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I Sverige mäts varje år hälsotillståndet hos abborre i

några utvalda kustlokaler. Denna effektövervakning är

viktig för att vi längs våra kuster ska kunna följa upp det

nationella miljökvalitetsmålet ”en giftfri miljö”. Det

målet anger att miljön i framtiden ska vara fri från

naturfrämmande gifter som kan utgöra ett hot för levan-

de organismer. 

I Östersjön har de traditionella organiska miljögifter-

na minskat. Abborrstudierna tyder dock på att andra

ämnen kan ha ökat i miljön och nu nått tillräckligt höga

nivåer för att kunna ge en påverkan på fisken.

För att följa förändringar av miljötillståndet i svenska kust-
områden undersöks abborrars hälsotillstånd. Sammanlagt
mäts ett 20-tal variabler och varje variabel återspeglar
centrala livsfunktioner, såsom immunförsvar, leverfunk-
tion, avgiftning, ämnesomsättning, saltbalans och repro-
duktionsförmåga. Dessa variabler avslöjar på ett tidigt
stadium spridning och effekter av miljögifter. Undersök-
ningarna genomförs i områden som inte påverkas av loka-
la utsläpp. På så vis återspeglas endast storskaliga förän-
dringar av havsmiljön. 

”Nytt” miljögift i Östersjön? 
I Kvädöfjärden, i Östergötlands skärgård, och vid Holmö-
arna, utanför Umeå, har hälsotillståndet hos abborre följts
i flera år (se kartan sidan 25). Parallellt har forskare vid
Naturhistoriska Riksmuseet studerat halten av miljögifter
i abborre från Kvädöfjärden. Dessa kemiska analyser har
visat att abborrens innehåll av de traditionella organiska
miljögifterna (t ex PCB och DDT) minskat under de senas-
te åren. De fysiologiska studierna av abborre från Kvädö-

fjärden tyder dock på att andra miljöstörande ämnen ökar
eftersom aktiviteten av avgiftningsenzymet EROD i
abborrarnas lever har mer än fördubblats sedan studierna
startade 1988 (figur 22a). Samtidigt visar gonadsomatiskt
index (GSI), som utgör ett grovt mått på fiskens reproduk-
tionsförmåga, en svagt nedåtgående trend. Dessutom har
toxicitetstester med vattenloppan Daphnia magna visat att
abborrens galla är giftigare i slutet av 90-talet än den var
när provtagningarna inleddes (figur 22c). Det finns sålun-
da flera indikationer på att det skett en ökning av någon
eller några föroreningar under de senaste tio åren.

Okända miljögifter påverkar fisken?

"!Ingående studier av hälsotillståndet hos ett antal abborrar används
för att så tidigt som möjligt upptäcka effekter av okända miljögifter.
Något tycks inte stå rätt till, men det är ännu för tidigt att säga vad.

Biomarkers in perch is monitored to provide an early warning system
for detecting contaminants.
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Orsaken okänd

Det är ännu oklart vilket eller vilka ämnen som orsakar de
negativa effekterna på abborre i Kvädöfjärden. Man vet att
EROD-aktiviteten induceras när fisken exponeras för poly-
aromatiska kolväten (PAH), vissa PCB och andra plana
halogenererade substanser. Eftersom det tycks som om de
flesta klorerade ämnena visar nedåtgående trender kan de
inte förklara den ökande EROD-aktiviteten i abborre
under senare år.

En jämförande kemisk analys av galla (GC/MS) från
olika år i Kvädöfjärden har visat att halten av bl.a. antraki-
non är högre i senare års galla. Förekomsten av antrakinon

i galla från Holmöarna 1999 är förhållandevis låg (figur
22d). Antrakinon används bl.a. som hjälpkemikalie i
massaindustrin. Denna förening kan även ha bildats
genom metabolisering av fenantren, d.v.s. ett polyaroma-
tiskt kolväte. Även halten av ett annat ämne, troligtvis
triklorpyridin, var högre i senare års galla från Kvädöfjär-
den. Triklorpyridin kan härröra från lösningsmedel som
används inom industrin.

Halterna av PAH-metaboliter och fenoler var låga eller
inte mätbara i 1989 års galla från Kvädöfjärden. Förekom-
sten av dessa ämnen var som regel högst i galla från 1997.
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Figur 22. Olika livsfunktioner undersöks på abborre i två opåverkade områden 
i Östersjön, Kvädöfjärden i Östergötland och Holmöarna utanför Umeå. Det finns indikationer 
på att nya miljögifter sprids i havet.

a)  EROD-aktivitet i lever hos abborre i Kvädöfjärden uppvisar en tydligt ökande trend. 
b)  EROD-aktiviteten i lever hos abborre vid Holmöarna har varit relativt stabil. 
     Vid den senaste provtagningen ökade dock EROD-aktiviteten markant.
c)  Aborrgalla från Kvädöfjärden 1989 var mindre giftig för vattenloppan Daphnia magna 
    jämfört med galla från senare år. Ju högre EC50-värde desto mindre toxisk är gallan. 
d) Innehållet av antrakinon i 1989 års abborrgalla från Kvädöfjärden är låg i jämförelse 
    med senare år. Halten av antrakinon i abborrgalla från Holmöarna (enbart mätt 1999) 

 är jämförelsevis låg.

