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Sammanfattning
Triclosan, di(2-etylhexyl)ftalat och klordan är tre ämnen vars förekomst i den svenska
miljön undersökts vid skilda tillfällen, både inom ramen för den nationella miljöövervakningen och i andra sammanhang. Klordan ingår även i tidsserieövervakningen av luft,
deposition och bröstmjölk. Triclosan har dessutom undersökts i två screeningstudier.
Syftet med denna studie är att göra en samlad bedömning av dessa ämnens förekomst i
miljön. I mindre utsträckning diskuteras även human exponering. Studien är en sammanställning av befintlig litteratur och data samt utvärdering av risker för miljö och hälsa.
Varje ämne redovisas enligt:
•

Kortfattad beskrivning av ämnenas egenskaper med relevans för effekter på miljö
och hälsa.

•

Översiktlig sammanställning av halter i miljön och i humana matriser, både från
nationell miljöövervakning och enskilda studier.

•

Jämförelse av uppmätta halter med effektnivåer och gränsvärden för att bedöma
eventuella risker.
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Sammanställningen av ämnenas egenskaper syftar till att identifiera kritiska effekter och
receptorer för respektive ämne. Sammanställning av halter i olika matriser och typmiljöer
(bakgrund, urban, industri) samt kunskap om ämnenas användning syftar till att identifiera vilka typområden som är mest påverkade, och där effekter följdaktligen först skulle
uppträda. Risker för effekter på miljön bedöms genom att sammanväga kritiska effekter
med förekomst i de mest påverkade typområdena. Risker för effekter på hälsa sammanfattas huvudsakligen utifrån tidigare nationella studier, och omfattar främst den exponering
som sker via miljön. De huvusakliga slutsatserna är:
1. För triclosan bedöms de kritiska effekterna uppstå på alger eller mikroorganismer i påverkade områden, t.ex. i reningsverkens recipienter. Tillgängliga mätdata indikerar
inte att triclosan utgör en risk för miljö. Human exponering för triclosan via miljön bidrar inte till hälsorisker.
2. De kritiska effekterna för DEHP bedöms uppstå i urban miljö hos fisk och akvatiska
däggdjur. Tillgängliga mätdata indikerar inte att DEHP utgör en risk för miljön. Vid
miljöriskbedömningen identifierades dock ett flertal osäkerheter. Vad gäller hälsorisker från DEHP är inte exponeringen i den svenska befolkningen tillräckligt väl karakteriserad, varför det är svårt att göra en riskbedömning.
3. De kritiska effekterna för klordan bedöms uppstå hos fiskpredatorer, t.ex. viss sjöfågel
och rovfågel samt akvatiska däggdjur. Förslag till riktvärde i föda för skydd av predatorer har beräknats. Merparten av de uppmätta summahalterna i fisk i Sverige är något
lägre än detta riktvärde. Dagens kunskap om klordans ekotoxicitet är dock otillräcklig
för att helt kunna friskriva klordan från risk för effekter hos fiskätande predatorer. Likaså har man tidigare inte ansett sig kunna bedöma hälsorisker från t.ex. födointag av
klordan.
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1. Inledning
Triclosan, di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) och klordaner är kemiska ämnen som mäts inom
ramen för den nationella miljögiftsövervakningen, fast i mindre omfattning än t.ex. PCB
och DDT. Det är ämnen med toxiska egenskaper och konstaterad förekomst i den svenska
miljön, men med distinkt skilda miljöegenskaper.
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Triclosan (cas-nr. 3380-34-5) är en klorfenol med en bred antimikrobiell verkan som används i ett flertal egenvårdsprodukter t.ex. tandkräm. Den svenska användningen av triclosan i kemiska produkter har ökat under de senaste ca 15 åren (www.kemi.se). Triclosan
har relativt hög vattenlöslighet och mycket låg flyktighet. I kapitel 3 behandlas triclosan
närmare.
Di(2-etylhexyl)ftalat, DEHP (cas-nr. 117-81-7), används som mjukgörare i plast, huvudsakligen PVC plast som används i leksaker, golv, tak mm. DEHP är starkt fettlösligt, men
inte lika persistent som många klorerade ämnen. DEHP är en högvolymkemikalie med
mycket omfattande användning. I kapitel 4 behandlas DEHP närmare.
Klordan (cas nr. 57-74-9) är en pesticid vars användning i Sverige upphörde i början av
70-talet. I USA användes klordan även på 80-talet i ganska stor omfattning. Fortfarande
används klordan i ett fåtal länder. Klordan är klassat som ett POP-ämne och ingår i Stockholmkonventionen. Det består av mer än 140 olika klorerade ämnen, med varierande
egenskaper. Karakteristiskt för dessa komponenter är persistens, hög fettlöslighet och relativt hög flyktighet. I kapitlen 5 presenteras klordan mer utförligt.
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Inom den nationella miljögiftsövervakningen sker mätningar av dessa ämnen i följande
omfattning:


Triclosan: screening genomförd 2002 och 2006.



DEHP: enskilda studier av humana matriser.



Klordaner: luft och deposition i bakgrundsmiljöer (tidsserier); bröstmjölk (tidsserier; enskilda studier i biota, livsmedel och sediment.

Dessutom finns ett antal enskilda forskningsrapporter och undersökningar där mätningar
av dessa ämnen genomförts på prov från den svenska miljön eller från humana prov.
Syftet med detta uppdrag är att
1. Kortfattat beskriva dessa ämnens effekter på miljö och hälsa.
2. Översiktligt sammanställa de data som finns avseende klordan, DEHP och triclosan i
miljön och i humana matriser.
3. Jämföra uppmätta halter med effektnivåer och gränsvärden och diskutera risker.
I rapporten diskuteras dessa aspekter för ett ämne i taget i kapitel 2-4. Kapitlen om effekter
syftar till att identifiera kritiska effekter, d.v.s. vilka organismer som är mest känsliga för respektive ämne. I kapitlen om förekomst i miljön sammanfattas resultat om ämnenas förekomst i miljön och i humana matriser. Sammanställningen är huvudsakligen avgränsad
till svenska undersökningar. Förekomsten i miljön är indelad i bakgrund och påverkade
områden (tätorter och industrier) och dessutom beskrivs förekomst i reningsverk. Som
indikatorer för human exponering anges både mätningar i humana matriser och i livsmedel.
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För att diskutera riskerna kombinerar vi kunskapen om kritiska effekter med var som ämnena uppträder i högst halter. Humana risker beskrivs kortfattat och främst om exponering sker via miljön. Vid värdering av slutsatserna om risker bör det beaktas att miljögiftsövervakningen till stora delar är optimerad för att kunna studera tidstrender. För att
bedöma de risker som olika ämnen kan utgöra krävs ibland andra avvägningar. Några
exempel är:

10083074



För ämnen som inte biomagnifieras uttrycks effektnivåer ofta som halt i vatten,
en matris som sällan undersöks inom miljöövervakningen.



Halter i luft och deposition har stort värde för att kartlägga den storskaliga spridningen, men är svåra att använda för att bedöma risker.
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2. Triclosan
Triclosan är en klorfenol med en bred antimikrobiell verkan som används i ett flertal
egenvårdsprodukter t.ex. tandkräm. Den svenska användningen av triclosan i kemiska
produkter har ökat under de senaste ca 15 åren (www.kemi.se). En konstaterat viktig
spridningsväg till miljön är reningsverk (t.ex. Adolfson Erici m.fl., 2003, Lindström m.fl.,
2002). Betydelsen av spridning till mark via slamgödsling förefaller inte ha undersökts.

2.1. Egenskaper, toxiska effekter och riktvärden
2.1.1. Egenskaper – fyskem, nedbrytbarhet, spridning
Triclosan, cas-nr. 3380-34-5 (Figur 1) är en relativt lipofil (log Kow 4.8) molekyl med en
vattenlöslighet om 12 mg/l. Dess egenskaper i vatten är starkt pH-beroende eftersom den
är joniserbar vid högre pH-värden (pKa 8,1). Vid lägre pH-värden, som oftast råder i de
flesta naturliga miljöer, är triclosan istället mer lipofil och därmed också mer bioackumulerbar. Det låga värdet på Henrys konstant och det relativt höga värdet på logKow indikerar att triclosan som sprids till vatten kommer delvis kommer att adsorbera på partiklar
och sedimentera, och att sekundär spridning till atmosfären inte är betydande.

