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Miljöprovbanken  
 

Förord 
Denna rapport är framtagen under hösten 2008 av Ylva Lind, Nicklas Gustavsson och Tjelvar 

Odsjö, Enheten för miljögiftsforskning (MG) vid Naturhistoriska riksmuseet på uppdrag av 

Naturvårdsverket. Syftet är att belysa den platsbrist som råder för förvaring av prov för 

Miljöprovbanken (MPB) och det akuta behovet av framförallt nya utrymmen för förvaring av 

frysta vävnadsprover. Rapporten belyser översiktligt Miljöprovbankens historia och nuvarande 

verksamhetsinriktning som bakgrund till pågående och framtida utveckling och verksamhets-

uppdrag. Rapporten ger också förslag på långsiktig lösning av lagringsbehoven samt 

akutlösning under en övergångsperiod. 

 

 

Uppdraget 
 

• Beskrivning av nuläget med den platsbrist som råder, konkreta förslag på lösningar samt 

allmän prognos för framtida behov. Vilka krav på utrymme och kostnad skulle t.ex. en 

breddning m.a.p. vegetationsprover ta i anspråk? 

• Genomgång och beskrivning av rutiner för utgallring av äldre material samt uttag av prover 

från provbanken. Redogör för Naturvårdsverkets inflytande över dessa och hur det ser ut 

idag. Behöver de förändras för att garantera kvalitetssäkring och i så fall hur? 

• För en eventuell framtida insamling av regionala prover ska utredningen även beakta dessa 

aspekter och identifiera hur stort utrymme en sådan utökning skulle kräva samt vilken typ av 

insamling/lagring länen i så fall vore intresserade av. Kontakt med länen ska därför tas. Det 

ska då även vara kopplat till vad som anses relevant att provbanka även ur ett nationellt 

miljöövervakningsperspektiv för att tjäna flera syften. Utredningen bör även betänka 

äganderättsfrågor kring prov och uttag vid en regional insamling/bankning. 

• Belysa hur säkerställande av bankade prover sker under den övergångsperiod som uppstår 

fram till att kompletterat system tagits i drift. 

• Ha ett långsiktigt tidsperspektiv, dvs. de förslag på lösningar kring kapacitet, utrymme och 

kvalitetssäkring som framkommer ska säkerställa en god och säkrad lagring under lång tid 

framöver. 
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1. Bankens målsättning 
Verksamheten vid Miljöprovbanken (MPB) syftar till enhetlig insamling, standardiserat 

tillvaratagande och långsiktig lagring av miljöprover. Proverna är i första hand biotiska 

(vävnader, organ eller hela individer av djur och växter), men även en viss insamling av 

abiotiska prov (sediment, jord, slam) förekommer. Ett viktigt syfte med insamlingen är att förse 

den nationella miljöövervakningen med material för analyser av miljögifter. Resultaten av dessa 

används för studier av tidstrender, för att beskriva tillståndet i miljön och för att studera 

geografisk variation. Proverna används även för s.k. screeningverksamhet d.v.s. analys av nya 

substanser för att bedöma om dessa kan utgöra ett potentiellt hot som kräver fördjupade 

studier. Proverna används även för retrospektiva analyser för att i efterhand kunna rekonstruera 

hur halterna har förändrats. Detta är av stort principiellt intresse när det gäller nyupptäckta 

ämnen som exempelvis de bromerade flamskyddsmedlen på 1980-talet och perfluorerade 

substanser på 1990-talet. Ett viktigt syfte med insamlingen är också att ha material till hands för 

att kunna påvisa förändringar av exempelvis halter i förhållande till uppsatta miljömål och för att 

kunna följa upp effekten av åtgärder som satts in för att förhindra spridning av miljöfarliga 

substanser. Ett syfte är också att ha material till hands för analyser och utvärderingar av 

framtida, ännu okända miljöstörningar. Nya analysmetoder ger också möjlighet att använda 

miljöprovbankens material för nya frågeställningar. Exempel på detta är utvecklingen av DNA-

analyser och analyser av stabila isotoper. 

 

Prover insamlas till MPB och övervakningsprogrammen för att tjäna målsättningen att:  

 

• Beskriva tillståndet 
Följa växlingarna i miljöns tillstånd med avseende på miljöföroreningar och deras 

effekter och visa på antropogent betingade förändringar. 

• Bedöma hotbilden 
Lämna underlag för att identifiera och visa på miljöproblem från den lokala till den 

globala skalan. Delta i screening av ofullständigt kända kemiska föreningar för att 

utvärdera deras spridning och eventuella effekter i miljön. 

• Lämna underlag för åtgärder 
Lämna underlag för att formulera mål, för att miljöanpassa samhällsutvecklingen i 

Sverige och omvärlden, för att prioritera och besluta om åtgärder. 
• Följa upp 

Följa upp beslutade åtgärder. 

 

Dessutom ska materialet användas som: 

Indikatorer på förhöjda halter och miljögiftsrelaterade risker (människa och andra 

toppredatorer) 

Referensmaterial till regionala och lokala undersökningar  
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Underlag till modelleringar 

 

Förutom dessa syften ska MPB även kunna tillhandahålla material för både nationell och 

internationell miljögiftsrelaterad forskning. Eftersom materialet i MPB har samlats in regelbundet 

under lång tid i enlighet med väldokumenterade guidelines grundade på statistiska principer i 

obrutna tidsserier är det i många fall unikt i världen.  

 

Därutöver används ett flertal matriser inom den nationella övervakningen för svenskt 

deltagande i internationellt samarbete (konventionsarbete inom t.ex. ICES/OSPARCOM, 

HELCOM, AMAP). Den svenska nationella MPB är en nod i ett internationellt nätverk av 

provbanker International Environmental Specimen Bank Group (IESB) http://www.inter-

esb.org/ där erfarenheter och i framtiden också förhoppningsvis prov från de olika provbankerna 

kan användas för globala övervakningsprogram inom exempelvis UNEP:s regi 

 

En nyligen publicerad sammanställning över hur prover från MPB har använts i olika projekt 

belyser det mångfasetterade behovet av och nyttan med en miljöprovbank (Lind 2008). 
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2. Miljöprovbankens utveckling och expansion 
 
2.1 Dåtid 
Användningen av biologiska objekt från museisamlingar för retrospektiva studier av förekomst 

och utbredning av miljögifter och föroreningar i naturen startade i Sverige under första hälften 

av 1960-talet. Fågelfjädrar från Naturhistoriska riksmuseets (NRM) väldokumenterade 

fågelsamlingar visade sig vara en bra matris för att visa hur kvicksilverackumulationen hos olika 

fågelarter hade ökat sedan metylkvicksilver infördes som betmedel för utsäde under 1940-talet. 

