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Sammanfattning
I denna rapport redogörs för möjligheterna att använda uppgifter om kvicksilver i insjö-
fisk vid nationell uppföljning och utvärdering av miljömålet Giftfri Miljö. Utvärde-
ringen baseras på de uppgifter som finns lagrade i ”biotadatabasen”, och som är till-
gängliga via www.ivl.se. Tillgången på data som kan användas systematiskt har inven-
terats och tidstrender i abborre och gädda presenteras. Generellt är tidstrenderna svaga i
bakgrundssjöar, även om man går tillbaka till 1970-talet. Det bör dock betonas att
antalet sjöar för vilka trender kan studeras är få.

Utformningen av en indikator för Hg i fisk kräver en rad ställningstaganden, bl a för att
minska risken att indikatorvärdet varierar av andra skäl än reella förändringar i halter.
Dessa kriterier diskuteras och rekommendationer ges. Slutligen presenteras tre förslag
på indikatorer inkl. förtjänster och brister samt möjlighet till retrospektiva beräkningar.
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1 Introduktion
Uppföljningen av de svenska miljömålen ska delvis ske med indikatorer för olika del-
mål. Inom miljömålet Giftfri Miljö har bl a kvicksilverhalt i fisk föreslagits som en
indikator för Tillstånd (S enligt DPSIR; Kemi 2003). Syftet med denna studie är att
identifiera vilka aspekter som bör beaktas vid utformning av en indikator samt att ge ett
eller flera förslag på indikatorer för kvicksilver i fisk.

Kvicksilver sprids storskaligt via atmosfären, varför även sjöar i svenska bakgrunds-
områden uppvisar förhöjda halter i sedimenten, med en tendens till avtagande halter
under de senaste åren (Bindler m.fl., 2001). Även i sjöar från Stockholmstrakten har
halterna i sediment avtagit under de senaste 5-10 åren (Rahmberg m.fl., 2004). Det stor-
skaliga kvicksilvernedfallet, som berör hela Sverige, härstammar dels från europeiska
emissioner (kolförbränning, industrier etc), dels från globala emissioner och spridning.
Svenska punktkällor rapporterade under 2002 ca 480 kg till luft, varav ca hälften kom
från Rönnskärsverken och Outokumpu Stainless AB i Avesta. År 1995 rapporterades de
svenska punktkälleutsläppen till ca 900 kg (Munthe m.fl., 2001). Enligt analyser av
mossa har den storskaliga belastningen av Hg i Sverige minskat sedan 1970-talet, fram-
förallt i södra Sverige (Rühling och Tyler, 2001). Koncentrationer i luft och nederbörd
uppmätta på västkusten minskade också kraftigt runt 1990, och våtdeposition av Hg
sjönk i Sverige under perioden 1995-1999 (Munthe m.fl. 1991; EC, 2002).

Fortfarande ökar dock markförråden av kvicksilver, vilket beror på att uttransporten från
jordarna är mycket mindre än tillförseln. Kvicksilver som deponeras från atmosfären
hålls kvar mycket effektivt i jordar, främst i organiskt bunden form. Den ständigt på-
gående uppbyggnaden av markförrådet medför bl a att markerna permanent avger
kvicksilver till akvatiska system (Bringmark och Bringmark, 1996).

Kvicksilver ansamlas i fisk, och halterna är särskilt höga i insjöfisk medan fisk från t ex
Östersjön normalt uppvisar betydligt lägre halter. De konsumenter som äter insjöfisk
löper således större fara att utsättas för Hg än de som äter havsfångad fisk, varför insjö-
fisk är mer intressant än havsfisk som indikator. Merparten av det kvicksilver som åter-
finns i fisk utgörs av metylkvicksilver, vilket är starkt humantoxiskt. Exempelvis passe-
rar metylkvicksilver över moderkakan till fostret. När nervsystemet utvecklas är käns-
ligheten för påverkan av metylkvicksilver som störst. Redan vid relativt låg exponering
har skador i form av försämrad psykomotorisk utveckling hos barn kunnat iakttas
(Socialstyrelsen 2001). Därför har man inom EU infört gränsvärden för halten av kvick-
silver i fisk: generellt gäller 0.5 mg/kg färskvikt, emedan t ex gädda och ål har gräns-
värdet 1.0 mg/kg. I Sverige är dessa kompletterade med kostråd. Att vissa fiskarter har
getts ett högre gränsvärde inom EU är inte motiverat av hälsoargument utan snarare att
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det bedöms vara svårt eller omöjligt att finna fisk med halter under gränsvärdet. US
EPA har nyligen omvärderat sina referensdoser för metylkvicksilver och kommit fram
till ett lägre värde än tidigare. Omvandlat till fiskhalt ger detta ett gränsvärde på ca 0.3
mg/kg.

I detta sammanhang bör betonas att miljömålet är (förindustriella) bakgrundshalter,
vilket sannolikt är strängare än dessa gränsvärden. För gädda har 0.2 mg/kg föreslagits
(Alm m.fl., 1999), vilket ungefär motsvarar 10-percentilen för alla data under perioden
1990-2002. Vi inte känner till något motsvarande värde för abborre, men analogt skulle
10-percentilen kunna användas som ett “tills vidare-värde”, och denna är ungefär 0.05
mg/kg.

I 1-kilos gädda från svenska bakgrundssjöar förefaller halterna sjunkit under perioden
1980-1995 (Andersson och Lundberg, 1995; Johansson m.fl., 2001). Minskningen är
högre i sjöar där halterna var som högst under 1980-talet. Som visas i kapitel 2.2 kan
dock trender under en viss period skilja sig mellan olika sjöar.

2 Dataunderlag
Data från regionala och nationella mätningar av kvicksilver i fisk lagras i en biotadata-
bas (www.ivl.se) som beskrivs nedan. Denna systematiska lagring av data underlättar
utformandet och beräkningen av en indikator för kvicksilver i fisk.