Figur 1. Strukturformel för triclosan.
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Triclosan är en stabil molekyl i sin ojoniserade form. Vid pH-värden kring 8 och däröver
är fotolys en betydande sänka i ytvatten (Tixier m.fl., 2002). Genom mikrobiologiska och
oorganiska processer kan flera omvandlingsprodukter bildas från triclosan. Metylering av
fenolgruppen är en mikrobiell process som genererar metyltriclosan. Metyltriclosan är
mer lipofil, bioackumuleras starkare och är mer stabil gentemot fotolys. Genom fotolys
kan triclosan även omvandlas till bl.a. en lågklorerad dioxin (2,8-DCDD) och 2,4diklorfenol (Latch m.fl., 2005).
Triclosan kan bioackumuleras i organismer, men eftersom det är ett fenoliskt ämne utsöndras det relativt snabbt. Vid en studie av gallvätska hos frilevande fisk beräknades en
biokoncentrationsfaktor (log BCF, galla/vatten) på log BCF=5,9 samt 7,0 för två olika
platser, vilket indikerar att triclosan är bioackumulerbart i galla (Adolfsson-Erici m.fl.,
2003). Andra studier har visat på starkt varierande BCF i intervallet 2,7-4200 (DEPA,
2003). Det framgår inte vilka organ som BCF-värdena avser.
Metyltriclosan har i flera studier visats uppträda i högre halter än triclosan i fisk (t.ex.
Umweltbundesamt, 2004). Detta återspeglar dess högre bioackumulation och sannolikt
långsammare utsöndring.
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2.1.2. Toxicitet
Triclosan är klassificerad som R50-53, d.v.s. som mycket toxisk för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. Effekten av triclosan har studerats
på ett flertal fisk- och algarter. Alger är avsevärt mer känsliga än andra grupper, men triclosan är även toxiskt för kräftdjur och fisk (Tabell 1). Det lägsta kända NOEC-värdet för
triclosan är 0,5 µg/l för en alg.
Toxiciteten av triclosan för sedimentlevande organismer är okänd. Triclosan anses ej utgöra en fara för människor och publicerade NOAEL-värden ligger i intervallet 25-100
mg/kg/d (e.g., NSCFC, 2004). Metyltriclosans toxiska egenskaper förefaller ej ha undersökts.

Tabell 1. Ett urval av effektdata för triclosan i akvatiska system (DEPA, 2003).
Effektmått

Parameter

Försökstid

Effektkonc. (µg/l)

Scenedesmus subspicatus

NOEC

Tillväxt

72 h

0,5

S. subspicatus

NOEC

Tillväxt

96 h

0,69

NOEC

Reproduktion

21 d

40

Art
Alger

Kräftdjur
Daphnia magna
D. magna

LOEC

Reproduktion

21 d

200

Ceriodaphnia dubia

NOEC

Reproduktion (pH=7)

7d

6

C. dubia

NOEC

Reproduktion (pH=8,5)

7d

182

Oncorhynchus mykiss

NOEC

Tillväxt och utveckling

61 d

34,1

O. mykiss

LOEC

Tillväxt och utveckling

61 d

71,3

LC50

Död

96 h

260

Fisk
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Pimephales promelas

2.1.3. Kritiska effekter och gränsvärden
Det finns inget som tyder på att triclosan skulle biomagnifieras. Toxiciteten anses dessutom vara låg för människa och andra däggdjur, och högst för alger och mikroorganismer.
De kritiska effekterna torde alltså ske på mikroorganismer och alger i akvatiska miljöer.
I Danmark utfördes en riskbedömning av triclosan under 2003 där de uppskattade ett
PNEC värde för ytvatten på 0,05 µg/l utifrån det lägsta kända NOEC värdet för akvatiska
organismer (DEPA, 2003).
Utifrån PNEC för ytvatten samt ett Kd-värde om 21 000 (DEPA, 2003) har vi med ”the
equilibrium method” (TGD, 2006) skattat PNEC i sediment till ca 1 mg/kg.
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2.2. Förekomst i miljön
Triclosan har med sin antibakteriella verkan fått ett brett användningsområde och förekommer i ett stort antal hushålls- och hygienprodukter. På grund av dess breda användningsområde kan en diffus spridning antas. Sedan slutet av 1990-talet har det genomförts
ett antal olika studier med avseende på triclosan och det finns nu data från ett flertal matriser (Tabell 2). Vad som saknas är längre tidsserier, vilket gör det svårt att uttala sig om
en eventuell minskning eller ökning av triclosan i naturen.
Tabell 2. Dokumenterad förekomst av triclosan uppdelat på olika typmiljöer i Sverige.
Matris

Bakgrund

Avloppssystem

Urban

Industri

X

X

Akvatisk miljö

X

X

X

Atmosfär

X

X

X

Mark

X

Human exponering

X

Livsmedel

X

Humana matriser

X

2.2.1. Avloppsslam och avloppsvatten
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Triclosan uppträder i relativt höga halter i slam från avloppsreningsverk (ARV) och uppvisar stora variationer (Tabell 3). Halter i slam vid ett reningsverk kan variera markant
mellan olika år och undersökningar. År 2002 uppmättes en halt på 0,04 mg/kg ts i slam
från Ryaverkets reningsverk (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2002), medan prover tagna
2004-2005 har en medelhalt på 7.4 mg/kg TS (Haglund och Olofsson, 2006). Detta handlar troligen inte om en reell ökning utan snarare om skillnader i undersökningsmetod och
analys. Undersökningen som är genomförd av Västra Götaland uppvisar generellt lägre
halter jämfört med alla övriga studier som analyserat slam. Det har framkommit vissa
problem med triclosananalyser av slam och detta gör att avvikande resultat bör beaktas
med viss försiktighet (Stockholm Vatten, 2006).
I Jämtland har man undersökt slam både från enskilda brunnar och från kommunala reningsverk (Länsstyrelsen i Jämtland, 2006). De enskilda brunnarna uppvisar högre halter
triclosan (t-test; p=0,03) än de kommunala reningsverken i samma kommuner (Figur 2),
vilket indikerar att triclosan främst sprids från vanliga hushåll.
Avloppsvatten från ARV har analyserats i Jämtland (Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2006)
och Stockholm (Remberger et. al. 2002). I Jämtland var medelhalten 150 ng/l i utgående
avloppsvatten (n=6, år 2005), men endast tre av sex prover hade koncentrationer ovan
detektionsgränsen på 60 ng/l. Ett prov på ingående avloppsvatten i Stockholm uppvisar en
halt på 600 ng/l. Utgående vatten har ett medelvärde på 188 ng/l (n=3, år 1999-2000).
Triclosan har även påvisats i slam från ett dagvattenmagasin i Stockholm, men i avsevärt
lägre halt (<0.003 och 0.011 mg/kg TS) än i avloppsreningsverk (Remberger et. al. 2002).
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Tabell 3. Halter av triclosan i slam från reningsverk uppdelat med avseende på anslutningar
(Länsstyrelsen i Jämtland, 2006; Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2002; Haglund och Olofsson, 2006).
Anslutning

Median (mg/kg ts)

Min – Max (mg/kg ts)

Totala ARV n=33

2.1

0.03-11

Enbart hushåll n=11

3.7

0.47-8,9

Blandad industri och hushåll
n=22

0.8

0.03-11

Enskild brunn n=8

13

2.2-29

Slam Jämtland Triclosan

mg/kg TS

40
30
A RV Total

20

Enskild brunn

10
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Figur 2. Halter av triclosan i slam från reningsverk respektive enskild avloppsbrunn i Jämtland (Länsstyrelsen i Jämtland, 2006).