Retrospektiva tidsseriestudier av kvicksilverhalter under mer än hundra år var möjliga att 

genomföra för att kartlägga och belysa föroreningssituationen i ett historiskt perspektiv (Berg et 

al. 1966; Johnels and Westermark 1969; Westermark et al. 1975) 

 

Naturhistoriska museisamlingar är primärt insamlade och bevarade för taxonomisk/systematisk 

forskning men de har också ett stort värde inom miljö- och miljögiftsforskningen. Genom kemisk 

analys kan man visa på halter av kemiska miljöföroreningar i djur och växter. Indirekt kan även 

effekter av dessa ämnens närvaro i levande organismer påvisas. Exempel på material som 

används i detta syfte är ägg(skal), skelettben, däggdjursskinn, tänder och musselskal. (Seire et 

al. 1996; Odsjö et al. 2004; Idman and Roos 2005; Roos et al. 2005). 

 

Den ekotoxikologiska forskningen utvecklades under 1960-talet och behovet av material ökade 

snabbt och en insamling av miljöprover inleddes. I detta skede var det primära syftet inte att 

spara vävnadsprover för framtiden utan att ha material för de speciella miljögiftsstudier som 

skulle genomföras och val av arter, insamlingsplatser och tidpunkter var anpassade till dessa 

studier. Inte allt material som samlades in förbrukades i dessa studier och överblivet material 

sparades för eventuell senare användning. I och med det var Miljöprovbanken och den därtill 

hörande verksamheten påbörjad. Den blev med tiden en viktig del av den ekotoxikologiska 

forskningsverksamheten och övervakningen av miljögiftssituationen i landet. Även internationellt 

blev MPB vid NRM en föregångare och den betraktas som den första i sitt slag i världen (Lewis 

and Klein 1990).  

 

Den nu existerande nationella övervakningen av miljögifter har bl.a. sin upprinnelse i de studier 

som inleddes 1980 i samarbete mellan Naturvårdsverket (NV) och NRM (Odsjö and Olsson 

1979; Odsjö and Olsson 1979; Odsjö and Olsson 1979). De operativa delarna blev omedelbart 

anslutna till Miljöprovbanken vid NRM eftersom verksamheten då redan existerat i mer än 15 år 

och var väl inarbetad. Som en konsekvens av det nya programmet ökade den årliga 

accessionen markant de följande åren (Figur 1a). De ökande aktiviteterna krävde en utökad 

organisation, ny utrustning och ökad lagringskapacitet (Olsson 1985; Odsjö 1993). På grund av 

den vidgade uppgiften började NV också finansiera verksamheten för insamling och bevarande 

av miljöproverna från den nationella miljöövervakningen (NMÖ) från det året. 
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I Fig. 1a, b visas accessionerna till MPB mellan 1964 och 2007. Antalet prover som insamlas 

och bevaras per år varierar över tid och ökade markant efter 1980 då NRM och NV startade 

samarbetet inom ramen för övervakningsprogrammen. Fram till 1968 var den årliga 

accessionen ca 300 och ökade under perioden 1969-79 till cirka 3000 per år. När över-

vakningsprogrammen startade och krävde avsevärt fler prover ökade den årliga insamlingen 

och accessionen till i snitt ca 8 600 (perioden 1980-89). Det följande årtiondet (1990-99) 

uppgick insamlingen till ett snitt på ca 7 900 prover per år och för perioden 2000-08 till ca  

10 000 per år. 
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Figur 1a. Årlig accession 1964-2007 till Miljöprovbanken.  
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Figur 1b. Ackumulerade accessioner till MPB 1964-2007  

 

 

2.2 Nutid 
Innehållet i MPB uppgår vid utgången av år 2008 till ca 290 000 prover (accessioner), 

representerade av antingen helkroppsprover eller partiella prover av större organismer (muskel, 

lever, njure, fett, fjäder, tänder, partiellt skelett, etc.). Varje accession kan generera från 1 och 

upp till 10 prov (subprov). Det är främst större däggdjur som exempelvis säl där en accession 

genererar ett flertal prov. Omkring 3 500 – 4 000 vävnadsprover prepareras årligen för kemisk 

analys. Även ett antal andra prover används som exempelvis tänder, käkar, fiskfjäll, operculum 

och otoliter för åldersbestämning, vävnader och organ för mikroskopiska, histopatologiska 

undersökningar (Bäcklin and Bergman 1995), vävnadsprover för DNA-studier (Sahlsten et al. 

2008) och andra typer av studier för vilka prover prepareras och lagras. Se även (Lind 2008). 

 

De flesta proverna lagras i fryst tillstånd vid en temperatur av –25ºC. En mindre del lagras vid 

–80ºC. Torra prover (t.ex. äggskal, otoliter, fiskfjäll, skelettben, mossprover, etc.) lagras torrt vid 

låg rumstemperatur. Typer av prover och antal i olika kategorier summeras i Tabell 1. 

 

I dagsläget är större delen av sorkproverna förvarad hos Institutionen för ekologi, miljö och 

geovetenskap vid Umeå universitet. Dessutom är skogsfågelvingarna sedan 2006 utlånade för 

provtagning av DNA till forskare vid Avdelningen för populationsbiologi och naturvårdsbiologi vid 

Uppsala universitet.   
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Tabell 1. Huvudgrupper och antal prover (exkl. subprover) förvarade i Miljöprovbanken vid  

               utgången av år 2008.  

Typ av prover   Antal prover (exkl. subprover) 

 

Däggdjur   20 000 

Sork sp.   25 0001 

Fågel   24 000 

Ägg   8 000 

Vingar av skogsfågel  30 0002 

Fisk   143 000 

Mossor   10 500 

Jord, humus, sediment  1 700 

Slam   8 800 

Bröstmjölk   800 

Livsmedel   2 000 

Övrigt   16 200 
1 Merparten av dessa prover finns nu förvarade frysta hos Institutionen för ekologi, miljö och 
  geovetenskap vid Umeå universitet 
 
2 Dessa prover har sedan 2006 varit utlånade till Avdelningen för populationsbiologi och  
  naturvårdsbiologi vid Uppsala universitet.  
 
MPB och tillhörande verksamhet har tillkommit i anslutning till NRM:s ekotoxikologiska forskning 

och övervakning av miljögifter i biota. Verksamheten är förankrad i nationella och internationella 

övervakningsprogram samt i andra övervakningsstudier och ekotoxikologiska projekt. Vad gäller 

strategier inklusive insamlingsområden, val av matriser och variabler, etc., samt metoder för 

övervakningsprogrammen finns dessa beskrivna i NV:s Handböcker för miljöövervakning samt i 

en manual med beskrivningar över pågående verksamhet i de olika miljöprovbankerna i de 

nordiska länderna (Giege et al. 1995; Olsson and Bignert 1997). 

