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Hur hittar man ett miljögift? Hur märker man att något

otrevligt håller på att hända i miljön? En blandning av

detektivarbete och tålmodig bevakning är nog det som

krävs.

Jakten på nya potentiella miljögifter pågår på flera

fronter. Helst vill man förstås stoppa dem innan de orsa-

kat omfattande skador, men forskning och lagstiftning

ligger obönhörligt efter kemikaliesamhället. Inom miljö-

övervakningen används det lilla sedimentlevande kräft-

djuret vitmärla (Monoporeia affinis) som en av de arter

som förhoppningsvis tidigt signalerar att något inte står

rätt till.

Observation av störning
Under de åtta år som undersökningar av vitmärla pågått i
Östersjön har station 6020 i Asköområdet uppvisat en
signifikant högre andel missbildade ägg jämfört med övri-
ga stationer i området (figur 20a). Skadefrekvensen ligger
i paritet med vad vi brukar observera i förorenade recipien-
ter. En nedåtgående trend kan dock registreras och andelen
missbildade ägg har minskat från ca 10% till 7% (figur
20b). Andra embryovariabler som döda och odifferentiera-
de ägg skiljer sig inte från övriga stationer i området. 

Under år 2000 genomförde vi ett specialprojekt inom
miljöövervakningen för att försöka utreda orsaken till den
högre andelen missbildningar på denna station. Vi kunde
konstatera att ett område på minst 5 hektar var påverkat.

Sökande efter orsaken
Metaller i sedimentet analyserades och visade sig vara av
samma storleksordning på alla stationerna. Samtliga
värden ligger i paritet med Östersjöns oxiderade ytsedi-
ment i referensområden och under medianvärdet i Öster-
sjön. Dock förekom både kadmium och nickel i något
högre koncentrationer på station 6020 jämfört med övriga
stationer i undersökningen, och en signifikant korrelation

mellan andelen missbildade embryon och dessa metaller
kunde konstateras. Det är dock inte sannolikt att dessa,
trots allt låga, halter skulle orsaka missbildningsfrekvenser
i samma storleksordning som i recipienter och i laboratori-
eexponeringar med betydligt högre koncentrationer.

Syrekoncentrationerna i bottenvattnet visade hög mätt-
nadsgrad och även i ytsedimentet registrerades en hög
mättnadsgrad. Svavelvätekoncentrationerna låg under
detektionsgränsen. Det är alltså inte sannolikt att syrebrist
skulle orsakat de missbildade äggen. 

Kol och kväve däremot, förekommer i signifikant högre
koncentrationer på station 6020 än övriga i området. Detta
skulle kunna indikera att det ansamlas planktonbaserat
sedimentationsmaterial i området. Då många miljögifter
är associerade till sådant organiskt material finns anled-
ning att misstänka att det kan vara förhöjda halter av orga-
niska miljögifter som orsakar missbildningarna. De orga-
niska analyserna är ännu ej genomförda varför vi inte kan
dra några slutgiltiga slutsatser. 

Betydelse för populationen
Vad betyder då dessa missbildningar för populationen. Om
10% av äggen är missbildade minskar nyrekryteringen i
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Jakt på 
okänd störning

"!Området runt ön Askö i Trosa skärgård klassas som ett referensom-
råde, dvs. ett område med mycket liten (helst ingen) påverkan av lokala
eller regionala föroreningskällor. Sådana områden är nödvändiga i
forskningssammanhang för att man ska ha ”en normal” att jämföra
med.
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motsvarande grad. Detta behöver emellertid inte betyda att
storleken på populationen förändras, eftersom också andra
faktorer som t.ex. födotillgång, predation och dåliga syre-
förhållanden påverkar mängden individer i ett område.
Birge (1980) anser dock att en 10%-ig mortalitet i det käns-
liga embryo-eller larvstadiet på lång sikt medför negativa
konsekvenser för populationsdynamiken i naturliga
samhällen, även om det kan vara svårt att mäta dem.

Uppgifter om vitmärlans abundans på station 6020
under de år som embryoutvecklingen studerats finns inte
tillgängliga idag, men om man studerar individtätheten av
gravida honor på station 6020 registreras inte lägre täthe-
ter här än på andra stationer i undersökningsområdet.
Snarare registreras för flertalet år något högre tätheter
jämfört med medeltalet för samtliga stationer i området
(figur 21). 

Andra embryoeffekter som t.ex. döda ägg och äggsam-
lingar vilka bl.a. uppkommer på grund av syrebrist, kan
momentant ge kraftigare effekter på populationen. Efter
en period av dåliga syreförhållanden under hösten 1997
slogs t.ex. nästan hela populationen ut i Svärdsfjärden och
en mycket hög andel av de överlevande honorna hade i
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"!Figur 20. Andelen missbildade embryon 1994-2000. Data är basera-
de på medelvärde av 5 hugg under 7 år. Spridningen ges som 95% CI.
a) Samtliga stationer i Asköområdet.
b) Utvecklingen på station 6020.

The frequency of malformed embryos from 1994-2000. Data are
presented as ±95% CI of 5 grab samples per station during 7 years.

Figur 21. Individtäthet på station 6020 jämfört med medeltätheten på
samtliga stationer i undersökningsområdet under 1994-2000.
Mätningen gäller endast gravida honor. 

Abundance of pregnant females of M. affinis at station 6020 compared
to mean abundance at other stations in the area during 1994-2000. 

