Analys av miljögi/er i gäddor från Viaredssjön och
Lygnern 2016

Foto: Jik jik - CC BY-SA 3.0, hLps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14631780

Sy/e och genomförande

Sy/et har varit aL få en bild av de miljögi/er som är i omlopp i ekosystemet inom Rolfsåns
avrinningsområde. Analyser av miljögi/er i ﬁsk är eL bra säL aL göra deLa.
Arbetet har bekostats av och skeL på iniZaZv av Lygnerns vaLenråd. Insamling av gäddor har
gjorts av Lygnerns spor\iskeklubb samt Lygnerns och Viaredssjöns
ﬁskevårdsområdesföreningar. Analysen av ﬁskarna har däre/er genomförts av ALS
Scandinavia AB. Utvärdering av resultatet och däre/er redovisning på vaLenrådets årsmöte
2017 har gjorts av Johanna Jellinek, vaLenavdelningen, enheten för VaLenmiljö,
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Sammanställning av rapporten har gjorts av Peter
Nolbrant, BioDivers med Johannas redovisning vid årsmötet som underlag. För en bäLre
helhetsbild har även andra Zdigare undersökningar av miljögi/er i sediment, metaller i
vaLenmossa samt provtagning av kiselalger tagits med i bilagor i rapporten.

Metod

Gädda valdes som lämpligast ﬁskart före abborre e/ersom det bedömdes som bäst möjlighet
aL fånga gäddor i lämplig storlek i de båda sjöarna. Totalt togs sex gäddor från LygnernSundsjön på 0,9-2,3 kg (9, 10, 12, 15, 18 och 23 hg) och sju gäddor på 0,7- 1,5 kg i
Viaredssjön (7, 8, 9, 11, 11, 12, 13 och 15 hg). I Lyngnern-Sundsjön ﬁskades fem gäddor upp
på 9-15 meters djup den 25/9 2016. YLerligare en gädda fångades i Lygnern den 11/3 2016. I
Viaredssjön skedde fångsten av två gäddor genom angelﬁske på is vid Sjömarken i januari
2016 och yLerligare fem gäddor miL i Viaredssjön under januari 2017.
Analysen skedde dels i muskler och dels i lever beroende på de ämnen som skulle analyseras.
Från respekZve sjö har prover tagits från gäddorna för aL sedan mixas Zll eL prov som
analyserats. Ingen feLanalys gjordes vilket innebär aL eL medelvärde för feLhalten från IVL:s
databas (0,54 %) använts för vaLendirekZvets statusbedömning av vissa provresultat.
MetodspeciﬁkaZon för analyser ﬁnns i bilaga 1.
För aL få en mer heltäckande bild av de undersökningar av miljögi/er har resultat från några
Zdigare undersökningar lagts med i bilagan.