2.1 Beskrivning av databasens innehåll

I Tabell 1 visas den aktuella omfattningen av kvicksilverdata i abborre och gädda enligt
databasen. Det finns för tillfället fem programområden som bidrar med Hg data i fisk,
varav både regionala program och livsmedelsverket kan ses som punktinsatser vissa år:

• Hav (NV)

• Sötvatten (NV)

• Kalkningsövervakning, Integrerad kalkeffektuppföljning, IKEU (ITM)

• Kvicksilver i fisk (data från Livsmedelsverket)

• Regionala program från länsstyrelser

Det finns med säkerhet betydligt mer regionala data än vad som inrapporteras till biota-
databasen. Livsmedelsverket har även data för 2001 och 2002, som dock inte lagrats i
databasen då utdraget gjordes. I Tabell 2 redovisas antal prov och tidsomfång per art
och delområden i biotadatabasen, och hur de olika programmens omfattning varierar
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över tiden visas i Figur 1. Det framgår att variationen över tid är stor, vilket påverkar
möjligheten att göra långa tidsserier.

Tabell 1. Biotadatabasens aktuella omfattning av kvicksilverdata i abborre och gädda, 2004-03-31.

Hg i biotadatabasen Abborre Gädda

Antal prover per art 4062 17923

Antal provplatser per art 278 2538

Tidsomfång per art 1968-2002 1967-2002

Tabell 2. Antal Hg prov och tidsomfång per art fördelat på respektive programområde.

Abborre Gädda

Programområde Antal prov År Antal prov År

Hav 330 1981-2002 - -

Sötvatten 896 1968-2002 576 1967-2001

Regionala program 393 1974-2000 3679 1974-1998

Kalkningsövervakning 1270 1999-2002 - -

Kvicksilver i fisk, SLV 1173 1973-1997 13668 1968-2002
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Figur 1. Antal prov för abborre resp. gädda som är lagrat i databasen, per programområde.

2.1.1 Kvalitetsgranskning av biotadata

Kvalitetsgranskning av inkommande data sker enligt fasta rutiner. Både biologiska och
kemiska parametrar kontrolleras för varje levererad dataserie. För fiskdata plottas
längden mot vikten på fiskarna för att avgöra om en rimlig korrelation föreligger. Av-
vikande värden är relativt vanligt förekommande och kan oftast förklaras som inmat-
ningsfel av originaldata hos dataleverantörerna. I de fall fel upptäcks, kontaktas data-
leverantören. Även andra parametrar så som torrvikt av muskel och lever, våtvikt av
lever och fettvikt kontrolleras på samma sätt.
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För de kemiska parametrarna görs en jämförelse av halter med tidigare mätningar på
samma art och plats. Om tidigare mätningar saknas, görs en jämförelse med samma art
på andra lokaler. Vid upptäckt av eventuella avvikelser ombeds dataleverantörerna att
kontrollera och åtgärda felen.

För att underlätta överföringen av originaldata till databasen och för att eliminera ytter-
ligare felkällor används en datamall som datavärden skickar ut till leverantörerna. Varje
inkommet prov har ett specifikt id-nummer. Information om provtagningen, så som
plats, kommun och län, beskrivning av fångstplatsen, koordinater och datum för prov-
tagningen är information som dataleverantörerna skall lämna in till datavärd.

Följande parametrar efterfrågas av datavärden:

• Lokal Id

• Lokal (namnet på provplatsen)

• Kommun och län

• Typ (sjö, hav, etc)

• Koordinater

• Prov nr

• Art

• Organtyp

• Provdatum

• Ålder

• Längd

• Vikt

• Kön

• Antal individer (vid samlingsprov)

• Provvikt (torr- och våtvikt)

• Fettvikt

• Parameterhalt och detektionsgräns

• Analysmetod

• Laboratorium
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En ytterligare kvalitetsgranskning och utvärdering av fiskdatabasen pågår för närvaran-
de inom ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Denna granskning syftar för-
utom kvalitetsgranskning till att harmonisera normaliseringsmetoder för att möjliggöra
jämförelser av data från Sverige, Norge och Finland. Resultaten kommer att vara klara i
början av 2005.

2.1.2 Luckor i biotadatabasen

Det är i princip omöjligt att undvika att felaktiga data finns i databasen. Datavärdens
uppgift är att kvalitetsgranska inkommande data. Kvalitetssäkringen görs dock även av
dataleverantörerna innan datan skickas vidare till datavärd. Osäkerheten kan i vissa fall
vara större för äldre data; dels kan många detaljuppgifter saknas och dels kan kvalitets-
graden vara lägre. En sammanställning av vissa detaljuppgifter där datamängden i data-
basen inte är fullständig (vikt, längd, ålder och organtyp), visas i Tabell 3 och Tabell 4.

Tabell 3. Totalt antal prov samt %-andel existerande data för respektive parameter, i databasen Hg-
data för gädda.

Program Tot antal prov Individvikt Individlängd Ålder Organtyp

Hav - - - - -

Sötvatten 576 63 % 63 % 52 % 100 %

Kalkningsövervakning - - - - -

Kvicksilver i fisk 13668 72 % 72 % 0 % 100 %

Regionala program 3678 80 % 80 % 26 % 100 %

Tabell 4. Totalt antal prov samt %-andel existerande data för respektive parameter, i databasen Hg-
data för abborre.

