
29SVEALANDSKUSTEN 2013 • Svealands Kustvattenvårdsförbund

Länsstyrelsen i Stockholms län har låtit under-
söka halterna av olika metaller i abborre från 
de relativt opåverkade områdena runt Askö och 
Lagnö. Halterna överensstämmer med dem som 
uppmäts på de nationella referensstationerna i 
närheten, och ligger långt under gränsvärdena för 
metallhalter i livsmedel. För kvicksilver överskrids 
dock gränsvärdet för skadlig halt för ekosystem. 

P Länsstyrelsens båda regionala provlokaler för fi sköver-
vakning är opåverkade från punktkällor. Tanken är att de 
regionalt ska användas för jämförelse med data från mer 
påverkade områden i Stockholms län. Resultat från under-
sökningar av metallhalter används till att bedöma både sta-
tus inom vattenförvaltningen och möjligheten att saluföra 
fi sken som livsmedel.

Förväntade resultat för metallhalter
De uppmätta metallhalterna vid Askö och Lagnö stämmer 
väl överens med de haltnivåer som påträffas vid de två när-
maste nationella referenslokalerna; Holmöarna i norr och 
Kvädöfjärden i söder. 

Halterna för kadmium och bly ligger på alla lokaler 
långt under angivna gränsvärden för tillåten halt i livs-
medel. Även kvicksilverhalterna ligger långt under detta 
gränsvärde. För just kvicksilver fi nns dock fl er gränsvär-
den. Gränsvärdet för god kemisk status överskrids med god 
marginal. Detta var dock förväntat då en tidigare utförd 
analys visat att detta gränsvärde sannolikt överskrids i alla 
Sveriges sjöar, vattendrag och kustvatten.

Dessa mätningar behöver upprepas i framtiden för att 
kunna utvärdera om någon uppgående eller nedåtgående 
trend i halter fi nns. 

 FAKTA
Om metallundersökningen 
Länsstyrelsen i Stockholms 
län driver en serie regionala 
miljöövervakningsprogram för 
kust och hav. Inom programmet 
”Integrerad kustfiskövervakning, 
kustlevande fiskbestånd vid 
Askö-Fifång och Lagnö” har 
halterna av metaller i abborre 
nyligen undersökts av Naturhis-
toriska riksmuseet. Fiskarna var 
insamlade under åren 2007-
2010 och de metaller som har 
undersökts är bly, kadmium, 
nickel, kvicksilver, arsenik, 
krom, koppar, zink, silver och 
tenn. Undersökningen är avsedd 
att upprepas om några år. 

De samlade resultaten av 
undersökningarna presenteras 
i rapporten: Metaller i abborre 
vid Lagnö och Askö 2007–2010, 
Gustavsson, N. & Danielsson, S., 
Länsstyrelsen i Stockholms län, 
april 2013.

Metaller i abborre
i Stockholms yttre skärgård
✒ Håkan A. Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm
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Data behövs från påverkade områden 
Det fi nns ett stort behov av fl er miljögiftsmätningar i på-
verkade områden. Sådana data av god kvalitet saknas ofta 
idag. De som bedriver verksamheter som kan befaras på-
verka miljön är skyldiga att ha egenkontrollprogram för att 
bedöma sin miljöpåverkan. Mätningarna i dessa program 
är dock i regel ännu inte anpassade till behovet av att mäta 
miljögifter på ett sådant sätt så att det går att använda mät-
data för att bedöma kemisk och ekologisk status inom vat-
tenförvaltningen och möjligheten att saluföra fi sken som 
livsmedel.

Både nationell och regional miljöövervakning fokuse-
rar på opåverkade områden, eftersom man måste ha goda 
referensvärden att jämföra med för att kunna avgöra vad 
som är naturliga halter och vad som är ett resultat av lokal 
påverkan, och därmed möjligt att åtgärda. 

Brist på mätdata under vattenförvaltningens första för-
valtningscykel medförde att många vatten, mycket oför-
tjänt, fi ck statusen god kemisk status. Detta berodde på att 
statusen sattes till god när mätdata saknades. Mer mätdata 
behövs därför för att både bedöma statusen rätt och att 
vid behov även få till åtgärder för att minska miljögiftsbe-
lastningen. Detta är en grundförutsättning för att uppnå 
vattenförvaltningens mål om en god kemisk och ekologisk 
status på alla vatten senast 2015, eller om förlängning med-
getts år 2021 eller allra senast 2027.

Några undersökningar på gång
Avsaknaden av data från påverkade områden kommer till 
en liten del att åtgärdas under året. Naturvårdsverkets år-
liga mätkampanj i kust och hav ska under 2013 bestämma 
halten av miljögifter på den provbankade fi sken från 2011 
års mätkampanj, som utgjordes av provfi ske i påverkade 
områden. För Stockholms del utfördes provfi sket i Lilla 
Värtan, Strömmen och den del av Askrikefjärden som kall-
las Halvkakssundet. Dessa områden betraktas som kraftigt 
påverkade. Det kommer därför att bli värdefullt att få kun-
skap om halter av miljögifter i fi sk i dessa områden. Vilka 
miljögifter som ska mätas är ännu inte bestämt.

Några andra planerade mätningar av miljögifter i Stock-
holms län under året är en bestämning av miljögiftsfl öden 
till Östersjön via Mälarens utlopp genom Stockholm och 
Södertälje, samt en upprepning av undersökningen ”Me-
taller och miljögifter i sediment – inom Stockholms stad 
och Stockholms län” som senast utfördes år 2007.

Vattenförvaltningens behov av att få tillgång till mätdata 
från påverkade områden är mycket stort. Till exempel är 
det önskvärt med fl er mätningar av miljögiftshalter i fi sk 
från påverkade områden. Detta är viktigt, och kommer att 
bli än mer så i framtiden, då fl era av de ämnen som kemisk 
status ska fastställas för kommer få gränsvärden i fi sk. Ett 
stort ansvar ligger på verksamhetsutövare att kontrollera 
förekomst och effekt av sina utsläpp i recipienten.
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Y Resultat för några av de undersökta metallerna i abborre år 2009. Data från de regionala referenslokalerna Askö och Lagnö samt de 
två nationella referenslokalerna Holmöarna och Kvädöfjärden. Gränsvärden finns angivna i de fall de finns.
(1) EG-förordning om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
(2) Livsmedelsverkets föreskrifter om främmande ämnen i livsmedel
(3) EU-direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område

Kadmium och bly
Provlokal Kadmium Bly

(µg/kg vs muskel)
Tillåten halt (1) 50 300
Askö 0,3 0,5
Lagnö 0,3 0,4
Holmöarna 0,2 0,3
Kvädöfjärden 0,2 0,6

METALLER I ABBORRE 2009