SammanfaLning av resultat

Totalt har 13 metaller och över 80 organiska föreningar analyserats i gäddorna från de två
sjöarna. Av dessa har åLa metaller (As, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Zn och Ba) samt fyra föreningar av
PFAS och ﬂera olika PCB/dioxinlika föreningar kunnat detekteras vid analyserna. PFAS
används exempel för vaLenavvisning i frilu/skläder och skor (t ex Gore-Tex) samt i
stekpannor (teﬂon) och brandsläckningsskum. PCB har Zdigare använts i exempelvis oljor och
fogmassor Zll hus samt inom industri. DeLa har sedan läckt ut i miljön.
Kvicksilver
Kvicksilver är det enda ämne som hamnar över eller runt gränsvärdet på 1 mg Hg/kg enligt
Livsmedelverket och EU-kommissionen. Halten av kvicksilver i de analyserade gäddorna från
Viaredssjön ligger mellan 0,65 och 1,24 mg/kg (med hänsyn Zll felmarginal vid analysen)
samt i Lygnern mellan 0,58 Zll 1,1 mg/kg. Det innebär också aL sjöarna inte uppnår god
status enligt EU:s vaLendirekZv med avseende på kvicksilver. Gränsvärdet för aL uppnå god
status ligger på 0,020 mg/kg våtvikt.
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För höga halter av kvicksilver är eL problem i stort seL alla sjöar i södra Sverige. DeLa beror
på Zdigare användning av kvicksilver som kommit i omlopp och som förts med lu/en och
deponerats på marken. Det har ackumulerats i blöt mark och våtmarker där det sedan läcker
ut i vaLenmiljöerna som mycket gi/igt metylkvicksilver. Läckaget sker bland annat vid
omrörning och körning i blöt mark, kärr och våtmarker.
Fisk som vi äter är den största källan Zll det metylkvicksilver som vi får i oss. Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, anger eL tolerabelt veckointag på 1,3 mikrogram
per kilo kroppsvikt hos personen. Om en gädda innehåller 1 mg Hg/kg och personen väger 50
kg innebär det aL det maximala intaget bör ligga under 0,45 kg gädda per vecka. Normal
konsumZon bör alltså inte påverka en vuxen människas hälsa. Fosterutvecklingen är däremot
betydligt känsligare. Därför rekommenderas kvinnor som ska skaﬀa barn aL avstå från ﬂera
sorters ﬁsk bl a gädda.
Livsmedelsverkets rekommendaZoner för ﬁsk:
• Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar aL skaﬀa barn, bör inte äta ﬁsk som kan
innehålla kvicksilver o/are än 2-3 gånger per år. Det gäller abborre, gädda, gös och
lake, liksom stora rovﬁskar som färsk tonﬁsk, svärdﬁsk, stor hälleﬂundra, haj och
rocka. Tonﬁsk på burk Zllhör en annan art än den tonﬁsk som säljs färsk och
innehåller inte höga halter kvicksilver.
• Ät inte abborre, gädda, gös eller lake du ﬁskat själv o/are än en gång per vecka. Det
kan leda Zll kvicksilvermängder som på sikt kan skada hälsan.
Organiska miljögi2er
Inga av dessa ämnen hamnar över gränsvärden för livsmedel. Vid bedömning enligt
vaLendirekZvet skulle dock Viaredssjön inte uppnå god status på grund av PCB och dioxiner.
På grund av Zdigare industrier vid Viaredssjön är det sedan Zdigare känt aL
boLensedimenten innehåller PCBer (Medin 2000 och Ek 2002). Man har kunnat se aL PCBhalterna sjunker i de ytligare lagren av sediment vilket visar aL utsläppen från omgivningarna
har minskat. Trots deLa kan man alltså se förhöjda halter i gäddor vid analyserna. En
förklaring kan vara aL miljögi/er som ligger i sedimenten kommer i omlopp i näringskedjor
genom organismer som lever nere i sedimenten. En annan möjlig förklaring Zll miljögi/erna i
ﬁsken kan vara aL det for\arande sker eL läckage av PCB Zll sjön genom eventuella områden
med förorenad mark eller gamla deponier.
EL generellt problem är ﬂamskyddsmedlen pentabromerade difenyletrar (PBDE) som fram
Zll nyligen använts i många olika elektroniska produkter och texZlier. ProdukZonen och
konsumZonen av dessa saker har gjort aL PBDE fåL stor spridning i vaLenmiljöerna.
E/ersom gränsvärdena ligger under detekZonsgränserna vid denna analys kan man inte säga
något från denna undersökning. Vi får dock anta aL halterna även i Viaredssjön och Lygnerns
ligger över vaLendirekZvets gränsvärden för god status.
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Metaller