 

Insamlingen för MPB syftar till att ha tillgång till långa, obrutna tidsserier av lämpligt biologiskt 

material för retrospektiva studier (se 1. Bankens målsättning). En speciell aspekt när det gäller 

att välja vad som ska sparas är att vi inte alltid kan förutse till vad och hur proverna ska 

användas i framtiden. Att vi inte helt och hållet känner till detta är både en av intentionerna och 

samtidigt ett av problemen med miljöprovbankning. På senare år har nya analystekniker 

utvecklats som har gjort det möjligt att använda provbankat material till andra typer av studier 

förutom retrospektiva studier av miljögifter (Lind 2008). När det gäller vad och hur mycket som 

ska sparas uppstår en balansgång mellan vad man vill spara och vad man kan spara. Ett 

generellt villkor är att materialet ska vara representativt och hålla hög kvalitet. 
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MPB tillvaratar även organ av valda exemplar av Statens vilt (§33 Jaktförordningen). För dessa 

prover gäller delvis andra kriterier än för de prover som samlas in i NMÖ. Genom överens-

kommelse med NV tillvaratar MPB även prover från viss permanent eller tillfällig skyddsjakt för 

samma ändamål. Detsamma gäller för mottagandet och skötseln av olika övriga miljöprover 

(slam, bröstmjölk, livsmedel) som donerats eller genom deposition överlåtits till MPB. 

 

2.2.1 Miljöövervakning, matriser och insamlingslokaler  
Kriterier för de matriser och insamlingslokaler som valts för övervakningsprogrammen och 

bankningsprogrammen har tidigare ingående beskrivits (Olsson and Bignert 1997; Odsjö 2006). 

Insamling sker normalt en gång per år under den för ändamålet mest passande perioden. För 

flertalet matriser startade insamlingen 1980 eller åren strax därefter. De matriser som för 

närvarande ingår i insamlingsprogrammet listas i Tabell 2. Insamlingslokalernas placering 

framgår av Figur 2. 

 

År 2007 utökades det marina övervakningsprogrammet med 10 nya insamlingslokaler och det 

limniska programmet har också utökats och omfattade år 2008, 32 sjöar vilket är en fördubbling 

sedan 2002. Dessutom tillkommer material som samlas in i olika samarbetsprojekt med 

länsstyrelser och vattenvårdsförbund. Den typen av material har ökat i omfattning och förväntas 

öka ännu mer eftersom länsstyrelserna involveras alltmer i miljöövervakningen. Se vidare under 

punkt 2.3.2 Ökad integrering/samordning mellan regional och nationell miljöövervakning? och 

4.3 Nationell och regional miljöövervakning – en möjlig samordning. 
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Fig 2 Kartor som visa insamlingslokaler för det limniska (vänster), marina (mitten) och terrestra (höger) programmet i den nationella 
miljöövervakningen. De matriser som samlas in i respektive program visas i tabell 2.
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Tabell 2. Matriser som insamlas till Miljöprovbanken och Programmen för övervakning av 

miljögifter. 

 

Matriser   Antal lokaler   

 

Terrestra programmet 

Stare (Sturnus vulgaris)  8 

Älg (Alces alces)  1 

Ren (Rangifer tarandus)  3 

Sork (Vole sp.)  3 

Mossa (Pleurozium schreberi &  ca 1000     (vart 5:te år) 

Hylocomium splendens) 

 

Limniska programmet 

Röding (Salvelinus alpinus)  3 

Gädda (Esox lucius)  2 

Abborre (Perca fluviatilis)  27 

 

Marina programmet 

Strömming (Clupea harengus) 17 höst + 2 vår 

Sillgrissla ägg (Uria aalge)  2 

Torsk (Gadus morhua)  2 

Abborre (Perca fluviatilis)  8 

Tånglake (Zoarces viviparus)  2 

Sandskädda (Limanda limanda) 1 

Skrubbskädda (Platichthys flesus) 2 

Blåmussla (Mytilus edulis)  3 

 

Insamling av miljöprover från övervakningen av marina toppkonsumenter – sälar och havsörn – 

genererar också årliga prover till MPB. Programaktiviteten började 1989 som en utvidgning av 

miljögiftsövervakningen i marina miljöer. Organ och vävnader används för undersökningar av 

hälsostatus och för histopatologiska studier. Proverna används också för att studera halter av 

miljögifter samt deras direkta och indirekta effekter på organismerna.  

 

I Fig. 3 visas den årliga accessionen av prov från säl 1965-2007. I och med att den begränsade 

jakten på gråsäl infördes 2001 ökade den årliga accessionen av prov från gråsäl markant. Ett 

villkor för att bli beviljad tillstånd för att jaga säl är att inre organ, späck och underkäke med 

tänder sänds till NRM för undersökning och provtagning för MPB. Säl genererar förhållandevis 

stora provmängder både i antal och i volym men är också ett material som efterfrågas av 

forskare.  
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Figur 3. Årlig accession av säl till MPB 1965-2008. Nedgången 2008 beror på att samtliga sälar 

från säljakten 2008 ännu inte är accessionsförda. 

 

2.3 Framtid 
1980 skedde en kraftig ökning av antalet årliga accessioner till följd av att det nationella 

övervakningsprogrammet inrättades. Antalet årliga accessioner har sedan dess legat på 8000-

10 000. Det nationella övervakningsprogrammet har utökats under senare år och antalet 

insamlingslokaler och matriser på främst den marina och limniska sidan har ökat (Fig 2). Trots 

att halterna av de traditionella miljögifterna (PCB, DDT, klororganiska föreningar) har sjunkit de 

senaste trettio åren, är de uppmätta halterna av dessa gifter (och dess metaboliter) i prov från 

Östersjön fortfarande avsevärt förhöjda jämfört med prov från Nordsjön (Jörundsdóttir 2009)  

Vissa ämnen minskar inte heller (t.ex. dioxiner och dibensofuraner, kadmium) trots omfattande 

åtgärder för att reducera utsläpp. Dessutom tillkommer nya gifter och den totala kemikalie-

användningen har ökat. En utökad lagstiftning och reglering av kemikalieanvändningen både 

nationellt och internationellt medför också ett ökat behov av matriser för övervakning av miljön. 

Nya miljöproblem har uppkommit och framförallt Östersjön är hårt drabbad av antropogen 

verksamhet, som resulterat i bl.a. övergödning och utarmning av ekosystem, ökad mängd 

nanopartiklar från bl.a. plastavfall, etc. Miljöövervakningsprogrammen kommer således att 

behövas även i framtiden och behovet av bankat material för retrospektiva analyser kan 

förväntas att öka.  

