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Bromerade flamskyddsmedel, t.ex. polybromerade difenyl-
etrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCD), är
precis som PCB och DDT, stabila och fettlösliga ämnen
som generellt anrikas i näringskedjan. Ett sätt för levande
organismer att utsöndra sådana ämnen är att göra moleky-
len mer vattenlöslig, t.ex. genom att en polär grupp adde-
ras till molekylen. Vissa av dessa nedbrytningsprodukter,
t.ex. av PBDE, liknar dessvärre kroppsegna hormoner och
de har därför potential att påverka hormonbalansen. Det
finns också indikationer på att HBCD kan orsaka genetisk
instabilitet, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till
utveckling av tumörer.

För närvarande finns inga förbud för användning av
bromerade flamskyddsmedel i Sverige. Arbete pågår dock
bl.a. inom EU för att försöka få till stånd ett förbud för en
lågbromerad variant av PBDE som i djurförsök bl.a. visat
sig kunna ge betendestörningar.

Sedan 1999 ingår analys av några av de vanligaste flam-
skyddsmedlen i miljöövervakningsprogrammet. Dessa
valdes eftersom de har stor användning och en stor geogra-
fisk spridning. De återfinns i biota ända upp i Arktis. 

Långa serier behövs
För att vara näst intill säker på upptäcka förändringar över
tid behövs i allmänhet ca 10–15 år av undersökningar om
förändringstakten är måttlig (ca 5% per år). Att tidsserier-
na måste vara så långa beror på att de uppmätta koncentra-
tionerna varierar beroende på slumpen eller på andra
faktorer som man inte kan kontrollera, men som påverkar
koncentrationerna utan att utsläppen till miljön förän-
drats. Sådana faktorer kan vara exempelvis varierande fett-
halt i de undersökta vävnaderna. Detta resonemang gäller
även när man vill studera geografiska skillnader. Har man
bara ett års värden måste alltså kunskap om naturlig varia-
tion från kemiskt besläktade miljögifter vägas in, för att
inte de skillnader som uppstår ska tolkas som reella trots
att de bara uppstått av en slump. 

I figur 19 presenteras geometriska medelvärden för de
undersökta lokalerna. I enlighet med vad som sagts ovan
måste de skillnader som uppmätts tolkas med stor försik-
tighet. Det är möjligt att de förhållandevis små skillnader
som visas kommer att hålla i sig om undersökningarna får
fortsätta under fler år. För tillfället kan man dock inte ens

Bromerade flamskyddsmedel 
– nu under övervakning
Bromerade flamskyddsmedel är ämnen som används som

tillsats till plast eller textilier för att skydda mot antänd-

ning och brand. Vanliga användningsområden är t.ex. i

datorer och på textilier för offentlig miljö. De produceras

inte i Sverige men importeras t.ex. i prefabricerad plast

och i flamskyddade produkter. 

Trots dessa viktiga egenskaper är bromerade flam-

skyddsmedel sedan länge starkt misstänkta för att vara

”ett nytt PCB-DDT-problem”. Sedan 1999 ingår några

av de vanligaste i miljögiftsövervakningen.
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vara helt säker på att de högre koncentrationer som antyds
i strömming fångad i Karlskrona skärgård verkligen beror
på en högre miljöbelastning här jämfört med de övriga
lokalerna. Den högre medelkoncentrationen kan dock inte
förklaras med extremt låga fetthalter eller med högre ålder
hos just strömmingarna från Karlskrona. 

Som en jämförelse redovisas också geometriska medel-
koncentrationer av en av de största PCB-kongenrarna, CB-
153. Figuren visar att utbredningsmönstret för flamskydds-
medlen skiljer sig markant från PCB-mönstret. Medan
PCB-kongenern uppvisar tydligt lägre koncentrationer
från Bottenviken och Västkusten jämfört med Egentliga
Östersjön, indikerar mönstret för flamskyddsmedlen en
mycket jämnare fördelning, möjligen med undantag för de
högre koncentrationerna uppmätta i södra Egentliga

Östersjön. Koncentrationen av de bromerade ämnena
BDE-47 och HBCD uppgår till ca 10% respektive 15–30%
av PCB-kongenern CB-153 på de undersökta lokalerna.