Metaller är grundämnen som ﬁnns naturligt i berggrund, jord och vaLen. I små mängder är vissa
metaller livsvikZga för växter, människor och djur. SamZdigt kan de vara gi/iga i högre
koncentraZoner. Genom vår ﬂiZga användning av metaller har människan bidragit Zll aL halterna i
miljön ökat. I närheten av större metallindustrier har höga halter av tungmetaller mäLs upp i marken,
men de kan också spridas långa sträckor via lu/en som exempelvis kvicksilver.
Metaller kan inte brytas ned. Därför kan det ta lång Zd från det aL eL utsläpp upphört, Zll dess aL
även halterna i människor och miljö minskar. Från marken läcker de sakta ut i sjöar och vaLendrag i
omgivningen. I vaLendragen påverkar de växter, ﬁskar och levande organismer. De kan också påverka
människan och kan leda Zll cancer och andra sjukdomar.
Metaller som spridits Zll miljön räknas som miljögi/er. Hur människa och miljö påverkas varierar
mellan olika metaller samt på vilka halter det rör sig om och hur vi kommer i kontakt med (exponeras
för) metallen. I Sverige är det vanligast aL vi exponeras för metaller från maten. Vi kan också
exponeras via lu/en eller damm och parZklar. Fisk som lever högt upp i näringskedjan och livsmedel
som odlats på förorenad mark kan ha höga halter av metaller. Livsmedelsverket har fakta och råd om
hur du undviker aL utsäLa dig för onödiga risker genom maten du äter.
Införandet av blyfri bensin och katalysatorer i nya bilar har varit framgångsrika åtgärder för aL minska
utsläppen.
Följande metaller har i analyserna funnits över detekZonsgränserna:
Arsenik, As- Finns naturligt, gi/igt – träskyddsmedel, bekämpningsmedel, i legeringar och glasråvara.
Krom, Cr – Ros\riL stål, prydnad, lack på bilar, pigment i glasyrer och färger, katalysatorer och
garvning av läder och i smarta texZlier.
Koppar, Cu – Livsnödvändig. Smältverk minskar kra/igt, idag traﬁk största utsläppskällan, ledningar,
bekämpningsmedel.
Kvicksilver, Hg – Farligaste miljögi/erna. Utsläpp minskat med 2/3 i Sverige men kan inte brytas ner.
Källor är kol smältverk, krematorier, avfallsförbränning, sopZppar och avloppsslam. Via lu/en och
nederbörd har kvicksilver Zllförts och lagrats i blöt mark. Vid omrörning i marken som vid körskador
frigörs kvicksilver Zll vaLenmiljöerna i form av metylkvicksilver som är mycket gi/igt.
Mangan, Mn – EssenZellt. Legeringar i järn och i glasyrer.
Nickel, Ni – Ros\riL stål, baLerier, katalysatorer gjuteriprodukter, ytbehandling.
Zink, Zn – EssenZellt, förbränning av olja, produkZon av järn och stål, rostskydd vid galvanisering.
Barium, Ba - Används i keramik, fyrverkerier, tomtebloss, etc.
Kvicksilver överskrider vaLendirekZvets gränsvärde på 0,02 mg/kg för god ekologisk status. I
Viaredssjön ligger halten på 0,942 ±0,297mg/kg och i Lygnern på 0,839 ±0,264 mg/kg vilken innebär
32-62 respekZve 29-55 gånger över gränsvärdet. DeLa är eL problem som ﬁnns i de ﬂesta av sjöarna i
södra Sverige. Gränsvärdet för ﬁsk som livsmedel ligger däremot högre på 1 mg/kg. Flera studier visar
aL metylkvicksilver är kopplad Zll subZla utvecklingsstörningar hos barn som exponerats för
miljögi/et så som lägre IQ och minskad språkkunskap, minnesfunkZon och koncentraZon.
Metylkvicksilverexponering hos vuxna har också varit knuten Zll ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar
som exempelvis hjärZnfarkt.
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Tabell 1. Analyserade metaller där halterna ligger över detek8onsgränserna och där kvicksilver
överskrider gränsvärdet.

Tabell 2. Analyserade metaller där halterna ligger under detek8onsgränsen.
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Polycykliska aromaZska kolväten (PAHer)

Ämnena bildas när kol eller kolväten, exempelvis olika oljor, uppheLas utan aL det samZdigt ﬁnns
Zllräckligt mycket syre för aL ge en fullständig förbränning Zll koldioxid.
Flertalet föreningar är cancerogena. De ﬂesta organismer kan omvandla PAH men
nedbrytningsprodukter som då bildas kan många gånger vara farligare än ursprungsämnet.
Ingen av de undersökta föreningarna förekom över detekZonsgränserna.
Tabell 3. Analyserade polycykliska aroma8ska kolväten.