 

 14



Antalet accessioner som härrör från hälsoövervakningen av Östersjöns sälar ökar kraftigt under 

2000-talet och anledningen är den begränsade jakt på gråsäl och de därmed tillhörande 

villkoren som infördes 2001. Sälarna är en av de arter som drabbats hårt av miljögiftsbelastning 

och trots att halterna har sjunkit så finns kvarstående problem i sälpopulationen.  

 

Ett viktigt ställningstagande för den framtida verksamheten att fästa uppmärksamheten på 

omnämns av NV i ett nyligen publicerat revisionsförslag om den svenska nationella 

miljöövervakningen (Naturvårdsverket 2007). Följande sägs där om Miljöprovbanken. ”Det är i 

detta sammanhang också viktigt med en fortsatt utveckling av provbanksverksamheten. Fler 

matriser behöver samlas in för kommande behov och den insamling som redan pågår kan 

behöva ske i ökad omfattning. Vi behöver samla in material från såväl opåverkade som mer 

påverkade områden, inte bara för att uppfylla dagens krav utan också för de behov som kan 

komma om 20-30 år. Det ställer krav på såväl framåtseende som ökade lagringsmöjligheter 

som ett väl fungerande system för insamling av material. Ett viktigt förslag som därför måste 

prioriteras är att utreda hur provbanksverksamheten ska förändras och utvecklas för att uppfylla 

kommande behov.  

Möjligheterna att spara prover (provbankning) under säkra former i den nationella 

miljöprovbanken är en mycket viktig komponent för länsstyrelsernas miljöövervakning. Principer 

för vad som kan provbankas och en approximativ prislista (om en sådan är aktuell) bör 

upprättas eftersom det möjliggör för länsstyrelser att insamla prover och samordna retrospektiva 

studier när behov identifierats.” 

 

Sett till ovanstående citat och den ökade mängd prover som samlats in under senare år är det 

inte orimligt att anta att behovet av utrymme kommer att vara lika stort eller större i framtiden. 

Ett eventuellt samarbete med länsstyrelserna när det gäller integrering av nationell och regional 

övervakning kan också medföra att behovet av utrymme ökar (se vidare under 4.3 Nationell och 

regional miljöövervakning – möjlig samordning). Det är i så fall sannolikt att accessionen då 

ökar från nuvarande 30-35 lådor per år till omkring 40 lådor per år, dvs en ökning med 10-15%. 

Ett krav för att detta ska kunna ske är att utrymme och resurser finns.  

 

 

2.3.1 Hälsorelaterad miljöövervakning 
Inom ramen för den nationella miljögiftsövervakningen samlas prover in årligen från Stockholms 

modersmjölkscentral. De som ansvarar för insamlingen på miljöövervakningens uppdrag är 

institutionen för Miljökemi, Stockholms Universitet. Detta är en fortsättning av den insamling 

som inleddes 1972 av forskare vid Karolinska Institutet. Tidigare insamlade prover donerades 

till MPB år 2003. Ett pilotprojekt pågår för närvarande för att undersöka möjligheten av liknande 

insamling i andra delar av landet. 
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Mätningar görs även i prover från saluförda livsmedel i samarbete med Livsmedelsverket. 

Övriga mätningar i fisk, älg och ren som pågår har även de viss hälsorelevans. 

 

2.3.2 Ökad integrering/samordning mellan regional och nationell 

miljöövervakning? 
I december 2008 skickades en enkät till landets länsstyrelser (bilaga 1) med syftet att ta reda på 

i vilken utsträckning regional insamling kan vara av intresse även för den nationella övervak-

ningen. Den bakomliggande tanken har inte varit att länsstyrelserna ska se MPB som en 

fjärrförvaring av egna prover, inte heller att länsstyrelserna ska sköta insamling av prover till 

MPB utan att man i vissa fall ska kunna integrera nationell och regional övervakning på ett 

rationellt sätt. Efter att länsstyrelserna har använt proverna för sin övervakning skulle förvaring 

och äganderätten av sådana prov som respektive länsstyrelse och MPB kommit överrens om 

övergå till MPB för att möjliggöra en breddning och fördjupning av den nationella övervakningen 

till förmån även för den regionala övervakningen (se vidare under 4. Dispositionsrätt – 

nyttjanderätt samt 4.3 Nationell och regional miljöövervakning – möjlig samordning).  

 

2.3.3 Utökad insamling av vegetationsprover?  
De vegetationsprov som bankas i dagsläget är mossa från c:a 1000 provtagningsplatser som 

samlas in vart 5:e år sedan 1975. Mossan rensas, torkas och lagras i plastpåsar i kartonger 

som förvaras i rumstemperatur. Dessa upptar nu (2008) 125 lådor á 0,090 m3 (totalt 16 m3). Vid 

sista insamlingstillfället, som var 2005, vacuumpackades mossproverna i en ny typ av starka 

laminatplastpåsar som gjorde att varje mossprov kunde komprimeras kraftigt jämfört med vid 

tidigare insamlingar. Detta medförde att antalet lådor kunde minskas betydligt från c:a 20 lådor 

vid insamlingen år 2000 till 5 lådor vid insamlingen år 2005. Det är möjligt att packa om även de 

tidigare insamlingarna för att på så sätt få ner förvaringsutrymmet men detta skulle kräva en 

betydande arbetsinsats och vara relativt kostbart i förhållande till den lagringskostnad som är i 

dag. Insamlingen av mossa beräknas fortsätta i ungefär samma omfattning vart 5:e år och 

nästa insamling blir år 2010. Den sannolika omfattningen av insamling av mossa kommer att 

vara 5 lådor á 0,090 m3 vart 5.te år.  

 

I dagsläget förekommer ingen annan insamling av vegetationsprover för miljöövervakningen.  