The area around the island of Askö south of Stockholm is classified as a
reference area showing a low influence of anthropogenic pollutants.
These frequently investigated reference areas are important for compa-
risons with more polluted areas. 
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februari 1998 döda äggsamlingar i marsupiet. Till skillnad
från effekter av persistenta miljögifter återhämtar sig emel-
lertid populationen relativt snart när syreförhållandena
förbättras och efter några år hade populationen återtagit
normala, om än inte lika höga tätheter som registrerades
innan utslagningen. 

Dyrt att hitta nya gifter
När en biologisk effektvariabel, biomarkör, svarar med en
ökad skadefrekvens är detta framför allt en varningssignal
att ta fasta på och vi bör försöka utreda orsaken till den
förhöjda effekten. Om effekterna inte orsakats av något
vanligt förekommande miljögift kan det  emellertid vara
svårt, med tanke på svårigheten och den stora kostnaden
som är förknippad med att mäta mer än en liten bråkdel av
alla potentiellt skadliga föreningar. 

Kemikalieinspektionen (KEMI) listar 50 000–100 000
substanser totalt, varav 24000 klassas som potentiellt skad-
liga och 1000-2000 som skadliga. Många gånger lyckas vi
heller inte till fullo utreda orsaken till olika observerade
störningar som t.ex. reproduktionseffekterna på fisk i sjön
Molnbyggen och yngelsjukan M74 som drabbat laxen i
Östersjön, eftersom det krävs mycket stora ekonomiska
insatser för att finna svaret.

ATT MÄTA MILJÖGIFTSEFFEKTER

Variabler som individtäthet, biomassa, artantal, populationsfördel-

ning och reproduktionsutfall är relativt lätta att mäta och har under

många år använts både på lokal (recipientkontroll), regional och

nationell nivå. Denna typ av variabler integrerar en mängd omgiv-

ningsparametrar och ger en summaeffekt. Ett problem ligger dock i

att just denna integreringseffekt hindrar oss från att reda ut orsak

och verkan, vilket ger oss mycket små möjligheter att särskilja even-

tuella effekter av miljögifter från effekter orsakade av en mängd

övriga omgivningsparametrar som t.ex. födotillgång, predation,

temperatur, salinitet, syrebrist etc. 

Ett flertal forskare i både Europa och USA förespråkar istället ett

ökat användande av mer specifika effektvariabler, s.k. biomarkörer,

för att följa tillståndet i miljön. Biomarkörer bör vara särskilt föro-

reningskänsliga samt uppvisa ett dos- responsförhållande för olika

typer av miljögifter. Variabeln missbildade ägg har hos vitmärlan

visat sig känsligare än andra reproduktionsvariabler som sexuell

mognad, befruktningsfrekvens och fertilitet. Embryonalutveckling-

en har även av den amerikanska naturvårdsmyndigheten EPA (1991)

klassats som det känsligaste livsstadiet, vilket innebär att andelen

missbildade embryon ökar vid förhållandevis låga halter av miljögif-

ter men ändå ger information om nästa generation. 

Man har visat att många biomarkörer svarar lika tidigt på miljöför-

oreningar som kemiska analyser. Förklaringen kan i många fältsitu-

ationer vara att biologiska variabler integrerar den summerade

belastningen av föroreningar. En biomarkör fungerar således som en

tidig varningssignal på att någonting oönskat skett och genom att

regelbundet analysera lämpliga biomarkörer ökar vi möjligheten

upptäcka potentiella miljöhot innan dessa är ett oåterkalleligt

faktum. 

MISSBILDADE EMBRYON ÄR EN BIOMARKÖR

Reproduktionsvariabler hos vitmärlan används i första hand för att

registrera belastningen av miljögifter. Missbildade ägg har visat sig

korrelera med exponeringen för olika typer av miljögifter, och har

sen 1994 använts som en effektrelaterad biomarkör inom övervak-

ningen av Östersjön. Variabeln har visat sig uppvisa en hög stabili-

tet och en låg individvariation eller frekvens i ”okontaminerade

bakgrundsområden” och därmed en låg respons för övriga omgiv-

ningsparametrar, tex syreförhållanden, temperatur och salinitet.

Mediantiden, på stationsnivå för att upptäcka en årlig 5-% ig förän-

dring med signifikansnivå a= 0.05 är 8 år i Asköområdet och 7 år i

Bottenhavet, och med en sannolikhet på 90% skulle en förändring

upptäckas efter 13 respektive 11 år.

English summary
Amphipod reproduction as biomarker
It has been shown that many biomarkers respond as
quickly as chemical analyses to exposure to pollutants.
Unlike chemical analyses, biomarkers show the inte-
grated effects of mixtures of pollutants. Thus, by regu-
larly analysing biomarkers we can provide an early
warning that populations are at risk. Reproduction
variables of the amphipod Monoporeia affinis are used
to register the effects of pollutants in sediments.
Malformed embryos strongly correlate to exposure to
various xenobiotics, and since 1994 this variable is
used as a biomarker in the National Monitoring
Programme of the Baltic. The variable has shown high
stability and a low individual variation or frequency in
pristine uncontaminated areas. Thus, there is a low
response to abiotic climate parameters e.g. oxygen
deficiency, temperature, and salinity. The median
time to discover 5% change per year is 8 years in the
Askö area and 7 years in the Gulf of Bothnia (a= 0.05).
There is a probability of 90% that a change would be
detected after 13 and 11 years, respectively. 