2.2.2. Yttre miljö
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Data över triclosan i yttre miljön presenteras i Tabell 4. I bakgrundsmiljöer påträffas triclosan sällan. I en studie från 2002 detekterades relativt höga halter i bl.a. sill/strömming
från Östersjön (Remberger m.fl., 2002). I senare undersökningar påträffades dock inga
detekterbara halter i muskel eller galla från abborre i referenssjöar (Remberger m.fl.
2006; Sternbeck m.fl. 2004). Detta överensstämmer med de låga halter man påträffat i
fisk i Norge (NIVA, 2004) och Tyskland (generellt <0.5 ng/g fw; Umweltbundesamt,
2004). I abborre från en referenslokal vid kusten (Holmöarna) påträffades dock spår av
triclosan i gallan (Adolfsson-Erici m.fl., 2003). Tidigare observationer av triclosan i luft
från bakgrundsstationer överenstämmer inte heller med nyare mätningar där inga detekterbara halter påträffades (Remberger m.fl., 2002, 2006). I sediment från bakgrundslokaler detekterades triclosan i ett av tre prov (Remberger, m.fl., 2006).
I urban miljö har triclosan påvisats i luft och deposition. Triclosan har även detekterats i
två av sju urbana sediment (båda provplatserna i Stockholm; 18 och 29 µg/kg TS) men
inte i ytvatten (Remberger m.fl., 2006). I ett av fyra fiskprov från Stockholm har triclosan
uppmätts (0.56 µg/kg fv). Det har även påvisats upptag av triclosan i gallan hos regnbåge
som exponeras för biobehandlat respektive utgående avloppsvatten från reningsverk i
Bromma och Henriksdal (Adolfsson-Erici m.fl., 2003). Galla från vildfångad fisk togs
från två stationer i recipienten till respektive reningsverk. Den inre stationen förlades nära
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reningsverket medan den yttre stationen låg ungefär fem km ut. Prover från de inre stationerna visade högre halter i galla än prover från de yttre stationerna.
I områden med industripåverkan har halter mellan 2-25 µg/kg fv uppmätts, och i fiskmuskel (n=2) påträffades triclosan i halter om 0,8 och 13 µg/kg fv (Remberger m.fl.
2002).

Tabell 4. Halter av triclosan i svensk miljö.
Halt

Antal prov

Typmiljö

Referens

3-8

Bakgrund

Remberger m.fl. (2002)

< 0.1

Bakgrund

Remberger m.fl. (2006)

0.8-13

Urban/industriell

Remberger m.fl. (2002)

0.56 (n=1)
< 0.1 (n=3)

Urban/industriell

Remberger m.fl. (2006)

<5

Bakgrund

Sternbeck m.fl. (2004)

ca 20-250

Recipienter t. ARV

Adolfsson-Erici m.fl. (2003)

FISKMUSKEL, ng/g fv

FISKGALLA, ng/g fv

SEDIMENT, µg/kg ts
<2

n=1

Bakgrund

Remberger m.fl. (2002)

<2; <2; 9.0

n=3

Bakgrund

Remberger m.fl. (2006)

2-25

n=8

Industri

Remberger m.fl. (2002)

3,6; 5.0; <1

n=3

Tätort

Remberger m.fl. (2006)

<3

n=3

Bakgrund

Remberger m.fl. (2006)

<2

n=3

Tätort

Remberger m.fl. (2006)

0.003-0.01

n=4

Bakgrund

Remberger m.fl. (2002)

<0.002

n=6

Bakgrund

Remberger m.fl. (2006)

0,05-0,17

n=2

Tätort

Remberger m.fl. (2002)

<0.003-0,01

n=3

Tätort

Remberger m.fl. (2006)

9,7-20

n=2

Tätort

Remberger m.fl. (2002)

1,6-3,5

n=3

Tätort

Remberger m.fl. (2006)

YTVATTEN, ng/l
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LUFT, ng/m3

DEPOSITION, ng m-2 d-1
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2.2.3. Human exponering
Triclosan i olika livsmedel har uppmätts till mellan <1,4-5,6 µg/kg vv, med den högsta
halten i strömmingsfilé (Remberger et.al. 2002). Senare mätningar av vild fisk har som
beskrivs ovan dock sällan påträffat triclosan i dessa haltnivåer.
Hos människa har triclosan hittats i bröstmjölk, urin och blodplasma. I bröstmjölk hittades triclosan i tre av fem försökspersoner (60-300 µg/kg lipidvikt; Adolfsson-Erici m.fl.,
2002). En senare mer omfattande studie påvisade allmän förekomst av triclosan i bröstmjölk och blodplasma, och man drog slutsatsen att hygienprodukter utgjorde en betydande del av exponeringen (Allmyr m.fl., 2006). I blodplasma har halter mellan 0,1-8,1 µg/l
uppmätts (Sandborgh-Englund m.fl. 2006). Detta visar också att allmän human exponering för triclosan sker.

2.3. Risker för miljö och hälsa
I Tabell 5 redovisas de riktvärden för triclosan som vi anser lämpliga för bedömning och
utvärdering av uppmätta halter i olika matriser i Sverige. Värdena är valda utifrån sammanställda eller beräknade effektdata. Observera att flertalet av värdena saknar status
som gränsvärden. De kritiska effekterna av triclosan bedöms vara påverkan på alger och
mikroorganismer, vilka är styrande för PNEC-värdet för ytvatten på 0,05 µg/l. Den mest
betydande exponeringen torde främst ske i urban eller industriellt påverkad miljö.
I yttre miljö har triclosan främst påträffats i vissa urbana eller industriellt påverkade områden, med enstaka fynd i bakgrundsmiljöer. Triclosan har påvisats i samtliga undersökta
matriser men något generellt mönster kan ej ses. Spridningen till kommunala reningsverk
är omfattande och även om merparten fastläggs i slammet (eller bryts ned) så förekommer
triclosan vanligen i halter under 0,2 µg/l i utgående avloppsvatten. Triclosan har inte
kunnat detekteras i ytvatten. Mätningar i avloppsreningsverkens närmaste recipienter förefaller saknas, men med beaktande av den utspädning som sker i recipienterna bedöms
de uppmätta halterna i avloppsvatten inte utgöra en risk för akvatiska ekosystem. Vi har
även skattat ett riktvärde för sediment. De halter i sediment som är tillgängliga är som
högst 29 µg/kg ts, dvs 30 gånger lägre än det föreslagna riktvärdet.
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Tabell 5. Sammanställning av effektbaserade riktvärden för triclosan.
Matris

Skyddsobjekt

Riktvärde

Ytvatten (µg/l)

akvatiska ekosystem

0,05

Sediment (mg/kg ts)

bentiska ekosystem

1

Föda (mg/kg fv)

fiskätande predatorer

e.r.

Föda (mg/kg fv)

musselätande fåglar

e.r.

Föda (mg/kg kroppsvikt/dag)

människors hälsa

e.r.

e.r. = ej relevanta uppgifter, i.u. = inga uppgifter

En osäkerhet vid bedömingen av risker för akvatiska ekosystem är att omvandlingsprodukten metyltriclosan anrikas i fisk. Då inga toxicitetsdata finns tillgängliga för detta
ämne har vi inte kunnat bedöma huruvida det skulle kunna utgöra en risk.
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Exponeringen för triclosan i terrestra miljöer är troligtvis liten. Den huvudsakliga tillförseln av triclosan till jord är via spridning av avloppsslam. Halveringstiden för triclosan i
jord har beräknats variera mellan 17-35 dagar (DEPA, 2003), varför ämnet inte bedöms
upplagras över tiden.
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Triclosan har påvisats som allmänt förekommande i bröstmjölk. Generellt anses triclosan
inte vara särskilt toxiskt för människa och ämnet är godkänt för kosmetiska produkter
inom EU. Någon riskbedömning av svenska data är inte publicerad. I en riskbedömning
baserad på mätningar av triclosan i bröstmjölk i USA, bedömdes risken för det ammande
barnet som mycket låg med en säkerhetsfaktor på ca 6700 (Dayan, 2007).
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3. DEHP
Di(2-etylhexyl)ftalat, DEHP (cas.nr. 117-81-7), används som mjukgörare i plast, huvudsakligen PVC plast som används i leksaker, golv, tak mm. De huvudsakliga primärrecipienterna för DEHP under produktion och industriella processer är luft och avloppsvatten.
Spridningen av DEHP förväntas vara stor från användning av slutprodukterna och anses
skapa en omfattande diffus spridning till samtliga recipienter. Där ingen annan referens
anges i följande kapitel om DEHP är informationen från EU (2001, 2003).

Figur 3. Strukturformel för DEHP.