Om detta skulle bli aktuellt så beror kostnad och lagringsutrymme på hur vegetationsproverna 

ska lagras. Om det blir aktuellt med fryslagring av vegetationsprover måste detta tas med i 

beräkningen av frysutrymmen för framtida permanentlagring.  
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3. Brist på förvaringsutrymmen för Miljöprovbanken 
  
3.1 Frysutrymmen för långtidsförvaring av prover vid -25º C 
Det nuvarande frysutrymmet för långtidsförvaring i -25ºC av miljöprovbankens prover är beläget 

under riksmuseets utställning Polartrakter. Det togs i bruk i juni 2000. Detta utrymme har 

kapacitet att förvara 1018 st. lådor á 90 L vilket ger en sammanlagd volym om 92 m3. Hösten 

2007 var alla lådor fyllda och som en nödlösning skickades pallar med lådor till ett kommersiellt 

fryslager för att frigöra utrymme för inkommande material till museet. Totalt utlokaliserades 36 

lådor. Under 2008 tog den årliga accessionen detta utrymme i anspråk och på senhösten var 

utrymmet återigen fyllt till bredden. Ytterligare en omgång lådor skickades därför till fryslagret 

och det totala antalet lådor som distansförvaras är i dagsläget 84 st. Nackdelarna med denna 

lösning är många och en ständigt närvarande risk är att fryslagret säger upp förvaringen då den 

inte är särskilt inkomstbringande. Detta har tidigare skett vid ett flertal tillfällen i miljöprovban-

kens historia, vilket var en av anledningarna till att ett permanent eget utrymme byggdes vid 

museet. En annan nackdel är att prover som distansförvaras inte kan betraktas som tillgängliga 

då det är komplicerat och omständligt att ta fram en låda samt att det inte heller finns ändamåls-

enliga lokaler för provtagning på plats. Ytterligare nackdelar är kontamineringsrisken, bristen på 

insyn över förvaringsförhållanden samt den extra kostnad platshyra och transport till och från 

fryslagret medför. Slutsatsen av ovanstående är att platsbristen är akut och allvarlig samt att 

den bör åtgärdas så snart som möjligt.  

 

3.2 Utrymme för förvaring av torra prover. 
I MPB ingår även torra samlingar. Dessa utgörs av ben, tänder av däggdjur (säl), otoliter, 

operculum och fjäll från fisk, skal av ägg och musslor, fågelfjädrar och hela vingar av 

skogsfågel. Dessutom finns en stor samling av mossor från 1975 och framåt, som nämnts ovan. 

Dessa samlingar förvaras i dagsläget i olika utrymmen som är mer eller mindre lämpliga för 

ändamålet. Den ideala förvaringen av dessa prover är ett svalt (10-12ºC), mörkt utrymme med 

konstant och låg luftfuktighet. I dagsläget är tillgången på sådana utrymmen mycket begränsad. 

Skogsfågelvingar har förvarats individuellt inplastade i lådor på museets vind och år 2006 

upptäcktes att vingarna var partiellt utsatta för ett allvarligt skadedjursangrepp. Museets vind 

har också varit förvaringsplats för mossprover och detta har hittills fungerat bra men det saknas 

ett permanent utrymme och därför har mosslådorna flyttats runt, vilket inte är bra för 

kvalitetssäkringen av proverna. 

 

Det utrymme som torrsamlingarna nu upptar nu c:a 30 m2.  
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3.3 Förslag på permanent lösning av platsbristen i centralfrysen.  
Den lösning som eftersträvas är ett nytt permanent frysutrymme med minimum samma 

kapacitet som det nuvarande. Denna lösning bör dimensioneras för att kunna tillgodose behovet 

av utrymme även om nuvarande accessionstakt ökar i framtiden men också för att förvara de 

prover som redan finns distansförvarade (84 lådor *90 L = 7,56 m3). Därtill kommer ett ännu ej 

till NRM överfört material av sork som f.n. förvaras i frysar i Umeå under överinseende av Umeå 

universitet (Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap). Volymen uppskattas i dagsläget (jan 

2009) till c:a 5 m3. Det finns inga exakta siffror på hur stort utrymme den årliga accessionen tar i 

anspråk men en uppskattning är 30-35 lådor per år dvs 2,7 – 3,2 m3. Ett utrymme med ca 100 

m3 effektiv förvaringsvolym är därför rimligt att utgå från då detta är en långsiktig lösning som 

ska kunna tillgodose behovet av frysplats ca 25-30 år framöver. I figur 4 visas en beräkning av 

den tid som ett nytt frysutrymme med volymen 100m3 kan antas räcka i nuvarande accessions-

takt samt vid en ökning. Figur 5 visar hur stor volym 30 års kommande accession beräknas ta i 

anspråk vid nuvarande accessionstakt samt vid en ökning. Erforderlig golvyta är beroende på 

lådförvaringssystem och takhöjd. Kompaktsystem för lådor torde vara det enda realistiska 

förvaringsalternativet (se bilaga 3).  
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Figur 4. Beräkning av antalet år som en frysvolym om 100m3 räcker i nuvarande accessionstakt 

samt vid en ökning om upp till 100%. I nuvarande takt (2008 års accession) räcker ett dylikt 

utrymme i ca 30 år medan en dubblering av nuvarande accession skulle förbruka denna volym 

på ca 15 år.  
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Figur 5. Beräkning av den frysvolym som krävs för att hantera 30 års accession i nuvarande takt 

samt vid en ökning av denna takt med upp till 100 %. I nuvarande takt (2008 års accession) 

behövs ca 95 m3 medan en dubblering av nuvarande accession skulle ta i anspråk en volym om 

ca 190 m3 

 

Hur ett sådant frysutrymme planeras rent fysiskt är av mindre betydelse. Det är t.ex. möjligt att 

ha flera mindre rum så länge den totala förvaringsvolymen är tillräcklig. Vad som däremot är 

viktigt är den geografiska placeringen då denna är avgörande för både arbetsinsats och kostnad 

vad gäller provtagning och vård av materialet. Den överlägset bästa lösningen ur bägge dessa 

synvinklar är en lokal i museets absoluta närhet. Är avståndet längre kommer ett uttag ur 

banken att kräva transport, vilket tar tid, kostar pengar, innebär en miljöbelastning samt medför 

att materialet utsätts för temperaturförändringar. Ett förslag till lokalisering som tidigare har 

framförts av personalen vid enheten är de numera tomma lokalerna i ITM-huset. Enhetens 

frysrum för inkommande säl och havsörn är beläget här sedan hösten 2007 och placeringen är 

utmärkt. Frågan huruvida dessa lokaler är möjliga att bygga om till frys och om de fortfarande är 

lediga ingår i en av riksmuseet beställd, pågående lokalutredning att besvara.  

 

Ytterligare ett alternativ kan vara Svensk Museitjänst i Munkhättan, Tumba. Svensk Museitjänst 

är en del av Riksarkivet och har som enda uppdrag att förvalta det kulturhistoriska arvet. Att 

frysförvara delar av MPB här medför många av de nackdelar som distansförvaringen dras med i 

dagsläget. Det enskilt största problemet är att tillgängligheten är låg och att allt arbete med 

material som finns distansförvarat på detta sätt innebär en transport av något slag. Den fördel 
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som kan ses jämfört med dagens distansförvaring är att denna lösning är stabil och materialet 

kan kvalitetssäkras och riskerar inte att bli utkört.  