Polybromerade difenyletrar, ﬂamskyddsmedel

Bromerade ﬂamskyddsmedel är en grupp ämnen som gör aL produkter får svårare aL faLa eld och
minskar eldens spridning vid en eventuell brand. Det ﬁnns många olika bromerade ﬂamskyddsmedel
som ingår i gruppen. De används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, texZler och
elektronisk utrustning.
PBDE är eL naZonellt problem i de allra ﬂesta sjöar och säkerligen också här. Gränsvärdena i EU:s
vaLendirekZv är så lågt saLa aL de ligger under detekZonsgränsen. Det är därför kostnadskrävande
aL analysera dessa. PBDE är förbjudet i EU sedan 2004 men läcker ut från alla gamla produkter.
RåLor som under fosterutvecklingen exponerats för PBDE har visats få bestående påverkan på
beteende, minne, inlärningsförmåga samt försenad könsmognad och försämrad spermieprodukZon.
Tabell 4. Analyserade polybromerade difenyletrar.
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Fenoler

Den här ämnesgruppen används för en mängd olika ändamål t ex ytakZva medel, rengöringsmedel,
syntesråvara, färg, smörjmedel, emulgeringsmedel och hårdgörare i plast. Utsläpp kommer ifrån
industrier samt varor. Ingen framställning sker i Sverige men de påträﬀas ändå i här. Samtliga
analyserade föreningar ligger under detekZonsgränserna.
Tabell 5. Analyserade fenoler.

Perﬂuorerade alkylsubstanser (PFAS)

PFAS (perﬂuorerade och polyﬂuorerade ämnen), eller högﬂuorerade ämnen som de också kallas, är
eL samlingsnamn för över 3000 industriellt framställda kemikalier. PFAS är viL spridda i miljön,
extremt långlivade och vissa är gi/iga. De har sedan 1950-talet använts i eL stort antal produkter.
Impregneringsmedel för kläder och texZlier, rengöringsmedel, skidvallor och andra vaxer,
bekämpningsmedel mot insekter och brandsläckningsskum är några exempel. Inom industrin används
de vid ytbehandling av livsmedelsförpackningar och vid Zllverkning av ﬂourpolymerer som bland
annat används i vaLenavvisande kläder och i stekpannor och kastruller.
AL dricka vaLen med mycket höga halter av PFAS, som Zll exempel PFOA och PFOS, under lång Zd
misstänks öka risken för negaZva eﬀekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, feLomsäLningen
och immunförsvaret. Även om riskökningarna sannolikt är små och mycket svåra aL upptäcka är det
vikZgt aL man får i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.
PFOS (perﬂuoroktansulfonat) har mycket allvarliga eﬀekter på hälsa och miljö. Det är sedan 2008,
med vissa undantag, förbjudna i kemiska produkter och varor inom EU. Dessvärre har ﬂera av de
ämnen som använts för aL ersäLa PFOS visat sig ha liknande negaZva eﬀekter för hälsa och miljö.
Mätningarna visar aL halterna av vissa PFAS i människa minskar medan andra ämnen ökar. Till de
som minskat hör PFOS och PFOA, medan halterna ökat för PFBS och PFHxS som är ämnen som
ersäLer PFOS. PFOS lagras inte i feL utan fäster på proteiner.
Fyra olika typer av föreningar fanns över detek8onsgränsen vid analyserna:
PFDA har påträﬀats i impregneringssprej, utomhuskläder, maLor, skidvalla och smörgåspapper. Är nu
med på EUs prioriteringslista för särskilt förorenade farliga ämnen 2016.
PFUnA, PFDoA – allväderskläder.
PFOS – allväderskläder och brandsläckningsskum.
För PFOS ﬁnns gränsvärde men halterna ligger under deLa. I Viaredssjön ligger halterna på 22 % av
gränsvärdet medan det i Lygnern ligger på 33 %.
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Tabell 5. Analyserade perﬂourerade alkylsubstanser. Fyra föreningar ligger över detek8onsgränserna.