3.1. Egenskaper, toxiska effekter och riktvärden
3.1.1. Egenskaper – fyskem, nedbrytbarhet, spridning
DEHP har mycket låg löslighet i vatten (0,003 mg/l), är fettlösligt, och har ett mycket
högt logKow på 7,5. Därför är DEHP både i vatten och i luft till stora delar partikelbunden.
Kunskapen om DEHPs uppträdande i atmosfären är begränsad. Flyktigheten kan beskrivas med KH som är 2,7·10-7 atm-m3/mol. De studier som finns tillgängliga indikerar att
fotolys är den viktigaste nedbrytningsvägen. Halveringstiden i luft är uppskattad till ca 1
dag. Abiotisk nedbrytning av DEHP i akvatiska miljöer har rapporterats vara mycket
långsam, med en halveringstid på ca 2000 år via hydrolys.
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De flesta studier av DEHPs biologiska nedbrytning indikerar att DEHP inte är lätt nedbrytbar, förutom i avloppsreningsverk. Under anaeroba förhållanden är DEHP i stort sett
onedbrytbar i sediment, halveringstiden är i genomsnitt uppskattad till 3000 dagar, medan
det i aeroba sediment skattats till 300 dagar. I ytvatten har den biotiska halveringstiden
skattats till 50 dagar och i avloppsvatten till 0,029 dagar.
DEHP är bioackumulerbart. Graden av ackumulering varierar mellan olika akvatiska arter
(Tabell 6). Biokoncentrationsfaktorer (BCF) mellan 20 och 54 000 har rapporterats för
alger, evertebrater och fiskar, med högst BCF hos alger (OSPAR, 2005). För evertebrater
som t.ex. mollusker har BCF värden över 2000 observerats hos vissa arter. Halveringstiden för DEHP i fisk varierar mellan 3 till 14 dagar och den huvudsakliga nedbrytningsvägen verkar vara via hydrolys av estergruppen. Därvid bildas monoestern MEHP som utsöndras efter konjugering.
Den låga vattenlösligheten medför att DEHP adsorberas starkt till organiska ytor och partiklar i vatten samt till sediment. Detta kan förklara den höga bioackumuleringen hos arter
som lever i sediment (t.ex. Gammarus sp.) och har en stor yta jämfört med sin volym
(zooplankton Acartia sp.) samt filtrerande arter (mollusker). Eftersom fisk visar relativt
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låg BCF-faktor jämfört med kräftdjur och mollusker så kanske däggdjur (t.ex. val) och
fåglar (t.ex. Ejder) som har dessa organismer som sin huvudsakliga födokälla är en mer
utsatt grupp än djur som huvudsakligen äter fisk. I högre djur metaboliseras DEHP, varför
ämnet inte biomagnifieras i akvatiska näringskedjor (Macintosh m.fl. 2004).
Tabell 6. Biokoncentrationsfaktorer för DEHP i akvatiska system (OSPAR, 2005).
Koncentration
(µg/l)

Varaktighet
(dagar)

BCF

Oedogonium sp.

340

33

54 000

Chara chara

1430

27

18 000

3,2; 10; 32; 100

21

190-330

0,3

7

350

1; 10; 100

30

2000-5400

1430

27

24 000

4,1; 42,1

28

2400; 2600

Cyprinus carpio

3; 48; 144

42

20-220

Oncorhynchus mykiss

5; 14; 54

28

42-110

Pimephales promelas

3

200

550

Art
Alger

Evertebrater
Daphnia magna
Chironumus plumosus
(fjädermygga)
Acartia sp.
Gammarus pulex
Myrtilus edulis (Blåmussla)
Fisk

3.1.2. Toxicitet
Effektstudier där organismer exponerats för DEHP via vatten har utförts på fisk, amfibier,
akvatiska invertebrater, alger, högre växter och mikroorganismer. Dessa studier visar inte
på akuta effekter hos akvatiska organismer vid eller under dess vattenlöslighet.
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Det finns dock studier som visar att exponering via födan kan ge negativa effekter på fisk.
Utifrån en studie där man studerade könsutveckling hos lax har EU uppskattat ett NOEC
för fisk exponerad via naturlig föda på 60 mg DEHP/kg föda (våtvikt) som de använde i
riskbedömningen av DEHP.
Inga negativa effekter har observerats hos sedimentlevande organismer (mikroorganismer, insektslarver och amfibier) exponerade för DEHP via sediment. Det lägsta bestämda
NOEC-värdet (>1000 mg/kg torrvikt) är för grodor där man studerade äggkläckningsfrekvens samt överlevnad av grodyngel.
Inga effekter av DEHP på respiration och/eller nitrifikation har observerats i jord eller
slam. I en respirationsstudie på aktivt slam bestämdes ett NOEC-värde på 2007 mg/l, vilket var den högsta testade koncentrationen. Detta tyder på låg toxicitet för mikroorganismer. Ett flertal studier där kärlväxter och markorganismer har exponerats för DEHP indikerar att DEHP ej är skadligt för dessa organismer.
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Reproduktiva effekter har noterats hos höns exponerade för DEHP via födan vid LOEC
10 000 ppm. NOEC beräknades till 1700 mg/kg föda. Råttor och möss som exponerades
för DEHP i livmodern och under diandet uppvisade irreversibla testikelskador vid låga
doser (LOAEL = 3,5 mg/kg kroppsvikt /dag). Senare har ett NOAEL på 4,8 mg/kg
kroppsvikt tagits fram för effekter på testiklar hos råttor (EU, 2006)
DEHP är inte klassificerad som miljöfarlig men däremot som hälsofarlig: Reproduktionsstörande, kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador. Ett flertal studier indikerar att DEHP kan påverka den endokrina funktionen samt könsutvecklingen hos t.ex. fisk,
fågel, råtta och möss (EU, 2001; OSPAR, 2005).
Sammanfattningsvis uppvisar DEHP låg toxicitet för lägre organismer (bakterier, alger,
evertebrater) men kan genom effekter på hormonsystemet vara reproduktionsstörande för
däggdjur och fisk.
Mono(2-etylhexyl) ftalat (MEHP) är huvudmetaboliten när DEHP bryts ned i miljön samt
i biota. MEHP har visats vara toxisk i studier med däggdjur och substansen kan vara skyldig till många av de effekter som ses i försök med DEHP. Både i fisk och i akvatisk miljö
är monoestern MEHP den primära nedbrytningsprodukten. MEHP bedömdes av EU
(2001) kunna vara reproduktionstoxisk på däggdjur, fisk och fåglar. MEHP förefaller
dock mindre akuttoxisk än DEHP för lägre organismer såsom bakterier, alger och kräftdjur (Jonsson och Baun, 2003).
3.1.3. Kritiska effekter och gränsvärden
Vid EU:s riskbedömning av DEHP (EU, 2001) bestämdes PNEC-värden för olika matriser utifrån ett flertal olika effektstudier. Även OSPAR (2005) har tagit fram PNECvärden eller motsvarande, till stora delar från samma underlag som EU. En senare omarbetning har även genomförts i samband med framtagande av EQS-värden för vattendirektivet (EU, 2006). Värdena jämförs i Tabell 7.
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För hälsoeffekter utpekar den europeiska riskbedömningen effekter på njurar, testiklar
och reproduktionsstörningar (fertilitet) som kritiska. Den lägsta NOAEL gäller för testikelskador och är på 4.8 mg/kg kroppsvikt och dag. De tillämpar en säkerhetsfaktor på 100
vid riskkarakteriseringen, varför en kritisk gräns för oral exponering blir 0,048 mg/kg/d.
Tabell 7. Föreslagna riktvärden för miljöeffekter av DEHP.
Riktvärde

Skyddsobjekt

EU, 2006

PNECytvatten

Akvatiska ekosystem

1.3 µg/l

PNECföda

Predatorer akvatisk miljö

3.2 mg/kg fv

PNECföda

Fisk

6 mg/kg fv

PNECföda

Fåglar

17 mg/kg föda

PNECföda

Däggdjur, oralt

5 mg/kg föda

PNECSediment

10083074

Bentiska organismer

100 mg/kg ts

EU, 2001

6 µg/l

>100 mg/kg ts

PNECSTP

>200 mg/l

PNECjord

>13 mg/kg ts
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OSPAR, 2005

17 mg/kg föda

20 mg/kg ts

3.2. Förekomst i miljön
DEHP är en av de kommersiellt viktigaste ftalaterna och används i mycket stora mängder
som mjukgörare i plaster och hygienprodukter. Den svenska användningen som kemisk
produkt har minskat något under de senaste åren men årligen används fortfarande ca
50 000 ton. Då ftalaterna inte är kemiskt bundna till polymeren kan de läcka ut varför den
diffusa spridningen är stor. DEHP hittas i ett flertal olika matriser (Tabell 8).