Program Tot antal prov Individvikt Individlängd Ålder Organtyp

Hav 330 100 % 97 % 89 % 100 %

Sötvatten 896 90 % 90 % 48 % 100 %

Kalkningsövervakning 1270 100 % 100 % 100 % 100 %

Kvicksilver i fisk 1173 0 % 72 % 11 % 100 %

Regionala program 393 98 % 98 % 75 % 100 %
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2.2 Exempel på data

De sjöar som nämns i denna rapport anses huvudsakligen vara bakgrundssjöar, d v s inte
utsatta för lokal påverkan såsom industrier. Exempelvis Vänern har dock relativt höga
Hg-halter i sedimenten p g a tidigare utsläpp. Befintliga data från tidigare provtagningar
av abborre och gädda är mycket varierade (se t ex Figur 1). För framförallt gädda har
många provtagningar genomförts enstaka år med stor geografisk spridning. Det kan ge
ögonblicksbilder av geografiska skillnader, men säger inget om förändringar över tid.
Vid två lokaler har Hg analyserats under längre tid, Bolmen i södra Sverige och Stor-
vindeln i norra Sverige (Figur 2 och Figur 3). Dessa data visar inga tydliga trender,
utom möjligen för 5- och 6-åringar i Bolmen under 1990-talet. Mellanårsvariationer
samt skillnad mellan åldersgrupper är ibland mer markanta. Att vissa trender kan ses i
Bolmen (S. Sverige) men inte i Storvindeln (N Sverige) överensstämmer med data från
mosskarteringar, som visar en starkare avtagande trend i södra Sverige (Rühling och
Tyler, 2001).

Ovanstående gäller även för abborre men inte i lika stor utsträckning. I appendix visas
täckningsgraden över data om Hg i abborre och gädda i de sjöar som uppvisar högst
täckningsgrad under perioden 1986-2001. En kustlokal ingår: Holmöarna. För abborre
finns fler sjöar med kontinuerlig provtagning över några år. Som framgår är det dock få
lokaler där provtagning skett under längre tid. Det geografiska läget för de sjöar som
diskuteras visas i Figur 7, och det är uppenbart glest i norra Sverige.

Två undantag är Skärgölen i Kalmar län och St Bälgsjön i Hallands län, där prov-
tagningarna sträcker sig från 1981 till 1995 (Figur 4). Trots de långa tidsserierna kan det
liksom för gädda ovan vara svårt att finna tydliga trender p g a stora mellanårsvariatio-
ner. Skärgölen uppvisar en långsiktigt ökande trend, men under kortare perioder kan
trenderna vara sjunkande.
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Figur 2. Tidsmässig variation av den årliga medelhalten av kvicksilver i olika gamla gäddor från Bolmen.

Hg i gädda från Storvindeln
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Figur 3. Tidsmässig variation av den årliga medelhalten av kvicksilver i olikåldriga gäddor från
Storvindeln.
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Figur 4. Två sjöar med långa tidsserier för Hg i abborre.

En svårighet då data över provtagning ska sammanställas uppkommer där skillnader i
provtagning mellan olika år gör det svårt att se en trend över tid. Ett exempel är Sten-
sjön i Gävleborg, (Figur 5) där olika åldersgrupper provtagits vid de två provtagnings-
tillfällena.
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Figur 5 Sjö med skillnader i provtagningsurval av abborre mellan olika år.

Under de senaste ca 5-6 åren varierar tidstrenderna av Hg i abborre mellan sjöarna,
vilket illustreras i Figur 6. Trenderna är dock inte starka. I Tabell 5 sammanfattas
trender i abborre sedan 1996 resp. 1999 vid ett antal bakgrundssjöar. Som framgår
skiljer sig trenderna ofta mellan olika åldersgrupper. Av tabellen framgår att trenderna
varierar mellan sjöarna, men inget entydigt geografiskt mönster syns. De enda två sjöar
som uppvisar sjunkande halter i 1-åringar är också de som har högst medelhalter.
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Figur 6. Illustration över tidstrender i abborre under 1999-2002 vid tre sjöar. Se figur 7 för geogra-
fiskt läge.
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Tabell 5. Trender av Hg i abborre sedan 1996/1999, i olika åldersgrupper. +: ökande halter; - :
sjunkande halter; 0: ingen trend. Vänerndata härrör från ett regionalt program men
registreras under Sötvatten, och resterande från kalkningssövervakningen.

Lokal/Ålder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ Tidsperiod medelhalt över
tidsperioden,
1+ (mg Hg/kg vv)

Vänern
Köpmannebro

0 0 0 0 1996 - 2003  -

Vänern Millesvik 0  +  + 0 1996 - 2003  -

Vänern Torsö 0 0  +  + 1996 - 2003  -

Vänern Åsunda  - 0 0 0 1996 - 2003  -

sorterat från S till N

Brunnsjön  -  -  + 0 1999 - 2002 0.35

Gyslättasjön 0 0 0 0 1999 - 2002 0.08

Stengårds
-hultasjön

0 0 0 1999 - 2002 0.12

St Härsjön 0  + 1999 - 2002 0.07

Rotehogstjärnen  -  -  - 0 0 1997 - 2002 0.21

Ejgdesjön 0 0 0 1999 - 2002 0.08

Stensjön
Stockholm

 +  +  - 1999 - 2002 0.11

Långsjön
Stockholm

 +  + 1999 - 2002 0.12

Lien 0  - 1999 - 2002 0.12

Övre Skärsjön  +  + 1999 - 2002 0.13

Västra Skälsjön 0 0 1999 - 2002 0.08

Källsjön 0  - 1999 - 2002 0.14
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Figur 7. De sjöar för vilka trender visas i figurer eller i tabell. Röda ringar: Abborre; Svarta
kvadrater: gädda.
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3 Kriterier för en indikator
En bra indikator ska på ett enkelt sätt visa trendförändringar. Metoden för att få fram
värden för en indikator ska vara enkel och repeterbar. För att indikatorn ska ge en
sammanfattande helhetsbild av tillståndet i miljön bör många faktorer beaktas, såsom i
detta fall fiskens ålder, vikt, längd, bakgrundsmiljö, lokal belastning mm. I detta kapitel
diskuteras ett antal aspekter som måste övervägas vid utformning och tolkning av en
indikator. En sammanfattning ges i kapitel 3.8.

