvädöfjärden ses också en signifikant 

ökande koncentration av kalcium, kali
um och klorid i blodet, vilket indikerar 
att fiskens saltreglering är påverkad. 
Dessutom ökar antalet vita blodcel
ler. Sistnämnda effekt, som tyder på 
ett påverkat immunförsvar, har också 
observerats hos tånglake i Kvädöfjär
den och Fjällbacka.

Sammantaget visar detta att fisken i 
de nationella referensområdena i ökan
de grad exponeras för något eller några 
miljögifter som är okända eller inte 
övervakas idag, och att flera hälsovari
abler visar förändringar som är vanliga 
hos fisk i förorenade områden. Uppföl
jande forskning tyder på att en ständig 
tillförsel av PAHer till kustvattenmiljön 
kan vara en möjlig förklaring. 

Kustfisk – hälsa
Åke Larsson, Lars Förlin & Niklas Hanson, Göteborgs universitet
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n Felstaplar anger 95% konfidensintervall.

Foto: iStockphoto
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Västerhavet

Västkustens båda undersökningsområden 
har visat en svag minskning av graden av 
imposex vid de flesta lokaler sedan under
sökningarna startade. Minskningen är 
tydligast närmast punktkällorna, medan 
situationen i referensområdena är mer 
stabilt låg. 

I Brofjorden visar tre lokaler de största 
minskningarna i graden av imposex, varav 
två ligger mycket nära Preems oljekajer. 
Den kemiska vävnadsanalysen visade dess
värre på ökade halter vid totalt fyra lokaler 
i området. Vid två av dessa lokaler visar 
resultaten att det sker en nytillförsel av 
TBT. Detta är anmärkningsvärt eftersom 
den ena lokalen återfinns fyra kilometer 
från raffinaderiet, där tankfartyg vanligen 
inte passerar.

Resultaten från Göteborgs hamn och 
dess inlopp är mycket likartade föregåen
de års undersökning, där norra gradienten 
tenderar till att uppvisa något högre värden 
än den södra. Det mest anmärkningsvärda 
är att en tydlig ökning av TBT i vävnaden 
ses vid Långholmen, en av de lokaler som 
ligger närmast Göteborg. Motsvarande 
ökning i graden av imposex ses ännu inte, 
vilket kan bero på att effekten av förhöjda 
TBThalter är något fördröjd. Snäckorna 
påverkas i sitt juvenila stadium, men analy
seras först vid vuxen ålder.

Biologiska effekter av  
organiska tennföreningar
Marina Magnusson, Anders Borgegren, Sandra Andersson & Åke Granmo, Marine Monitoring AB
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Svenska bedömningsgrunder saknas. De 
danska bedömningsgrunderna kan endast 

användas för lokalerna på västkusten. n 
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n andelen missbildade embryon, 
som indikerar att det finns miljögif-
ter i sedimentet, är genomgående 
vanligare i vitmärlor från egentliga 
Östersjön än i Bottenhavet. Under 
de senaste fem åren noteras en 
signifikant minskning, vilket anty-
der att belastningen av miljögifter 
har minskat. Missbildningarna 
var förhöjda år 2002 och 2003. 
De orsakas av att lipider läcker ut 
från äggmembranet vilket dödar 
embryot före kläckningen. varför 
membranskador uppstår är ännu 
inte känt. 

n Äggproduktionen, mätt som 
antalet ägg per hona, har tidigare 
varit högre i egentliga Östersjön. 
När populationerna i Bottenhavet 
mycket drastiskt minskade efter 
1999 ökade äggproduktionen där, 
troligtvis på grund av minskad 
konkurrens om födan. idag finns 
inga skillnader mellan bassängerna. 
ett intressant fenomen är att vi kan 
se ett likartat mönster mellan ökad 
och minskad äggproduktion i de 
båda bassängerna, vilket antyder 
att förhållanden i söder styr produk-
tionen i norr. 

n helt eller delvis döda äggsam-
lingar indikerar syrebrist under 
utvecklingen av ägganlag eller 
embryo. Under tidigare år har 
döda äggsamlingar varit vanligare i 
egentliga Östersjön. Under senare 
år har de ökat i Bottenhavet, och 
är idag av samma storleksordning 
i de båda bassängerna. Ökningen 
i Bottenhavet sammanfaller med 
minskade syrekoncentrationer i 
bottenvattnet. Även för denna vari-
abel kan vi notera samma mönster 
i bassängerna, vilket antyder att 
vattenkvaliteten i söder styr förhål-
landena i norr. 
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embryonalutveckling hos vitmärla
Brita Sundelin, Martin Reutgard, Marie Löf, Therese Jacobson & Ann-Kristin Eriksson Wiklund,  
Stockholms universitet
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Medelvärde med konfidensintervall från 5 bottenhugg samt 1 bottenskrap.

Egentliga östersjön

Undersökningar på östkusten startade 
2008, och där används en annan indika
torart, slamsnäckan. 

TBT tycks inte påverka slamsnäckorna 
på östkusten lika kraftigt som det påver
kar nätsnäckorna på västkusten. Trots 
extremt höga halter i sedimentet vid flera 
av de provtagna lokalerna blev graden av 
imposex aldrig högre än 1,6. På västkusten 
kan värdet nå 4. Som mest var 63 procent 
av snäckorna på ostkusten påverkade.

Anmärkningsvärt är att även de utvalda 
referenslokalerna, lugna områden med lite 
båttrafik, visade sig ha en relativt hög påver
kansgrad. Slamsnäckorna blir bara ett par 
år gamla, varför det är rimligt att anta att 
snäckor som uppvisar imposex är utsatta 
för en pågående exponering av TBT. 

ÖSTERSJÖN

Punktkälla Naturhamn Referens 
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Även i lugna områden med lite 
båttrafik,var påverkan relativt hög. 
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