Tabell 8. Dokumenterad förekomst av DEHP uppdelat på olika typmiljöer i Sverige.
Matris

Bakgrund

Avloppssystem
Akvatisk miljö

X

Urban

Industri

X

X

X

X

Human exponering

Blodplasma

X

Bröstmjölk

X

Urin

X

3.2.1. Avloppsslam och avloppsvatten
DEHP i slam har undersökts i flera olika studier och förekommer i halter mellan 1,3 –
185 mg/kg TS med medianhalten 14 mg/kg TS och 90-percentilen 82 mg/kg TS (Tabell
9). De högre halterna av DEHP förekommer både i områden med industri och i områden
med bara hushåll. Det går därför inte att peka ut en enskild sektor som huvudansvarig för
föroreningen.
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Precis som i analyserna för triclosan är halten DEHP i avloppsslam lägre i västra Götalands studie (Länsstyrelsen i Västa Götaland, 2002) än i de övriga. I t.ex. Ryaverkets reningsverk var halterna under 2002 13 mg/kg TS (Länsstyrelsen i Västa Götaland, 2002)
medan prover tagna 2004-2005 uppvisade halter om 92 respektive 95 mg/kg TS (Haglund
och Olofsson, 2006). Stockholm Vatten har nyligen genomfört en provningsjämförelse
för bl.a. DEHP mellan fyra olika laboratorier. Systematiska skillnader upp till en faktor
fyra förelåg mellan de olika labben (Wahlberg C, pers. komm.). Det är därför troligt att
skillnaderna mellan olika studier till stora delar beror på undersökningsmetod. Skillnader
mellan olika dataset bör alltså tolkas med försiktighet.
I Jämtland har slam från enskilda brunnar analyserats i olika kommuner (Länsstyrelsen i
Jämtland, 2006). Halterna av DEHP är lägre i de enskilda brunnarna än i de kommunala
reningsverken i samma kommuner (p=0,008; Figur 4). Utgående avloppsvatten från ARV
i Jämtland visar en medelhalt på 6,9 µg/l (n=6, 2005).
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Tabell 9. Halter av DEHP i slam från reningsverk uppdelat med avseende på anslutningar.
(Länsstyrelsen i Jämtland 2006; Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2002; Haglund och Olofsson, 2006).
Anslutning

Median (mg/kg ts)

min-max (mg/kg ts)

Alla n=33

14

1,3-185

Enbart hushåll n=11

43

2-84

Blandad industri och hushåll
n=12

5

1,3-185

Enskild brunn n=8

29

16-57

Slam Jämtland DEHP
100
mg/kg TS
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A RV Total
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Figur 4. Halter av DEHP i slam från reningsverk respektive enskild avloppsbrunn (Länsstyrelsen i Jämtland, 2006).

3.2.2. Yttre miljö
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I Sverige föreligger ett begränsat antal undersökningar av DEHP i den yttre miljön. Halter
av DEHP i yttre miljö presenteras i Tabell 10.
Sediment från både kustområden, centrala Stockholm och olika sjöar har analyserats. I
kustnära bakgrundsområden (Svealand och Bohuslän) uppträder DEHP allmänt i relativt
låga halter (Sternbeck m.fl., 2003; SGU, 2006). I Stockholmstrakten uppträdde de högsta
halterna (max 37 000 ng/g) i vissa sjöar som troligen var påverkade av dagvatten från
moderna bostadsområden. I vissa skogssjöar var halterna dock lägre än i kustsediment.
Detta tyder på en pågående spridning som kan vara stor i urbana områden, och en starkt
lokal påverkan. Det finns även mätningar från öppna Östersjön som visar halter i intervallet 9-2800 ng/g med starkt avtagande halter norrut (Cato och Kjellin, 2005).
Vi har inte funnit några nyare mätningar av DEHP i svenska ytvatten. EU (2001) refererar
till en svensk studie från mitten 1990-talet där bakgrundssjöar uppvisade halter om
0-0,013 µg/l, och halterna i urbana ytvatten uppgick till 0.01-0.33 µg/l. Med tanke på
DEHPs höga logKow-värde är det sannolikt att DEHP huvudsakligen är partikelbunden i
naturliga vatten, och därmed har en snabb omsättning och låga halter i vattenmassan.
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Som framgår av kapitel 3.1 kan DEHP anrikas i fisk men på grund av metabolisk omvandling är bioackumulationen inte så stark som kunde förväntas utifrån dess höga logKow. I fisk från nio svenska bakgrundslokaler kunde DEHP detekteras i några enstaka
prov i haltintervallet 0,17-6,8 µg/g fett (8-67 ng/g fv), medan merparten av proven var
lägre än 1,8 µg/g fett (=8 ng/g fv; Sternbeck et. al. 2004). I skrubbskädda från Malmös
hamnområde 2005 uppmättes betydligt högre halter (280 ng/g vv) vilket tyder på en lokal
spridning från Malmö stad. I levern var halterna ungefär 2,5 gånger högre än i muskel
(Toxicon AB, 2006). Även i Vänern och Vättern har höga halter DEHP uppmätts i samlingsprov från fiskmuskel, 140-1000 ng/g fv (350-4500 ng/g TS; Vänerns vattenvårdsförbund 2003). Internationellt föreligger mycket få data över DEHP i vildfångad fisk. I fisk
från en urbant påverkad marin vik i USA var halterna av DEHP 1-5 ng/g fv, vilket är avsevärt lägre än de höga halter som uppmätts i Malmö och Vänern.
Såvitt vi känner till finns inga svenska mätningar av DEHP i luft eller deposition. I en
bakgrundsstudie i Nordsjön har halter mellan 0,22-0,36 ng/m3 uppmätts (Xie m.fl. 2005).
Detta visar att viss storskalig atmosfärisk spridning av DEHP förekommer.

Tabell 10. Halter av DEHP i yttre miljö i Sverige.
Matris och antal prov

Halt

Typmiljö

Referens

<8-67 (fåtal värden >8)

Bakgrund

Sternbeck m.fl.
(2004)

<8-12

Bakgrund

”

Tånglake muskel n=8

<8

Bakgrund

”

Sill muskel n=16

<8

Bakgrund

”

Skrubbskädda muskel n=7

280

Hamnområde

Toxicon AB (2006)

Skrubbskädda lever n=7

690

”

”

Fisk i Vättern & Vänern
n=7-10, muskel

140-1000

Insjöar

Vättern vattenvårdsf. (2003)

62-390

Bakgrund / kust

SGU (2006)

Sjöar i Stockholm n=13

24-37000, median 3900

Urban

Sternbeck m.fl
(2003)

centrala Stockholm n=7

140-13000, median 510

Urban

”

56-3800, median 180

Bakgrund

”

0,52-8, median 1,3

Bakgrund

Xie m.fl. (2005)

0,22-0,36

Bakgrund

”

FISK, ng/g fv
Abborre muskel n=40
Strömming muskel n=8
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SEDIMENT ng/g TS
Bohuslän n=4

Svelandskusten n=14
YTVATTEN ng/l
Havsvatten Nordsjön, n=10
3

LUFT ng/m

Luft Nordsjön; n=3
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3.2.3. Human exponering
Det föreligger uppenbara svårigheter med att mäta ftalatexponering via humana matriser,
beroende på risk för kontaminering och på effektiv metabolism. Metaboliter i urin förefaller vara den mest lovande metoden (Hanberg m.fl., 2005). I en studie från 2005 undersöktes förekomst av DEHP och dess metaboliter i bröstmjölk, urin och blodserum hos 37
nyblivna mammor i Skåne. Halterna var generellt nära detektionsgränsen. I bröstmjölk
fann man halter mellan 0,45-305 ng/ml med en medianhalt på 11 ng/ml. Halten DEHP i
blodserum låg mellan 0,5-129 ng/ml med medianhalt 0,5 ng/ml (Hanberg et. al. 2005). I
urin var tre metaboliter allmänt förekommande med medianhalter om 9-15 ng/ml.
En exponeringsväg för DEHP är via andning och höga halter DEHP har uppmätts i inomhusdamm (medianhalt 0,77 mg/g; Bornehag et. al. 2004). Detta var den högsta halt ftalat
av de man mätt i studien. Vi känner inte till några svenska studier av DEHP i livsmedel.
Även om halter i vild fisk generellt är låga så är det känt att livsmedel kan kontamineras
med DEHP under livsmedelshanteringen (EU, 2003).