3.1 Hg-halt i relation till längd, vikt och ålder

Många studier visar att halterna av kvicksilver ökar med ålder eller vikt hos individerna
inom en art (se t ex kapitel 2.2), vilket beror på den långa halveringstiden av Hg i fisk
(t ex Socialstyrelsen 2001). Individuell variation gör dock att sådan bedömning måste
baseras på ett flertal individer per sjö. En indikator bör alltså baseras på likåldriga
fiskar, eller så måste man kunna korrigera för varierande ålder eller storlek. En sådan
korrigering, t.ex. omräkning till 1 kg-gädda, torde dock introducera stora osäkerheter.

I Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning föreslås följande angående studier
av metaller och miljögifter i fisk:

 Gädda 0.4-1.6 kg

 Abborre 1+ (ca 8-11 cm)

 Abborre 15- 20 cm (normalt 3-6 åringar)

Dessutom omfattas mört, röding och öring, vilka inte är aktuella för denna indikator.
Med dessa snäva avgränsningar minskar behovet att korrigera för storlek.

På grund av den långsamma utsöndringen av Hg i fisk kommer halterna i t ex en tre-årig
gädda att i viss mån återspegla halter i omgivningen under dessa tre år. För en högre
känslighet i reella belastningsförändringar bör därför yngre fisk studeras, förslagsvis 1+.

3.2 Hg – MeHg

I naturen kan mikroorganismer omvandla Hg2+ till den betydligt giftigare formen
metylkvicksilver, MeHg. I vatten, mark och sediment utgör MeHg vanligen en bråkdel
av totalt Hg, medan merparten av Hg i fisk normalt utgörs av MeHg. Vid kemisk analys
analyseras vanligen total-Hg, vilket ofta förkortas “Hg” och som innefattar MeHg.
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Analys av MeHg är avsevärt dyrare och eftersom Hg i fisk huvudsakligen består av
MeHg kan man lika gärna analysera “Hg”. Majoriteten av befintliga fiskdata avser
dessutom “Hg”.

3.3 Abborre eller gädda

Tidigare trendstudier över Hg i fisk har ofta baserats på gädda (Andersson och
Lundberg, 1995; Johansson m.fl., 2001), vilket kan förstås om man beaktar antalet prov
av gädda resp. abborre under 1980-talet (Figur 1). Sedan 1998 har dock abborre stude-
rats i större omfattning.

Abborre är en betydligt vanligare fisk än gädda och det är därmed lättare att erhålla till-
räckligt antal individer. Abborre 1+ är känslig för trender eftersom den saknar historisk
belastning och dessutom är stationär. Nackdelen med så ung fisk är att den är mindre
representativ för den fisk som konsumeras.

För att kunna göra jämförande studier bakåt i tiden är det bra att använda en fiskart som
har provtagits förr. Som framgår av appendix är tillgången på data under de senaste åren
betydligt större för abborre än för gädda.

3.4 Samlingsprov – Individprov

Med en begränsad budget måste man välja mellan att ta samlingsprover från många
sjöar eller att analysera ett flertal individprov per sjö, från färre sjöar. Det bör dock
noteras att kostnaden för att göra homogenat från flera individer inte är försumbar i för-
hållande till merkostnaden för individuella analyser. Fördelen med samlingsprov är att
det kan ge en bättre uppskattning av geografiska skillnader eftersom fler geografiskt
spridda sjöar kan provtas än vid individprov. Om samlingsprov används är det viktigt
att de baseras på individer med viss ålder eller storlek. Fördelen med individprov är att
man kan bedöma spridningen i data per sjö, vilket bör ställas i relation till eventuella
trender. Det går dessutom att avgöra om det finns eventuella “outliers” som kan räknas
bort. Sammanfattningsvis rekommenderar vi att prov analyseras individuellt.

3.5 Konsumtion eller halter?

En indikator kan återspegla halter i fisk. Eftersom problemet anses uppstå vid konsum-
tion av fisk snarare än att toxiska effekter uppstår i fisk, så skulle indikatorn alternativt
kunna återspegla halter × konsumtion. Det finns dock stora osäkerheter med att beräkna
konsumtionstrender. För insjöfisk är mängden konsumerad fisk mycket osäker. År 2000
stod det svenska yrkesfisket för nästan 100 000 ton fisk inkl havskräftor och räkor (pers
kom Håkan Carlstrand), emedan sportfisket stod för 58 200 ton. Inom artgruppen rov-
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fisk, där abborre, gädda, gös m fl ingår, beräknades c:a 12 000 ton användas som mat-
fisk (Fiskeriverket, 2000). Dessa siffror är dock mycket ungefärliga.

Dessutom, om det konsumeras mer fisk för att Hg-halterna i fisk rapporteras minska,
kommer det totala Hg-intaget tendera att vara konstant. En indikator som baseras på
konsumtionstrender är därför inte att rekommendera, trots att konsumtionen av egen-
fiskad insjöfisk är betydande.

3.6 Lokaler

Indikatorn kommer i första hand användas i den nationella miljömålsuppföljningen.
Därför kommer lokalt påverkade områden inte att vara intressanta. För att indikatorn
ska ge en mer allmän beskrivning av tillståndet bör alltså bakgrundsjöar utan lokal
belastning väljas. Även bland sådana varierar halterna av Hg beroende på t ex
avrinningsområdets karaktär, belastning från nedfall, surhet, näringsstatus mm. Som
framgår av kapitel 2.2 varierar även trenderna mellan sjöar.