 

Den tillkommande årliga hyreskostnaden för ett nytt frysrum kan i dagsläget endast skattas 

eftersom den är beroende av investeringskostnaden som i sin tur är beroende av placering och 

byggnadsteknisk konstitution. En grov uppskattning visar på en årlig kostnadsökning av ca 

250 000 kronor för ett frysrum av den storlek som det nuvarande.  

 

3.4 Förslag på tillfällig lösning av platsbristen i frysen 
Ett frysutrymme av den storlek som diskuteras tar tid att planera och uppföra varför det måste 

ses som en icke akut lösning på problemet. Ett förslag för tillfällig förvaring/lösning är att hyra en 

fryscontainer och placera denna i närområdet. Det skulle innebära stora fördelar jämfört med en 

utlokalisering till ett kommersiellt fryslager, typ Cold Stores.   

 

För närvarande är det en lösning som är bäst både när det gäller transporter och 

lagringssäkerhet. Enheten har tidigare haft en fryscontainer uppställd utanför obduktionsrummet 

i NRM:s norra flygel. Den användes då som mellanlagringsstation för bl.a. säl i väntan på 

obduktion och provtagning. Placeringen av en fryscontainer inom samma område är dock inte 

önskvärd av Statens Fastighetsverk (SFV). Nya sonderingar pågår och en alternativ 

uppställningsplats som för närvarande ska undersökas närmare ligger i anslutning till 

Akademiska Hus byggnader öster om Stockholm universitet i Frescati. Om diverse 

säkerhetsaspekter uppfylls torde alternativet vara realistiskt under en övergångsperiod.  

Kostnaden i form av ålig hyra torde uppgå till ca 60 000 – 75 000 kronor per år. 

 

Det är det senast insamlade materialet som används i störst utsträckning för övervaknings-

programmen, vilket skulle innebära att äldre material tas ur det befintliga frysutrymmet under 

Polartrakterna och flyttas till containern. En lämplig container - som finns för uthyrning - har 

innermåtten 11,3*2,25*2,15 m (L*B*H). Dessa mått medger förvaring av upp till 294 lådor vilket 

skulle täcka utrymmesbehovet under ca 8 år. Förhoppningsvis är detta långa scenario inte 

aktuellt och sannolikt finns en permanent lösning klar tidigare än så.  

 

En nackdel med att placera material i en fryscontainer alternativt fjärrförvaras i kommersiellt 

fryslager är att materialet i princip måste betraktas som oåtkomligt under den tid det förvaras på 

detta sätt. I dagsläget kan vi tyvärr inte se någon akut lösning på platsbristen som samtidigt 

innebär att materialet förblir tillgängligt. Därför är det viktigt att vi får en permanent lösning på 

utrymmesproblemet så snart som möjligt.  
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3.5 Gallring – inte en lösning  
Gallring sker främst efter inventering i lådor med äldre, icke accessionsfört material. I de fall då 

materialet förvarats i en bristfällig förpackning och därför frystorkat i stor utsträckning kan det 

kasseras. Detta gäller också material som sparats i mycket små mängder och som bedöms som 

mindre användbart. Även material med ingen eller ringa dokumentation av kringdata gallras ut. 

Denna typ av gallring är trots allt relativt sällsynt och ger inte heller något större nettotillskott av 

utrymme. En mer givande strategi har istället varit att minska ned mängden material per 

prov/individ samt att packa dessa på ett mer yt- och volymseffektivt sätt. Detta har med gott 

resultat gjorts för en del av de gäddor som samlats in i svenska sjöar. Prover som legat i 

plastpåsar med mycket luft i har efter ovanstående insats reducerats till ca en tredjedel. 

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det är mycket tidskrävande samt att det endast är 

applicerbart på material som finns i stor mängd. Av denna anledning är gallring utesluten som 

metod för att skapa utrymme utan används istället för att tillse att material som sparats håller en 

hög kvalitet. I stället för att satsa resurser på gallring som ändå inte medför något större 

frigörande av utrymme bedömer vi det som bättre att ha tydliga strategier för vad som ska 

sparas av det material som kommer in till MPB (urvalsbegränsning). 

 

3.6 Cryoförvaring av prover  
Miljöprovbanken förfogar över ett antal lågtemperaturfrysar för förvaring av prover vid -80ºC. I 

dessa förvaras huvudsakligen utvalda homogena prover av ordinarie matriser från varje år och 

lokal för att användas till studier av mindre stabila miljöföroreningar och diverse endogena 

substanser (biomarkörer). Prover av företrädesvis säl utpreparerade för virologiska och 

bakteriologiska studier förvaras även vid denna temperatur. Dessa lågtemperaturfrysar är 

placerade i Norra flygelns källare. I dagsläget finns det utrymme för ytterligare 5-7 års 

nyaccession av prover i lågtemperaturfrysar, förutsatt att den årliga accessionen förblir 

densamma. MPB kommer inom ett antal år att behöva ha till gång till ytterligare möjligheter till 

lågtemperaturförvaring. Dessutom måste möjligheten att förvara prov vid ännu lägre 

temperaturer tas under övervägande.  

 

Ett antal av de i världen existerande bankningsprogrammen förordar lagring vid ännu lägre 

temperaturer än –80ºC och rekommenderar frysning i flytande kväve (c:a –196ºC i den flytande 

fasen och mellan c:a –150 och –190ºC i gasfasen). Lagring vid denna temperatur antas 

konservera proven utan större biokemiska eller strukturella förändringar under långa tidsrymder. 

En sådan förvaring skulle göra det möjligt att utöka användbarheten på MPB:s material till att 

gälla frågeställningar som inbegriper biokemiska och enzymatiska processer. Tillgången till 

ultralåg lagringstemperatur möjliggör dessutom ett antal experimentella studier kring tempera-

turens betydelse för bevarande av proven som bärare av information av såväl lagrade resthalter 

som effekter av miljöföroreningar på cellnivå. Tillgången till ultralåg lagringstemperatur kan även 

behövas för att besvara frågor som infrysningshastighetens betydelse för graden av 
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cellsprängning och dess påverkan på utvinningen av intracellulär cellvätska och föroreningar vid 

extraktion för analys, mm.  

 

Lagring av prov i flytande kväve förutsätter tillgång till utrymmen där sådana behållare kan 

förvaras. Ur arbetsmiljösynpunkt måste det vara möjligt att både fylla på flytande kväve i 

förvaringstankarna och att hämta ut prover ur dessa. Därför vore det lämpligt att vid planerandet 

av nya frysutrymmen för lagring i -25ºC även inberäkna ett utökat behov av lagring vid ultralåga 

temperaturer.  