3.3. Risker för miljö och hälsa
Sammanfattningsvis kan sägas att DEHP i den yttre miljön framförallt påträffas i urbantoch industriellt påverkade miljöer. I bakgrundslokaler har endast låga halter påträffats.
Det pågår sannolikt en omfattande diffus spridning av DEHP i t.ex. tätorter och dessa är
de kritiska miljöerna för effekter av DEHP.
I Tabell 11 redovisas de riktvärden för DEHP som vi anser lämpliga för bedömning och
utvärdering av uppmätta halter i olika matriser i Sverige. Värdena är valda utifrån sammanställda eller beräknade effektdata. Observera att flertalet av värdena saknar status
som gränsvärden.

Tabell 11. Sammanställning av effektbaserade riktvärden för DEHP.

L:\3655\2006\10083074 NV Triklosan DEHP Klordan\C-Genomförande\24Slutversioner\Rapport DEHP mm 070118.doc
Mall: Rapport - 2004.dot ver 1.0

Matris

Skyddsobjekt

Riktvärde

Ytvatten (µg/l)

akvatiska ekosystem

1,3

Sediment (mg/kg ts)

bentiska ekosystem

100

Föda (mg/kg fv)

fiskätande predatorer

3,2

Föda (mg/kg fv)

musselätande fåglar

17

människors hälsa

0,05

Föda (mg/kg kroppsvikt/dag)

e.r. = ej relevanta uppgifter, i.u. = inga uppgifter

DEHP uppvisar relativt låg toxicitet för lägre organismer men kan till följd av sina hormonstörande effekter vara mer skadlig för fisk och däggdjur. På grund av att DEHP metaboliseras relativt snabbt i fisk, och DEHP därmed inte biomagnifieras i den akvatiska
näringskedjan, är det tveksamt om akvatiska predatorer kan exponeras i tillräcklig omfattning. De gränsvärden för halt i föda som föreslås i Tabell 11 överskrider flertalet
uppmätta halter i fisk med bred marginal. I Vänern innehöll fet fisk dock relativt höga
halter. Som mest uppmättes i ett samlingsprov 1.0 mg/kg fv, vilket är nära det riktvärde
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om 3.2 som föreslagits för skydd av fiskätande predatorer. Vi har inte återfunnit mätningar av DEHP i blåmussla, vilka p.g.a. mindre effektiv metabolism skulle kunna uppvisa
högre halter än fisk i påverkade områden.
De halter som uppmätts i ytvatten och sediment ligger oftast minst en faktor 10 under
riktvärdena, och bedöms därför inte utgöra någon risk.
Vid denna miljöriskbedömning identifierar vi följande osäkerheter:


Det saknas aktuella mätningar av DEHP i påverkade ytvatten



Det förefaller saknas mätningar av DEHP i blåmussla, som är en viktig födoresurs för t.ex. ejder.



Det saknas svenska mätningar av den toxiska metaboliten MEHP i fisk
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Vad gäller hälsorisker har metodik för analys i humana matriser nyligen utvecklats (Hanberg m.fl., 2005). Ännu är dock inte exponeringen i den svenska befolkningen tillräckligt
väl karakteriserad varför det är svårt att göra en riskbedömning. Hanberg m.fl (2003) visar dock att metabolithalterna i human urin är i nivå med halter som tidigare satts i samband med fosterpåverkan i amerikanska studier.
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4. Klordan
Klordan är ett insektsmedel, pesticid, vars användning upphörde i Sverige 1971 (Bernes,
1998). I USA användes klordan även på 80-talet i ganska stor omfattning och det används
fortfarande i ett fåtal länder. Klordan består av en blandning av mer än 140 olika komponenter med ett kolskelett bestående av sammanfogade 5- och 7-kolringar med varierande
grad av klorering. De kommersiella klordanpreparaten innehåller främst cis (eller alfa)och trans (eller gamma)-klordan, heptaklor och trans-nonaklor (Figur 5).

Figur 5. Strukturformel för klordan.

4.1. Egenskaper, toxiska effekter och riktvärden
Klordan, cas nr. 57-74-9, är en blandning av olika klordan isomerer, andra klorerade
kolväten och ett flertal andra komponenter (McGaughy, 1997). Huvuddelen utgörs av cisoch trans-klordan. Andra ingående komponenter är heptaklor, tran-nonaklor, cis-nonaklor
etc.
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Tekniskt klordan, cas nr. 12789-03-6, utgörs av en blandning av klordaner och klordanrelaterade ämnen fast med en lägre andel av cis och trans isomerer och en större andel av
andra ämnen jämfört med ovanstående klordan-blandning (cas nr. 57-74-9). 147 olika
ämnen har identifierats i teknisk klordan (McGaughy, 1997). De tolv vanligaste komponenterna är: cis-klordan (15%), trans-klordan (15%), trans-nonaklor (9,7%), oktaklordan
(3,9%), heptaklor (3,8%), cis-nonaklor (2,7%), ”komponent K” (2,6%), dihydroklordan
(2,2%), nonaklor III (2%) och tre stereoisomera dihydroheptaklor (10%). Dessa komponenter utgör 67% av blandningen.
Heptaklor, cas nr. 76-44-8, är en komponent i klordan som även används som pesticid på
egen hand.
4.1.1. Egenskaper – fyskem, nedbrytbarhet, spridning, biokonc.
Klordan är klassat som ett POP-ämne (Persistent organic pollutants) i Stockholm Konventionen. De kemiska egenskaperna hos klordan (låg vattenlöslighet om 0.06 mg/l; log
KOW =6,0; KH = 4,9·10-5 atm-m3/mol) gynnar dess långväga transport. Dess höga log KOW
gör att klordan lätt binds till akvatiska sediment samt biokoncentreras i fettvävnad hos
organismer.
Klordan metaboliseras hos organismer till ett flertal olika metaboliter. Metaboliterna i sig
kan ibland vara mer persistenta och toxiska än ursprungsämnet. Klordan och heptaklor
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metaboliseras hos nästan alla organismer till bl.a. två persistenta epoxider, oxyklordan
respektive heptaklorepoxid (Strandberg m.fl. 1998a). Biokoncentrationsfaktorer (BCF) på
7100-37 800 har rapporterats för klordan (ICCS, 1998). Vissa av de mindre komponenterna i klordan har högre ackumulation i organismer jämfört med huvudkomponenterna i
klordan (Strandberg m.fl. 1998a).
Av de ingående komponenterna i klordan har observerats att trans-nonaklor kraftigt biomagnifieras i gråsäl från konsumtion av strömming (Bernes, 1998). Strandberg m.fl.
(1998a) har visat att klordan biomagnifieras hos tumlare från konsumtion av strömming
från södra Östersjön. En stor variation identifierades i biomagnifikationsfaktorn (BMF=150) bland de olika klordankomponenterna. Nona-klorerade komponenter var de ämnen
som biomagnifierades i störst grad, följt av cis-heptaklorepoxid, fotoheptaklor och oxyklordan. Jämfört med andra persistenta organiska föreningar fann man att klordan generellt
hade högst BMF följt av dieldrin, PCB, DDT, HCB och HCH.
4.1.2. Toxicitet (Ekotox och Humantox)
Djurförsök visar på snabbt och effektivt upptag av klordaner (McGaughy, 1997). Lever
och centrala nervsystemet är de främsta målorganen för klordans toxiska verkan (Nielsen
m.fl., 2006). Upprepad exponering för klordan hos djur är även associerad med cancer
och utvecklingseffekter. Klordan är klassad som en trolig cancerogen substans. Oxyklordan och heptaklor epoxid är de mest persistenta metaboliterna av klordaner i biologiska
vävnader och de antas ha störst toxisk verkan (McGaughy, 1997). Både klordan, transnonaklor och oxyklordan anses även ha estrogena egenskaper. Både klordan och oxyklordan
klassificerades i kategori 1 (Evidence for endocrine disruption in living organisms) i en
genomgång till EU-kommissionen av kemikalier med hormonstörande egenskaper (BKH,
2000).
Ett flertal akuttoxiska tester med klordan har utförts på akvatiska organismer (groddjur,
maskar, kräftdjur, fisk, mollusker och insekter) (PAN Pesticides database,
http://www.pesticideinfo.org/). Känsligheten varierar stort både mellan och inom olika
djurgrupper. LC50-värdena varierar från 2 till 10 000 µg/l. LC50 värden så låga som 0,4
µg/l har rapporterats för räkor (IPCS, 1995). Kroniska studier med klordan hos akvatiska
organismer verkar saknas.
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Ett NOAEL (no-adverse effect level) på 1 mg klordan/kg i föda har bestämts utifrån studier baserade på histopatologiska förändringar i levern hos råttor och möss (Nielsen m.fl.,
2006). Detta motsvarar 0,055 mg/kg kroppsvikt/dag för råtta.
En NOEL (no-effect level) på ca 0,1 mg/m3 har rapporterats för råtta som exponerats för
klordan via subkronisk (90 dagar) inandning (IPCS, 1995).
4.1.3. Kritiska effekter och gränsvärden
Klordan har relativt låg vattenlöslighet och ingen känd svensk användning på nästan 40
år. Förekomsten i svensk miljö torde därför huvudsakligen härröra från storskalig atmosfärstransport och deposition. Vi bedömer därför risken för akuta effekter som mycket
låg. Flera viktiga klordankomponeneter bioackmulerar starkt och biomagnifieras även i
akvatiska näringskedjor, varför effekter skulle kunna uppstå hos däggdjur och fåglar som
livnär sig på t.ex. fisk.
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Människor kan exponeras för klordan via luft, vatten och föda. Den huvudsakliga exponeringen av klordan för människa anses vara via intag av föda (WHO, 2004). De flesta toxicitetsstudier är utförda på råtta och utifrån dessa har man tagit fram acceptabla tolerabla
halter för kronisk exponering via oralt intag samt luft för människor (McGaughy, 1997).
Den halt av klordan som ej ska ge upphov till effekter vid oralt intag under en hel livstid
är uppskattad till 5·10-4 mg/kg dag (RfD).
För att kunna bedöma risker för arter vars föda huvudsakligen är fisk, har vi beräknat referenskoncentrationer (Cref) för klordan i fisk som föda för fågel och däggdjur (Tabell
12). Beräkningarna följer Kanadas riktlinjer för riktvärden för vilda djur (CCME, 1999):