Dioxiner och dioxinlika PCB-föreningar

Höga halter av dioxiner och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet i
djurförsök, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka
immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen, samt orsaka cancer. I höga doser kan
dioxin även ge klorakne, en långvarig akneliknande hudinﬂammaZon i ansiktet.
Dioxiner har inte framställts avsiktligt utan bildas i små mängder som föroreningar vid bland
annat Zllverkning av vissa klorföreningar. Användning av impregneringsmedlet
pentaklorfenol anses ha varit en stor källa Zll dioxiner i industriländer. Dioxiner bildas också
vid förbränningsprocesser som Zll exempel sopförbränning. Tidigare var även avloppsvaLen
från skogsindustrins klorblekningsprocesser en vikZg källa. Utsläppen av dioxiner har varit
reglerade sedan 1970-talet.
PCB är en industrikemikalie som har ha/ många olika användningsområden på grund av dess
värmetålighet och isolerande förmåga. PCB har använts i kondensatorer, transformatorer,
värmeväxlare, fogmassor i hus och i färger. Sedan 1970-talet är det förbjudet aL använda
PCB i Sverige.
Summan av dioxiner och dioxinlika PCBer, både lower och upper bound, är under
gränsvärdena som gäller för aL skydda människor och rovdjur vid konsumZon av ﬁsken. Vid
bedömning enligt vaLendirekZvet, där halterna ska feLnormaliseras, skulle däremot
Viaredssjön inte uppnå god status. Summan PCDD/F+PCB TEQ är summan av toxiska
ekvivalenter som beräknats enligt WHO 2005.
Tabell 6. Summan PCDD/F+PCB lower band.

FeLhalt gädda: 0,54 %, Källa: Medel ur IVL biotadatabas.
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Polyklorerade bifenyler (PCB)

EFSA har tagit fram eL gränsvärde av PCB summa 6 för aL skydda människor vid konsumZon
av insjöﬁsk. Det är också deLa värde som används som vid bedömning enligt
vaLendirekZvet. I bedömningen enligt vaLendirekZvet ska man även lipidnormalisera för aL
kunna jämföra halterna mellan olika arter etc. Här översZgs gränsvärdet men bedömningen
är osäker e/ersom den fakZska feLhalten i provet inte har använts. En beräkning gjordes
med den feLhalt som anges ﬁnnas i gäddmuskel på livsmedelverkets hemsida, 0,23%.
Beräkningen visar då en halt på 323 µg/kg våtvikt i Viaredssjön och 116 µg/kg våtvikt i
Lygnern.
Vad gäller PCB7 saknas gränsvärde men den halt som används vid statusbedömningen av
vaLen 125µg/kg vv är framtaget för aL skydda människor som äter insjöﬁsk innehållande
PCB6.
Summan av PCBer, både lower och upper bound, är under gränsvärdena som gäller för aL
skydda människor och rovdjur vid konsumZon av ﬁsken. Vid bedömning enligt
vaLendirekZvet, där halterna ska feLnormaliseras, skulle Viaredssjön däremot inte uppnå
god status.
Tabell 7. Analyserade PCBer.

FeLhalt gädda: 0,54 %, Källa: Medel ur IVL biotadatabas.
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Bilaga 1. Analysresultat Miljögi/er i ﬁsk
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Bilaga 2. Sedimentundersökning i Viaredssjön 2000
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Bilaga 3. FortsaLa sedimentanalyser i Viaredssjön 2002
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Bilaga 3. Sedimentanalyser i Lygnern 2005
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Bilaga 4. Metaller i vaLenmossa 2003
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Bilaga 5. Metaller i vaLenmossa 2015
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Bilaga 6. Kiselalger i vaLendrag
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