 

4. Dispositionsrätt - nyttjanderätt 
 

4.1 Disposition och nyttjande av miljöprover 
Naturvårdsverkets uppdrag till NRM angående MPB regleras i avtal där NRM ges ansvar för 

tillsyn och drift (förvaltning) av miljöprovbanken med dess prover. Syftet med provbanken är – 

enligt avtalet – att samla in, preparera och lagra material från miljöövervakningsprogrammens 

provtagningar och förvalta dessa för framtida behov och undersökningar. I övrigt ingår i 

uppdraget att lagra prover som övertagits från Livsmedelsverkets provbank samt att bistå med 

material till screeningundersökningar. Eftersom de prover (eller delar av dem) som tas ut ur 

miljöprovbanken för analys i de flesta fall förbrukas gäller särskilda regler om och när material i 

provbanken ska användas.  

 

Förutom material som samlats in inom övervakningsprogrammen finns donerat/deponerat 

material, som samlats in av enskilda forskare i pågående och avslutade projekt samt material 

insamlat genom § 33 i jaktlagstiftningen (Statens Vilt). Dessutom finns material som samlats in 

av länsstyrelser och andra organisationer (t.ex. SLU, IMM, Karolinska Institutet). Samtliga ovan 

nämnda prover förvaltas av MPB och nyttjanderätten beslutas av MPB, vilket i detta 

sammanhang är Enheten för miljögiftsforskning, från fall till fall.  

 

Gällande praxis för uttag av prover utgår från att MPB disponerar nyttjanderätten med hänsyn 

tagen till vad som gäller för varje enskilt prov, utreder uttagsansökningar, provbereder och 

utlämnar proverna om så beslutats. Vissa donatorer disponerar nyttjanderätten till del om inget 

annat överenskommits.   

 

Generellt ägs samtliga prover i MPB av staten. Enligt avtal mellan NV och NRM ägs de prover 

som insamlas inom miljöövervakningens ram av NV och förvaltas av NRM/MPB för avsedda 

ändamål. 
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4.2 Uttag av prover.  
Vid önskat uttag av material från MPB sker ansökan/anmälan genom en blankett (bilaga 2) som 

lämnas till Enheten för miljögiftsforskning. Av ansökan ska, förutom vilka prover som 

efterfrågas, även syftet med uttaget framgå. En acceptabel motivering till behovet av äldre, 

bankat material ska ges. Det framgår av blanketten att ett krav för att uttag ska beviljas är att 

det tydligt och klart framgår vid publicering att proverna kommer från MPB. I dagsläget bedöms 

uttag från fall till fall av ansvariga personer vid Enheten för miljögiftsforskning (enhetschef 

tillsammans med forskare och labchef). Detta har hittills fungerat bra och några intresse-

konflikter har än så länge inte uppstått. 

 

De uttag som görs hänförs till: 

Nationella miljögiftsövervakningen inom ramen för NV:s fasta övervaknings- 

program 

Retrospektiv övervakning/screening av svenska och utländska myndigheter 

Forskningsprojekt av forskare på MG 

 Forskningsprojekt av utomstående forskare (svenska och utländska universitet) 

  

Ofta har studier på material ur MPB gjorts som samarbetsprojekt mellan forskare på MG och 

respektive forskningsinstitution.   

 

Rutinerna för uttag är/har varit relativt informella, vilket hittills har fungerat bra och inneburit 

smidig hantering. I framtiden – och i takt med en ökande efterfrågan av prover ur MPB – kan 

rutinerna behöva formaliseras för att undvika intressekonflikter och okontrollerad förbrukning av 

miljöprover. Dispositions- och nyttjanderätten till bankade prover bör förbli som hittills (se 4.1 

ovan) och NV:s inflytande bör tydliggöras genom att samråd mellan NRM och NV om utnytt-

jande sker i tveksamma fall. Sådana fall kan vara när prover från övervakningsprogrammen 

efterfrågas för bruk utanför övervakning och screening samt när önskade provmängder är stora 

i förhållande till kvarvarande provmängd. NRM redovisar årligen till NV vilka ansökningar om 

uttag som kommit in och vad som beslutats i frågan. 

 

Vad beträffar disposition och nyttjande av prover insamlade av landets länsstyrelser föreslås att 

MPB förvaltar och äger rätten att bruka proverna för egen eller annan institutions del efter beslut 

som fattas av MPB. Donatorn har dock rätt att göra (fria) uttag av material samt att om proverna 

utnyttjas av MG skall länsstyrelse/donator informeras om uttag och om så önskas erhålla 

resultat.  

 

 

4.3 Nationell och regional miljöövervakning – möjlig samordning 
I NV:s uppdrag ingår även att belysa länsstyrelsernas insamling och bevarande av miljöprover 

inom ramen för den regionala miljöövervakningen (RMÖ) samt att utröna möjliga synergieffekter 
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vid en samordning till del mellan NMÖ och RMÖ. Ett eventuellt genomförande medför 

naturligtvis ytterligare krav på lagringsutrymmen, vilket då måste tas i beaktande. För att få en 

initial uppfattning om intresse och möjligheter har Enheten för miljögiftsforskning bett 

länsstyrelserna besvara en sonderande enkät (se bilaga 1). Det väsentligaste i svaren från 

länsstyrelserna har samlats och redovisas i Tabell 3. Utredningen kommer dock inte i nuläget 

och på basis av svaren att kunna presentera ett färdigt förslag till samordning.  

 

Av de 21 tillfrågade länsstyrelserna har svar erhållits från 20. På den inledande frågan om 

prover har insamlats för miljöövervakningsändamål något eller några år under den senaste 

tioårsperioden har 14 länsstyrelser svarat jakande. De två följdfrågorna (2-3) rör precisering av 

verksamheten; vilka prover har insamlats, var och när. Svaren ger vid handen att det så gott 

som helt rör sig om verksamhet knuten till den akvatiska miljön; limniska och marina miljöer. De 

vanligaste fiskmatriserna som angivits är abborre och gädda, men även röding, öring, lax och 

strömming förekommer. Sediment uppges av 5 länsstyrelser. Andra, mer ovanliga, akvatiska 

matriser är påväxtalger, växtplankton, vattenväxter, musselskal och vattenprover, som 

huvudsakligen samlas av en länsstyrelse och då ej systematiskt. 

 

Insamling av prover från terrestra miljöer är betydligt ovanligare. Av de 14 länsstyrelserna 

samlar endast 4 prover från sådan miljö. Mossor, potatis och jord uppges som insamlade 

terrestra matriser.  