Annual field studies on perch (Perca fluviatilis) have been conducted in two coastal reference 
areas of the Baltic Sea, Kvädöfjärden (Baltic Proper) and Holmöarna (Gulf of Bothnia). There 
may be new contaminants that affect the perch.

a) EROD-activity in the liver of perch in Kvädöfjärden shows a clearly increasing trend.
b) EROD-activity in the liver of perch at Holmöarna has been relatively stable. 
    However, the EROD-activity increased considerably at the last field study in 2000.
c) Bile from perch in Kvädöfjärden 1989 was less toxic to Daphnia magna than bile from 
    later years. A high EC50-value indicates a less toxic bile.
d) Perch bile from Kvädöfjärden in 1989 contains a relatively low amount of anthraquinone 
    compared to later years. The content of anthraquinone in perch bile from Holmöarna 
    (measured only in 1999) was comparatively low.

Hälsotillståndet hos abborre / Perch health

EROD-aktivitet i lever från abborre / EROD-activity in the liver of perch
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Under 1999 verkar det som om koncentrationen av dessa
miljögifter hade minskat. Även EROD-aktiviteten och
toxicitetstesterna på galla antydde att miljötillståndet i
Kvädöfjärden förbättrats mellan 1997 och 1999. Resultat
från den senaste provtagningen av abborre visade dock att
EROD-aktiviteten återigen ökat. Det är därför angeläget
att ytterligare studier utförs för att klargöra vad som orsa-
kar den ökande EROD-aktiviteten och den minskade
gonadstorleken hos abborre från Kvädöfjärden.

Något händer även i norr?
Abborrar vid Holmöarna har fram till 1999 inte visat teck-
en på förändringar i hälsotillståndet. Vid senaste provtag-
ningen utanför Holmöarna ökade dock EROD-aktiviteten
markant (ca 40%) jämfört med föregående år (figur 22b).
Om detta är ett tecken på ett försämrat miljötillstånd även
i norra Kvarken är för tidigt att avgöra. Man bör dock ta
denna varningssignal på allvar och noga följa utvecklingen
av EROD-aktiviteten i framtida undersökningar. 

Kemiska analyser som utförts på galla från Holmöarna
1999, har visat att abborrar i regel innehåller högre koncen-
trationer av PAH-metaboliter och fenoler jämfört med
galla från Kvädöfjärden 1999. Om något av ämnena som
identifierats i gallvätskan kan förklara induktionen av
EROD är svårt att säga utan föregående laboratorieförsök.
Om man exponerar fisk för ”misstänkta” EROD-inducera-
re kan man troligtvis utesluta eller förstärka misstanken
om ett ämne som tänkbar förklaring till den observerade
enzymstörningen.

Viktig övervakning 
Det sker ständigt utsläpp av nya ämnen till miljön och över-
vakning är nödvändig för att ta reda på hur de sprids och
vilka miljöeffekter de har. Bland dessa ämnen finns troligt-
vis sådana som vi ännu inte känner till, bland annat därför
att de kan vara svåra att identifiera. Med hjälp av biologisk
effektövervakning, såsom de beskrivna abborrstudierna på
ostkusten, kan man få en integrerad effektbild av såväl
kända som okända ämnen i miljön. Genom att kombinera
sådana biologiska studier med kemiska analyser kan man
bättre följa och bedöma förändringar i miljön.

I Sverige försöker man nu fasa ut långlivade och bioack-
umulerande ämnen och ersätta dem med andra, mindre
giftiga ämnen. Trots att det är krav på att ”nya” ämnens
egenskaper ska vara väl utredda kan de senare visa sig
medföra toxiska effekter på organismer i miljön. Den typ av
miljöövervakning som beskrivits i denna artikel utgör ett
viktigt bidrag för att följa upp och utvärdera om vi närmar
oss en giftfri miljö och ett hav i balans, d.v.s. Sveriges natio-
nella miljökvalitetsmål. 

English summary
Are new contaminants affecting the fish?

Since 1988, annual field studies of perch (Perca fluvia-
tilis) have been conducted in two coastal reference
areas (Kvädöfjärden and Holmöarna) of the Baltic Sea.
Interannual comparisons indicate small or no changes
in most variables used as biomarkers, with the excep-
tion of an increasing trend in the detoxification enzy-
me EROD in the liver of perch from Kvädöfjärden.
This increased EROD activity may indicate that the
perch are being exposed to one or several inducing
substances. Bioassays conducted with fish bile showed
that bile from perch in Kvädöfjärden 1989 was less
toxic to Daphnia magna than bile from later years.
Samples of bile were analysed for pollutants by
GC/MS revealing that exposure to some chemicals had
also increased since 1989. Substances detected in bile
were anthraquinone and probably trichloropyridine.
The concentrations of some PAH metabolites and
phenols were also significantly lower in bile from 1989
than in bile from later years. More studies are needed
to find out if these or other compounds may contribu-
te to the higher EROD activity in recent years. The
present study suggests that perch in parts of the Baltic
Sea are exposed to new contaminants compared to
when the first field studies were conducted.