Tillförseln av Hg från nederbörden avtar generellt norrut i Sverige (t.ex. EC, 2002). En
avtagande atmosfärisk bakgrundsbelastning torde alltså ha störst betydelse i södra
Sverige, och kanske även synas tydligast där. Så är fallet för Hg i mossa (Ruhling och
Tyler, 2001). Frågan är vad en indikator bör återspegla, eftersom även bakgrundsjöar
uppvisar viss variation. Vill man belysa “normalsjöar”, sjöar med extremt höga halter,
bara sjöar med fisk över gränsvärdet etc?

Dessutom är det önskvärt att välja lokaler för vilka data över Hg i fisk redan föreligger.
Om få sjöar väljs, kan man välja att inte ta med sjöar med extremt låga eller höga halter,
eftersom de per definition inte är representativa för svenska sjöar. I Figur 8 visas hur
medelhalten av ettårig abborre fördelas mellan 15 bakgrundssjöar under perioden 1999-
2002. Som framgår är samtliga halter under gränsvärdet, vilket skulle kunna tolkas som
att det inte är ett problem. Det måste dock beaktas att detta är ettåringar, vilka ofta upp-
visar lägre halter än äldre fisk. Även om halterna alltså är lägre än gränsvärdena kan
dessa värden indikera att högre halter uppträder i äldre fisk, vilket mer representerar
konsumtionen. Av de data som föreligger för abborre under senaste åren framgår att det
är behov av fler lokaler i norra Sverige. Oavsett vilka lokaler som väljs för en indikator,
så bör det vara samma sjöar som ingår varje gång indikatorn beräknas.
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Figur 8.  Fördelning av medelhalter i ettårig abborre från 15 sjöar, under perioden 1999-2002.

3.7 Provtagningsfrekvens

Provtagningsfrekvensen bör ställas i relation till hur snabba förändringar som kan för-
väntas. Om indikatorn ska beskriva bakgrundsområden måste man beakta att belast-
ningen torde avta långsamt. Eftersom kvicksilver omsätts långsamt i fisk har även
fiskens ålder en betydelse (kapitel 3.1). Prover bör tas varje år, inte t ex vart tredje år
eftersom värdena varierar alltför mycket mellan åren (kapitel 2.2). Utvärdering bör av
samma skäl inte ske parvis för enstaka år (ex 1990 och 1995) utan genom trendanalys.
Parvisa jämförelser kan vara acceptabelt om ett stort antal sjöar studeras, under förut-
sättning att mellanårsvariationerna då tar ut varann. Även om denna indikator ska
beräknas för varje kan man inte förvänta sig signifikanta förändringar från ett år till ett
annat.

3.8 Sammanfattning av kriterier

 Vad gäller fiskens storlek rekommenderar vi att definiera provurvalet snävt hellre än
att korrigera för storlek eller ålder.

 Total-Hg bör mätas, inte metyl-Hg.
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 I första hand rekommenderas abborre, då den är vanligare än gädda. För de senaste
åren är även abborre mer vanligt förekommande i databasen över Hg i fisk. Om
ekonomiskt utrymme ges är det en fördel om båda arterna kan studeras, eftersom
gädda ofta har högre halter.

 Från varje sjö bör fisk analyseras individuellt, inte som samlingsprov.

 Indikatorn bör i första hand baserar på uppgifter om halter i fisk, och inte på hur stor
humankonsumtionen av insjöfisk är, eftersom data om det senare är mycket osäkra.

 Sjöar utan känd lokal belastning av Hg väljs för en nationell indikator. Sjöurvalet
bör inte understiga 10 sjöar och sjöarna bör vara geografiskt spridda över landet. Ju
färre sjöar som väljs, desto viktigare är det att halterna i dessa sjöar är representativa
för svenska sjöar, eller kanske till och med representerar sjöar med höga halter.

 Om sjöantalet är litet (t.ex. 10-15) bör provtagning ske årligen. Vid större sjöantal,
t.ex. 50, kan det räcka med vart 3:e eller 5:e år.
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4 Förslag på indikatorer
I detta kapitel ges förslag på några indikatorer. Erforderligt dataunderlag definieras och
för- och nackdelar diskuteras. När så är möjligt ges exempel på indikatorvärden.

4.1 Indikator 1 – trender i alla data

Samtliga tillgängliga data används, eventuellt med en begränsning i urvalet av fisk till
viss ålder eller vikt. Halterna jämförs för två år eller två tidsperioder. En sådan ansats
genomfördes av Andersson och Lundberg (1995), för gädda i visst viktintervall insam-
lade under perioden 1984-1993 från 1152 sjöar. En jämförelse med resultat för fisk från
1980-1988 tyder på något sjunkande halter. Som författarna påpekar kan denna trend
bero på 1) annat urval av sjöar; 2) minskad belastning; eller 3) den omfattande kalkning
som genomförts för att motverka försurning.

Underlag: Som underlag för en indikator är det önskvärt att samma eller nästan samma
provurval jämförs. Som framgår av Figur 1 har antalet prov, och indirekt även antal
sjöar, som analyseras per år fluktuerat kraftigt. För abborre har antalet studerade sjöar
varierat mellan 3 och 28 under perioden 1995-2002. För gädda har antalet sjöar drastiskt
minskat under nämnda period, från 78 till 3 sjöar. En förskjutning mellan olika program
kan även innebära en förskjutning mellan vilka sjöar som studeras, vilket kan ge falska
trender eller dölja verkliga trender.

Istället för 10 sjöar per år skulle 50 sjöar vart 5:e år kunna användas, om man antar att
mellanårsvariationer är slumpvisa och därmed tar ut varann vid tillräckligt stort sjöantal.
Jämförelsen av grupper sker med t-test eller motsvarande icke-parametriskt test.

Finns äldre data? I princip kan alla befintliga data användas, med de begränsningar i
tolkningsutrymme som detta medför. För ett permanent sjöurval är datatillgången för de
senaste 5-10 åren mer begränsad (se appendix).