C ref =

TDI
( FI / bw)

där TDI = tolerabelt dagligt intag, FI = födointag och bw = kroppsvikt. Data på kroppsvikt och födointag är hämtat från CCME (1999) för arter som är vanliga i Sverige, eller
nära besläktade med svenska arter.
Tolerabelt dagligt intag (TDI) skattades till 0,005 mg/kg/dag utifrån det NOEL-värde på
0,05 mg/kg/dag för råtta (kapitel 4.1.2) dividerat med en säkerhetsfaktor på 10 för att
kompensera för skillnad mellan olika arter.
Referenskoncentrationerna i födan varierar mellan olika arter (Tabell 12), med det lägsta
värdet för fisktärna (8,2 µg/kg fv). I en tidigare studie beräknades motsvarande värden till
4,5 samt 830 µg/kg fv i fisk för kungsfiskare respektive mink i USA (Lazorchak m.fl.,
2003). I den studien användes andra TDI-värden och hänsyn togs även till andelen av födan som utgjordes av fisk hos respektive art. Som jämförelse har motsvarande lägsta referenskoncentration DDT och toxafen beräknats till 14 och 6,3 µg/kg fv i Kanada (CCME,
1999).

Tabell 12. Beräknade referenskoncentrationer (Cref) för klordan i fisk, för olika
fiskätande fåglar och däggdjur samt uppgifter på kroppsvikt och födointag för
respektive art (CCME, 1999).
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Art

Kroppsvikt
(kg)

Födointag
(kg/dag färskvikt)

Cref
(µg/kg färskvikt)

Fisktärna

0,12

0,073

8.2

Gräsand

1,08

0,25

22

Gråtrut

1,04

0,3

17

Tordmule

0,72

0,23

16

Vithövdad havsörn

4,5

0,5

45

Noramerikansk utter

8

0,8

50

Knubbsäl

58

9,7

30

Fåglar

Däggdjur
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4.2. Förekomst i miljön
Klordan är ett bekämpningsmedel som tidigare användes mot insekter i Sverige. På grund
av dess kemiska egenskaper sprids klordan och dess beståndsdelar lätt i luft och kan färdas långa sträckor innan det deponeras. Ämnet kan därför hittas i en rad olika matriser
även långt ifrån utsläppet (Tabell 13).

Tabell 13. Dokumenterad förekomst av klordan uppdelat på olika typmiljöer i Sverige.
Matris

Bakgrund

Avloppssystem

Urban

Industri

Human exponering

X

Akvatisk miljö

X

Atmosfären

X

X

Bröstmjölk

X

Blodplasma

X

Livsmedel

X

4.2.1. Avloppsslam och avloppsvatten
Klordan i avloppsslam har endast studerats i en studie och där uppmättes halten i två större reningsverk i Stockholms stad. Halterna av cis-klordan, trans-klordan och transnonaklor i slam var ungefär lika stora och i intervallet 0,45-0,76 ng/g ts (Sternbeck m.fl., 2003).
Som jämförelse förekom olika HCH-kongener i samma haltnivåer medan DDE och DDD
uppträdde i avsevärt högre halter.
4.2.2. Yttre miljö
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I bakgrundsmiljöer har klordan uppmätts i luft, deposition, sediment, fisk, säl och tumlare. I luft och deposition mäts klordan (cis- och trans- samt transnonaklor) regelbundet vid
två bakgrundsstationer (Pallas och Råö) sedan 1995 (www.ivl.se: datavärdskap).
De mätningar som gjorts i luft tyder på att koncentrationen varierar över tid. Transklordan
har minskat i bakgrundsluft (Pallas och Råö) mellan 1996-2005, och i Råö har även cisklordan minskat mellan samma år (Figur 6). Tidstrenderna är dock tämligen svaga. Allmänt avtagande halter av klordaner i den arktiska atmosfären har även tidigare noterats
(Bidleman m.fl., 2002). Det finns även en säsongsvariation där halterna av cis-klordan
och transnonaklor ökar under sommarhalvåret medan trans-klordan verkar minska under
sommarhalvåret (Figur 7).
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Figur 6. Tidstrender för transklordan och cisklordan i luft från Råö mellan
år 1996 och 2005. Datakälla: www.ivl.se: datavärdskap.
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Figur 7. Säsongsvariation av klordan i luft från stationerna Pallas och Råö, medelvärden för
åren 1995 och 2005. Datakälla: www.ivl.se: datavärdskap.

Det finns relativt få data över klordan i fisk och andra biota från Sverige (Tabell 14).
Livsmedelverket och Vätterns vattenvårdsförbund har data från 2000-talet medan resterande data är äldre. Livsmedelsverket (2004) uppmätte summa-klordan till mellan 0,038,3 ng/g färskvikt i fisk från Östersjön. Dessa halter är låga om man jämför med exempelvis summa-PCB i fisk från Östersjön med halter upp till 210 ng/g vv. I en studie på
fisk provtagen i början av 1990-talet från Östersjön uppmättes liknande halter (Strandberg
et. al. 1998a). Fisk från Vänern och Vättern uppvisar något lägre halter klordan än fisk
från Östersjön. Högsta halten summa-klordan (cis, trans och oxy-klordan) uppmättes i ett
samlingsprov med röding från södra Vättern till 1,2 µg/kg färskvikt. (Vätternvårdsför-
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bundet 2003). Även dessa halter är låga vid jämförelse med summa PCB i samma samlingsprover. I Vättern är medelhalt Σ7PCB i lax och öring 33 µg/kg färskvikt och i Vänern är medelhalten 78 µg/kg fv i lax, öring och röding.
I säl från 1980-talet har halt summa-klordan uppmätts till 4500 ng/g fettvikt (Tabell 14)
där oxy-klordan står för den enskilt största fraktionen (Wiberg m.fl. 2002). I fyra tumlare
som provtogs i början av 1990-talet uppmättes summa-klordan i halter mellan 108-347
ng/g fettvikt (Strandberg m.fl. 1998a).