Tidigare studier
Bromerade flamskyddsmedel har tidigare studerats inom
det nationella övervakningsprogrammet för miljögifter i
biota. Det har då gällt sillgrissleägg från St. Karlsö och
gäddmuskel från Bolmen. För dessa serier har material som
sparats nedfryst i miljöprovbanken tagits fram och förän-
dringen över tid har kunnat beskrivas bakåt i tiden ända
från slutet av 60-talet respektive början av 70-talet. Även
strömmingsprov insamlat under hösten 1986 från Haru-
fjärden, Ängskärsklubb, Karlskrona och Fladen har tidiga-
re analyserats. I den långa tidsserien av sillgrissleägg ses en

"!Insamlingslokaler för sill/strömmingsprover som används för miljö-
giftsövervakning. 

Collection sites for herring samples. All sites are reference sites for the
Swedish environmental monitoring program with no known local sour-
ces of pollutants and thus believed to be representative of a larger area.

"!Figur 19. Medelkoncentrationer av ett års värden av de bromerade
ämnena BDE-47 och HBCD jämfört med de senaste tre årens värden av
PCB-kongenern CB-153. Stationerna finns utmärkta på kartan.

Geometric mean concentrations of the brominated flame retardants
BDE-47 and HBCD compared to the PCB-congener CB-153. The last
three years of available data have been used to estimate the geometric
mean concentration of CB-153. For BDE-47 and HBCD only one year of
data is yet available. The sites are indicated on the map.
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markant ökning av koncentrationerna från slutet av 60-
talet fram till mitten och slutet av 80-talet därefter minskar
koncentrationerna drastiskt av BDE-47 och BDE-99. För
BDE-100 är minskningen långsammare. Utvecklingen av
HBCD ser annorlunda ut – ingen tydlig ökning fram till
mitten av 80-talet men därefter ökar koncentrationerna så
långt som vi har data.
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ÖVERVAKNING AV 
BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL

År 1999 beslöts att det nationella övervakningsprogrammet för

miljögifter i biota skulle utökas med analyser av polybromerade

difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCD), två

typer av bromerade flamskyddsmedel av cirka ett femtiotal

kända. Polybromerade difenyletrar (PBDE) är ett samlingsnamn

för en grupp ämnen med samma kemiska grundskelett men med

varierande antal brom. Inom miljöövervakningen mäts numera

halter av bromerade difenyletrar med fyra till sex brom (BDE-47,

BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154). 

Analyserna görs på strömmingsmuskel från honor av samma

ålder, insamlade under hösten, från sex lokaler längs svenska

kusten (se karta).

Samtliga insamlingsstationer inom detta program ligger i

områden utan kända lokala utsläpp eller potentiella källor och

ska kunna tjänstgöra som referenslokaler vid studier av miss-

tänkta utsläpp och åt lokala och regionala övervakningsprogram.

Andra viktiga uppgifter för programmet är att beskriva miljötill-

ståndet, dvs medelkoncentrationer och naturlig variation av olika

miljögifter. 

English summary
Brominated flame retardants – now monitored
PBDE’s have previously been studied as part of the
Swedish Environmental Monitoring Program on
Contaminants in Biota only in guillemot eggs from St
Karlsö in the Baltic, in pike in a freshwater lake, and in
a few herring samples. In 1999, a decision was made to
expand the program with PBDE-analyses of herring
(Clupea harengus) from six sites. 

The concentrations of flame-retardants in the
present study are more evenly distributed than PCB.
Significantly higher concentrations were never the less
found for all the investigated PBDE’s, and  even more
pronounced for HBCD, in the samples from the sout-
hern Baltic Proper compared to the other sites.

However, considering  that analyses have only
been conducted for one year so far, and there are no
estimates of unexplained year-to-year variations avai-
lable, yet, these differences in pattern may not remain
when samples from several years have been analysed.