Fördel: Stort dataunderlag gör indikatorn representativ. I realiteten är dock antalet sjöar
för abborre inte avsevärt högre än de som används för indikator 2.

Nackdel: Indikatorn blir svårtolkad då antalet sjöar och urvalet av sjöar kan variera
mellan de perioder som jämförs. Metoden är dessutom statistiskt sett mindre känslig än
om varje sjö jämförs för sig själv som i indikator 2 (jämför Figur 8 med figurer i kapitel
2.2).
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4.2 Indikator 2 – trender i individuella sjöar

Ett antal, t ex tio, geografiskt spridda bakgrundssjöar blir indikatorsjöar. Indikatorn
bygger på i hur många av de tio sjöarna som Hg-halten stiger eller sjunker under en viss
tidsperiod. Ett exempel ges i Tabell 5 för en fyraårsperiod, vilket dock är lite väl kort.
Trender i varje sjö bestäms genom linjär regression, där man avgör om lutningen är sig-
nifikant skild från noll (p<0.05), och i så fall om den är ökande eller minskande.

I praktiken vore det önskvärt med en längre utvärderingsperiod, lämpligen 7-10 år, då
förändringarna kan förväntas ske långsamt. Indikatorn kan beräknas genom poängsätt-
ning enligt följande:

ökande trend: 1.5 poäng; ingen trend: 1 poäng; sjunkande trend: 0.5 poäng.
Summan divideras med antalet sjöar. Värden över 1 bedöms som negativ utveck-
ling, och under 1 som positiv utveckling.

En alternativ beräkningsmetod tar även hänsyn till halterna av Hg i fisk, genom att vikta
trender i sjöar med höga halter starkare. För varje sjö erhålls ett trendpoäng enligt ovan,
vilket multipliceras med respektive medelhalt per sjö under den undersökta perioden.
Summan divideras med antalet sjöar. Härigenom kan man även ställa indikatorn i rela-
tion till absoluta mål. Miljömålet Giftfri miljö säger ju att “Halterna av ämnen som
förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna (dvs förindustriella halter)”.
Ett acceptabelt värde på indikatorn motsvaras lämpligen av förindustriella bakgrunds-
halter och ingen trend. Ingen trend ger ett poäng varför det acceptabla värdet blir lika
med bakgrundshalten för abborre respektive gädda. Resultaten visas i Tabell 6, i raden
“haltviktad metod”. För gädda har en bakgrundshalt om 0.2 mg/kg föreslagits (Alm
m.fl., 1999). I brist på motsvarande värde för abborre antar vi att bakgrundshalten i
abborre är 0.05 mg/kg (se kapitel 1) och att ingen trend (1 poäng) är acceptabel, varför
målvärdet blir 0.05 mg/kg.

Som framgår av Tabell 5 skiljer sig trenderna beroende på åldersgrupp. Resultaten pre-
senteras i Tabell 6, och det är uppenbart att bedömningen beror på vilken åldersgrupp
som undersökts. För metod 1 uppvisar två av åldersgrupperna ökande trend (> 1) och
endast 3+ uppvisar sjunkande trend. Detta oregelbundna resultat beror sannolikt på att
trenderna är svaga och de studerade perioderna är för korta. Faktum är att samtliga
värden är mycket nära 1. Om man väljer att titta på just 1-åringar (kapitel 2.2) skulle
indikatorn alltså påvisa en negativ utveckling för år 2002, dvs ökande halter.

Bedömning enligt metod 2 (haltviktade trender) visar att målet inte uppfylls, eftersom
samtliga värden är högre än målvärdet 0.05 mg/kg.
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Tabell 6. Exempel på indikatorvärden för indikator 2 baserat på
data från tabell 5, för åldergrupper med mer än 5 lokaler.

Metod / Åldersgrupp 1+ 2+ 3+ 4+

1: trender 1.04 1.00 0.90 1.07

2: haltviktade trender 0.13 0.15 0.22 0.31

Erforderligt underlag: minst 5 individprov i en åldersklass, (helst 1+) från ett urval av
sjöar, minst 10 st. Provtas och analyseras årligen. För 10 sjöar krävs alltså 50 analyser
per år. Flertalet av de här presenterade lokalerna härrör från kalkningsövervakningen.
Om det är ekonomiskt möjligt skulle både abborre och gädda analyseras och presenteras
med varsin indikator.

Finns äldre data? För abborre finns 14 sjöar med data för perioden 1999-2002, och
ytterligare några lokaler med data sedan 1996 till 2002 (se appendix). Om detta komp-
letteras med data för 2003 och 2004 finns möjlighet att beskriva “moderna” trender. För
gädda finns tre lokaler där nästintill sammanhängande data föreligger sedan 1990.

Fördel: Det är en enkel metod att repetera och presentera. Indikatorn representerar
aktuella trender, är geografiskt någorlunda representativ, kan ta hänsyn till de absoluta
halterna, och dessutom ställas i relation till en “målhalt”.

Nackdel: Begränsat urval av sjöar. Fem år är troligen för kort period då markanta
mellanårsvariationer ofta uppträder. På kort sikt kan trenderna i olika regioner ta ut
varann, vilket indikeras av resultaten i Tabell 6 som alla är mycket nära 1. Indikatorn är
sannolikt mer känslig för regional uppföljning. Den haltviktade varianten är möjligen
svår att kommunicera.

4.3 Indikator 3 – överskridanden av gränsvärdet

Denna indikator baseras på % av antalet fiskar per provfiske i en sjö som har Hg-halter
över Livsmedelsverkets rekommendationer (0.5 mg/kg för abborre eller 1.0 mg/kg för
gädda). Indikatorn uttrycks lämpligen som förändringen av %-siffran, mellan ett antal
år, uttryckt i absoluta procentenheter. Ett stort negativt värde är alltså önskvärt.