Tabell 14. Medelhalter av cis-, trans-, oxyklordan och transnonaklor i biota. Enhet, µg/kg
färskvikt om inget annat anges. Halterna är angivna på färskviktsbasis för att underlätta
riskbedömningen.
Cisklordan

Transklordan

Oxyklordan

Transnonaklor

Referens

Blåmussla n=29 1998-1999 Östersjön
µg/kg LW

-

-

-

3

(www.ivl.se:
datavärdskap)

Signalkräfta n=6 1997 µg/kg LW Småland 1997

<2

<2

<2

<2

”

Ål n=6, Östersjön 2000-2002

Summa cis, trans, oxyklordan
1,8-5,7 median 2,8

-

Livsmedelsverket 2004

Öring n=8, Norrlandsälvar och Mörrumsån 2000-2002

Summa cis, trans, oxyklordan
3,2-5,1 Median 4,0

-

”

Lax n=10, Norrlandsälvar , Mörrumsån
och Östersjön 2000-2002

Summa cis, trans, oxyklordan
3,4-9 Median 4,6

-

”

Strömming n=32 Östersjön 2000-2002

Summa cis, trans, oxyklordan
0,9-22 Median 3,5

-

”

Matris och årtal
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Strömming n=7 Östersjön 1992

1

0,1

0,46

1,4

Strandberg et.
al. (1998b)

Abborre n=11 Östersjön 1992

0,17

0,03

0,076

0,32

”

Lax, öring, 4 saml.prov Vänern
2001-2002

0,2

<0,1

0,14
2 prov
<0,1

0,7

Vätterns vattenvårdsförb.
(2003)

0,3
1 prov
<0,1

0,2
flertalet
prov <0,1

0,3
3 prov
<0,1

1,5

”

Lax n=12 Dalälven 1995-1996 odlade

3,8

0,45

2,5

-

Wiberg m.fl.
2002

Säl Östersjön n=17 1979-1990 ng/g
fettvikt medel

58

6

4430

-

”

65-170

1,6-6,5

41-170

-

Strandberg
m.fl. (1998a)

Lax, röding, öring, 6 samlingsprov
Vättern 2001-2002

Tumlare n=4 Östersjön 1991-1993
ng/g fettvikt
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Sediment från bakgrund och urbana lokaler i Stockholm och Svealand provtogs 2002
(Tabell 15; Sternbeck m.fl., 2003). Klordanhalterna i sediment från centrala Stockholm
verkar vara något högre än i övriga områden. Detta kan vara ett resultat av större avrinning från hårda ytor och bör inte ses som en faktiskt högre belastning. Liknande halter
uppmättes även i sediment från bottenhavet provtagna i början av 1990-talet. Jämfört med
Σ7PCB, som har halter upp till 160 ng/g TS i sediment från centrala Stockholm, är halterna av klordan låga.
Tabell 15. Halter i ng/g ts av trans-klordan, cis-klordan och transnonaklor i ytsediment.
Område

cis-klordan

transklordan

Transnonaklor

Referens

Sediment i sjöar Stockholm n=13 (2002)

0,08-1,1
median 0,19

<LOD-0,74
median 0,13

0,06-0,91
median 0,29

Sternbeck
m.fl. 2003

Sediment i centrala
Stockholm n=7 (2002)

0,2-2,0
median 0,64

<LOD-4,2
median 1,9

0,16-2,2
median 0,62

”

Kustsediment Östersjön n=14 (2002)

<0,03-0,35
median 0,067

<0,03-0,58
median 0,053

<0,04-0,37
median 0,062

”

Östersjösediment n=5
(2003)

<0,1 to 0,42

<0,1 to 0,38

<0,1 to 0,14

Cato och
Kjellin, 2005

Östersjösediment n=3
(1991)

0.09-0.19

0.057-0.12

0.056-0.13

Strandberg
m.fl., 1998c

4.2.3. Human exponering
I människa har oxyklordan uppmätts i blodplasma i halter mellan 0,06-27 ng/g fettvikt
med en medianhalt på 1,6 ng/g fettvikt (Lindström m.fl., 2004). Halterna var avsevärt
lägre än för t.ex. PCB-153 och p,p-DDE. Studien omfattade 140 prover och utfördes på
högkonsumenter av fisk.
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Oxyklordan och transnonaklor har även uppmätts i bröstmjölk i flera studier. Medelhalterna var ca 3,4-4,5 ng/g lipid för oxyklordan och 6,2-7,5 ng/g lipid för transnonaklor
(Aune m.fl., 2002; Lignell m.fl., 2004). I bröstmjölk från Uppsala uppvisade båda ämnena svagt avtagande trender under perioden 1996-2004 (Lignell m.fl. 2004).
Det har även påvisats ett samband mellan intag av fet fisk och serumnivåer av transnonaklor, vilket tyder på att fet fisk är en viktig källa till exponering för transnonaklor
(Glynn m.fl., 2006). Livsmedelsverket har undersökt förekomst av olika klordankomponenter i livsmedel (Darnerud m.fl., 2000). I fisk återfanns både cis- och transklordan, oxyklordan samt transnonaklor. Transnonaklor förekom i högst halter medan transklordan
uppträdde i lägst halter. I nöt, vilt, ägg och mejeriprodukter var halterna generellt under
detektionsgränsen, dvs betydligt lägre än i fisk. Det finns dock inga beräkningar över det
svenska intaget av dessa ämnen via födan.

10083074

27 (34)

4.3. Risker för miljö och hälsa
Sammanfattningvis återfinns klordan i luft, deposition, sediment och biota. Halterna är
generellt lägre än för PCB och DDT. Både i bröstmjölk och i luft kan svagt avtagande
tidstrender identifieras sedan mitten av 1990-talet. Då klordan framförallt sprids via atmosfärisk långdistanstransport föreligger inga markanta rumsliga trender. Det föreligger
därför ingen risk för akuta toxiska effekter. Då flera komponenter samt metaboliter av
klordan anrikas uppåt i näringskedjan, och eftersom klordan bl.a. anses ha hormonstörande egenskaper, bedömer vi att de kritiska miljöeffekterna kan uppstå i fiskpredatorer, t.ex.
viss sjöfågel och rovfågel samt akvatiska däggdjur.
I Tabell 16 redovisas de riktvärden för klordan som vi anser mest lämpliga för bedömning
och utvärdering av uppmätta halter i olika matriser i Sverige. Värdena är valda utifrån
sammanställda eller beräknade effektdata. Värdena saknar status som gränsvärden. Det
måste också betonas att den ekotoxikologiska kunskapen är begränsad vad gäller klordan,
samt att tillgängliga effektniver (NOEC, NOEAL, LOEC etc) nästan uteslutande är angivet som ”klordan”, utan angivelse om man avser den tekniska blandningen, någon annan
blandning, eller enskilda komponenter. Vi vet också att främst oxyklordan och transnonaklor anrikas starkt i näringskedjan, men att specifika effektnivåer för dessa komponenter inte återfunnits i litteraturen.
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Tabell 16. Sammanställning av effektbaserade riktvärden för klordan.
Värdena är mycket preliminära.
Matris

Skyddsobjekt

Riktvärde

Ytvatten

akvatiska ekosystem

e.r.

Sediment

bentiska ekosystem

i.u.

Föda

fiskätande predatorer

0,008 (mg/kg fv)

Föda

musselätande fåglar

i.u.

Föda

Människors hälsa

0,0005(mg/kg kroppsvikt/dag)

e.r. = ej relevanta uppgifter, i.u. = inga uppgifter

Med ovanstående förbehåll i åtanke kan vi jämföra de halter som uppmätts i fisk med
riktvärdena. Vi antar att riktvärdet avser summa-klordan. Merparten av de uppmätta summahalterna i fisk är lägre än det föreslagna riktvärdet. De data som presenteras av Livsmedelsverket samt lax från Dalälven (Tabell 14) är dock mycket nära detta värde. Med
beaktande av följande osäkerheter bedömer vi att klordan inte helt kan friskrivas från risk
för effekter på predatorer i den akvatiska näringskedjan:
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•

Dataunderlaget är relativt begränsat och i många fall äldre än 10 år.

•

Kunskapen om klordans effektnivåer är inte tillräcklig

•

Halterna avser oftast muskel, men en större del av fisken utgör föda för t.ex. rovfågel och däggdjur. Halterna av denna typ av ämnen är ofta högre i t.ex. levern.
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Halterna i sediment är svåra att använda direkt i en riskbedömning för predatorer, eftersom det kräver en kvantitativ näringskedjemodell av transporten av klordankomponenter
från sediment till toppredatorer. Generellt är dock halterna i sediment lägre än för PCB
och DDT.
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Vad gäller hälsorisker finns inga internationellt fastställda gränsvärden för klordan eller
transnonaklor i blodserum (se Glynn m.fl., 2006). Livsmedelverket anser därför att tillräcklig kunskap saknas för att kunna bedöma om de halter av transnonaklor och oxyklordan som uppmätts i blodserum kan utgöra en hälsorisk.
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