Lämpligen studeras flera sjöar, t ex som föreslagits för indikator 2, och då beräknas
indikatorn som medelvärdet av dessa %-satser. Biotadatabasen visar dock att det är
tämligen ovanligt med överskridanden för abborre: 4 av 30 prov under 1995; 0 av 60
prov under 1998, och 5 (en lokal) av ca 450 prov under 2001. För gädda är motsvarande
överskridanden 31 av 328 under 1995; 11 av 72 under 1998; och 23 av 66 under 2001.
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Dessa få sjöar indikerar att överskridanden av gränsvärdet sker oftare för gädda. I Tabell
7 redovisas exempel som indikerar en negativ utveckling för gädda och en varierande
utveckling för abborre. Obs att dessa exempel bygger på samtliga data i databasen, för
att få tillräckligt många prov. Antalet sjöar varierar starkt mellan åren (abborre från 3
till 21 sjöar; gädda från 76 till 10 sjöar) och är särskilt för abborre för lågt för att ge ett
relevant mått på indikatorn. Ingen korrigering för ålder har gjorts, vilket också kan störa
resultaten.

Tabell 7. Procentuellt antal överskridanden av gränsvärden(indikator 3). %-värdet avser antalet prov,
inte antalet sjöar. Sjöurvalet skiljer sig mellan åren och dessa indikatorvärden ska bara ses
som exempel, eftersom antalet sjöar ofta är för lågt.

1995 1998 2001

Överskridanden Abborre 13% 0% 1.1%

Indikator – Abborre -13 + 1.1

Överskridanden Gädda 9.5% 15% 35%

Indikator – Gädda + 5.5 + 20

Erforderligt dataunderlag: Eftersom halterna ofta ökar med ålder och storlek kan
indikatorn svänga mellan år beroende på skillnader i ålderssammansättning på de analy-
serade fiskarna, som helst borde motsvara ålderssammansättningen i konsumtionen.
Dessutom krävs många fiskar för att andelen fiskar över gränsvärdet ska vara represen-
tativt för sjön, sannolikt är tjugo för lite per sjö. Åtminstone 10-15 sjöar borde under-
sökas, dvs minst 200-300 fiskar per år.

Eftersom denna indikator inriktar sig på tillstånd snarare än trender är ett alternativ att
betydligt fler sjöar undersöks mer sällan, t.ex. 50 sjöar vart femte år.

Finns äldre data? I princip kan alla befintliga data användas, med de begränsningar i
tolkningsutrymme som detta medför. För ett permanent sjöurval är datatillgången för de
senaste 5-10 åren mer begränsad (se appendix).

Fördel: Det är en enkel metod att repetera och presentera. Indikatorn är lättfattlig och
pedagogisk och har stark koppling till risk för hälsoeffekter. Man kan välja om halterna
ska relateras till gränsvärden eller till miljömålets “bakgrundshalter”.

Nackdel: För abborre är dessutom överskridanden tämligen ovanligt. Som diskuterats
tidigare är miljömålet strängare än gränsvärdena, och om halterna istället relateras till
bakgrundshalter kommer överskridandefrekvensen bli högre. Relativt många individer
bör analyseras per sjö, vilket är en kostnadsaspekt.
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5 Diskussion och sammanfattande rekommen-
dation

Viktigast för indikatoruppföljning är att provtagning och analys harmoniseras. En sys-
tematisk nationell provtagning är nödvändig för att kunna följa upp förändringar. Rikt-
linjer bör även utfärdas till kommuner, länsstyrelser m.m. så att eventuella tillkomman-
de undersökningar ger resultat som kan användas i en nationell utvärdering.

Tillgängliga data visar i vissa fall avtagande trender under lång tid, medan trender under
de senaste 5-10 åren ofta är svaga eller obefintliga. För abborre finns en tendens till
sjunkande halter i söder och inga trender eller svagt ökande halter norrut. Detta står i
kontrast till de tydliga minskningar av den atmosfäriska belastning som uppmätts, och
tyder på att lokala faktorer i varje enskild sjö påverkar fiskens halter av Hg. För att en
nationell indikator ska bli representativ krävs att alltså att många sjöar studeras och den
geografiska spridningen är god. Detta kan dock innebära att de svaga trender som kan
påvisas tenderar att suddas ut när ett medelvärde beräknas. Det råder f.n. brist på data
från norra Sverige. Regionalt kan sannolikt mer signifikanta trender utläsas. Antalet
överskridanden av gränsvärdena är relativt lågt för abborre men mer frekvent för gädda,
även om denna bedömning bygger på mycket få sjöar, särskilt i fallet abborre.

Vilken indikator som slutligen väljs är en bedömningsfråga som även innefattar andra
aspekter än de som redogörs för här. Exempelvis möjlighet till finansiering, hur indika-
torn konceptuellt passar in i övrig miljömålsuppföljning samt hur myndigheterna bedö-
mer kommunicerbarheten. Möjligheten att använda befintliga data är viktig aspekt som
beskrivs i kapitel 4.

Indikator 1 baseras på att halter jämförs mellan två grupper av data. Dessa grupper kan
representera två år, t.ex. 1995 och 2000, eller två tidsperioder. Detta är en fördel vid
retrospektiva beräkningar, eftersom det innebär stor frihet att använda befintliga data.
En betydande nackdel är möjligheten att tolka förändringar vid jämförelse av olika eller
delvis olika sjöar.

Indikator 2 bygger på att trender bedöms i ett urval sjöar, och i dessa genomförs mät-
ningar varje år. Trenderna kan även viktas mot medelhalten i respektive sjö, för att på så
vis ge större vikt åt högbelastade sjöar. För abborre finns goda möjligheter till retro-
spektiva beräkningar sedan 1999. En begränsning med denna indikator är att årlig
provtagning sannolikt medför att färre sjöar kan provtas.

Indikator 3 baseras på att halter ställs i relation till gränsvärdet, eller förindustriell halt
om så önskas, och anges som % överskridanden. Denna indikator är mycket konkret och
borde vara lätt att kommunicera, men detta medför också att detta ställs höga krav på att
sjöurvalet och fiskens ålderssammansättning är representativ.
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Författarna rekommenderar i första hand att använda den haltviktade varianten av indi-
kator 2. Som framgått ovan är trender ofta svaga och för en viss lokal beror trendernas
storlek och riktning ofta på vilken tidsperiod som studeras. Vad gäller indikator 2 måste
man därför bestämma om indikatorn ska visa långsiktiga trender eller mer ”pågående
trender”. Vi rekommenderar en löpande utvärdering baserad på de senaste 7-10 åren.
För abborre finns data för ca 14 sjöar från 1999. Dessa bör även fortsättningsvis under-
sökas så att en indikator kan beräknas fr.o.m. 2005 (dvs 7 år).
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Appendix

Tabell. Sjöar där Hg i abborre studerats mer eller mindre långsiktigt under perioden 1986-2001, enligt Biotadatabasen. Vissa är s.k. referenssjöar (SLU)
och är understrukna. Programområde anges även.

Stat
Id

namn Kommun Län program 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 medelhalt, år
2000

4167 Vänern SO
Åsundaön

Hammarö Värmland reg/sötv. 8 7 10 10 10 0.17

4168 Vänern V Onsö Mariestad Västra
Götaland

reg/sötv. 9 10 10 10 10 10 0.14

4169 Vänern
Köpmannebro

Mellerud Västra
Götaland

reg/sötv. 10 9 10 10 10 10 0.18

4170 Vänern
Millesviks
skärgård

Säffle Värmland reg/sötv. 10 10 10 10 10 0.16

4171 Vänern
Åråsviken

Gullspång Västra
Götaland

reg/sötv. 10

5077 Rotehogstjärne
n

Tanum Västra
Götaland

Kalkn. 10 19 20 20 20 0.21

5344 Fiolen Alvesta Kronoberg Sötv. 10 0.11

5449 Källsjön Hudiksvall Gävleborg Kalkn. 20 20 20 20 0.21

5668 Lien Skinnskatteber
g

Västman-land Kalkn. 20 20 20 20 0.13

5669 Övre Skärsjön Skinnskatteber
g

Västman-land Kalkn. 20 30 20 20 0.14

5747 Stora Envättern Södertälje Stockholm Sötv. 10 0.29

6278 Gyltigesjön Halmstad Halland Kalkn. 3 20 20 20 0.36

6719 Holmöarna Umeå Västerbotten Hav 25 10 10 10 10 10 10 0.05

6720 Stensjön Ljusdal Gävleborg Kalkn. 10 20 30 20 20 0.11

6721 Allgjuttern Västervik Kalmar Sötv. 10

6722 Stora Skärsjön Halmstad Halland Sötv. 9
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Stat
Id

namn Kommun Län program 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 medelhalt, år
2000

7088 Skärgölen Vimmerby Kalmar Sötv. 10 sedan
1981

10 10 10 10 10 10 10 10

7826 Stengårdshultas
jön

Gislaved Jönköping Kalkn. 20 20 20 20 0.16

8048 Bysjön Årjäng Värmland Sötv. 10 0.20

8346 Långsjön Askersund Örebro Kalkn. 1 2 1 1 20 20 20 20 0.15

8347 Stensjön Tyresö Stockholm Kalkn. 20 20 20 20 0.10

8348 Långsjön Haninge Stockholm Kalkn. 20 20 20 20 0.11

8357 Stora Härsjön Lerum Västra
Götaland

Kalkn. 20 20 20 20 0.07

8358 Brunnsjön Emmaboda Kalmar Kalkn. 21 26 14 20 0.45

8359 Västra Skälsjön Skinnskatteber
g

Västman-land Kalkn. 20 20 20 20 0.07

8360 Gyslättasjön Alvesta Kronoberg Kalkn. 20 17 20 14 0.13

8361 Ejgdesjön Tanum Västra
Götaland

Kalkn. 12 20 20 20 0.08

9016 Tryssjön Gagnef Dalarna Kalkn. 13 14 20 0.11

9017 Årsjön Haninge Stockholm Kalkn. 20 20 20 0.30

9018 Degervattnet Strömsund Jämtland Sötv. 10 0.13

9019 Krageholmssjö
n

Ystad Skåne Sötv. 10 0.07

9020 Hjärtsjön Uppvidinge Kronoberg Sötv. 10 0.09

9021 Remmarsjön Örnsköldsvik Västernorr-
land

Sötv. 10 0.13

9426 Stora Bälgsjön Falkenberg Halland Sötv. 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Tabell. Sjöar där Hg i gädda studerats mer eller mindre långsiktigt under perioden 1986-2001, enligt Biotadatabasen.

Stat Id Namn Kommun Län program 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

6155 Bolmen Hylte Halland sötv. 5 5 5 10 10 10 10 10

5409 Grytsjön Askersund Askersund Örebro SLV 1 1 4 3

8413 Grytsjön Degerfors Degerfors Örebro SLV 1 1 1

6009 Hagsjön Gislaved Jönköping SLV 5

5412 Hjärtasjön Askersund Örebro SLV 1

8346 Långsjön Askersund Örebro SLV 1 1

6420 Skärjen Hällefors Örebro SLV 1 1 1

8407 Stora Hällsjön Hällefors Örebro SLV 1 1 1

6711 Storvindeln Sorsele Västerbotten SLV 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4170 Vänern Millesviks skärgård Säffle Värmland Sötv. 10 10 10 10 10 10
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