 

När det gäller kontinuerligt sparande av insamlade prover i frys är det endast 5 länsstyrelser 

som uppger att så sker. 8 svarar nej och två länsstyrelser uppger att de inte vet då verksam-

heten sköts av konsulter. En länsstyrelse spar allt bottenfaunamaterial i 80%-ig etanol. 

 

För att utröna den framtida verksamheten frågade vi om man planerar fortsätta insamlingen och 

bevarandet av de äldre proverna. 10 länsstyrelser svarar att de kommer att fortsätta insam-

lingen. 7 av dessa kommer även att fortsätta sparandet och en länsstyrelse vet ej då konsulter 

svarar för verksamheten. 4 länsstyrelser ger inget svar på frågan. 

 

Samtliga 20 svarande länsstyrelser säger att de är intresserade av att delta i ett nationellt 

samarbete genom att insamla och överföra vissa prover årligen till den nationella 

miljöprovbanken till förmån för den nationella övervakningen av miljögifter. Detta är ett 

intressant konstaterande och öppnar onekligen vägen för ett fortsatt arbete med integreringen 

mellan NMÖ och RMÖ där antagligen båda parter har lika stor nytta av en samordning. 

Intressanta är också andra kommentarer till denna fråga. En länsstyrelse vill förfoga över sitt 

eget material och vill bli kontaktad för att ta ställning till användningen om deras prover önskas 

bli utnyttjade för någon studie. Två länsstyrelser är intresserade att delta men efterlyser 

precisering av förutsättningar och mål för verksamheten. De ekonomiska förutsättningarna 

efterlyses av en länsstyrelse som påpekar den redan nu ansträngda budgeten och 
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svårigheterna att finansiera RMÖ. Det har dock inte varit meningen att länsstyrelserna ska 

utöka sin insamling för att förse MPB med material.  

 

Utan att föregripa ett eventuellt kommande förslag till samordning mellan NMÖ och RMÖ kan 

dock vissa samordningsvinster diskuteras. NMÖ samlar årligen in miljöprover från ett relativt 

omfattande nät av stationer. Det limniska programmet t.ex. omfattar f.n. 32 sjöar. Under 

förutsättning att uttaget av fisk från en och samma sjö ej blir för omfattande skulle 

rationaliseringsvinster för MÖ kunna uppnås om ett gemensamt fiske för båda programmen 

utförs i möjliga fall. På basis av ett identiskt och homogent material skulle jämförelser mellan 

resultat från RMÖ och NMÖ oftare kunna utföras samtidigt som RMÖ-resultat kan jämföras med 

resultat från samtliga övriga NMÖ-lokaler.  

 

Utan att gå djupare in i hur ett eventuellt samarbeta ska byggas upp är det dock viktigt att 

konstatera att intresset förefaller vara tillräckligt stort för att ett samarbete kan komma att 

implementeras. Hur än ägande och användning av insamlade och bankade prover kommer att 

gestalta sig är det väsentliga i detta sammanhang att fästa uppmärksamhet på att utvidgningen 

kommer att kräva ett extra lagringsutrymme och möjligen även personell förstärkning.  

 

5. Sammanfattning och slutsats 
Platsbristen i MPB för permanent förvaring av frysta prover (-25ºC) är akut och måste lösas 

omgående. Även förvaringen av torra prover måste ses över. 

 

För permanent frysförvaring föreslås byggandet av ett nytt frysutrymme på minst 100 m3 i nära 

anslutning till museet, t ex i det gamla ITM-huset där MG redan har en mellanlagringsfrys för 

säl. Ett frysrum med den kapaciteten beräknas täcka lagringen av c:a 25 års accessioner till 

MPB. 

 

Inrättandet av cryoförvaring (d.v.s förvaring av prover vid ultralåg temperatur) i flytande kväve 

bör övervägas för en kvalitetssäkring och utöka användbarheten av ett urval av de miljöprover 

som årligen insamlas. 

 

I väntan på att ett permanent frysrum blir klart föreslås att en fryscontainer sätts upp inom 

NRM:s grannskap. Plats i det nuvarande frysutrymmet under Polartrakterna frigörs genom att 

äldre/icke efterfrågat material flyttas till fryscontainern fram till dess att ett nytt frysrum är klart att 

tas i bruk. Material som placeras i fryscontainern måste under den tiden betraktas som 

otillgängligt för användning. 

 

Kontakten med länsstyrelserna utvecklas för att fastställa i vilken mån en 

samordning/integrering av regional och nationell miljöövervakning kan äga rum. 
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Äganderätt/dispositionsrätt till prover klargörs. Förslaget från MG, som i dagsläget förvaltar MPB 

med medel från NV, är att MG beslutar om användandet av prov ur MPB, i tveksamma fall efter 

hörande av NV. Vid eventuellt avslag på ansökan om uttag ska en tydlig motivering ges. NRM 

redovisar årligen till NV vilka ansökningar om uttag som kommit in och vad som beslutats i 

frågan. 

 

 



 
Tabell 3. Kortfattad sammanställning av enkätsvar från landets länsstyrelser rörande RMÖ.  
Frågorna 1-7 återfinns nedan under tabellen. 
 
Län 
 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4  Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Kontaktpers 

Stockholms län Ja Fisk, mossa, 
sediment 

2004, abborre, 
25 sjöar.  1998-
2002, sediment, 
10 sjöar.  1990-
2005, mossa.  
2007, kustfisk, 
sediment 

Ja, kustfisk, 
kustsediment, 
mossa 

Ja Ja Intresserad av att dela 
prover för gemensamt 
utnytt-jande av insamlat 
mtrl. Prov av sediment 
och från bestånds-
övervakning av fisk bör 
bankas. 

Cathy Hill 
Christina 
Berglind 

Uppsala län Ja Insjöfisk: abborre 
och gädda 
 

Insamling av 
insjöfisk 
sommar och 
höst 

Nej Nej Ja Lst. har för avsikt att 
påbörja provbankning 
av fisk inom RMÖ 2009-
2014, främst kustfisk 

Lennart 
Nordvarg  
Linnea Vemhall 

Södermanlands 
län 

Nej -- -- Nej Nej Ja Lst gärna behjälplig att 
samla prover. F.n. 
samlas gädda (Hg-
mätn). Fisk Askö-Fifång. 
Slam, mm 

Siri Nordfeldt 

Östergötlands 
län 

Ja Muskel o lever av 
abborre, 
sedimentprover 

Fisk, inre 
Bråviken 
(bankats på 
NRM) och 
Åsunden. 
Sediment från 
bla Roxen, 
Slätbaken, 
Dovern, Boren. 

Nej Prover 
lagrade vid 
NRM vill Lst 
spara 
vidare.Få 
prover inom 
regional MÖ 
de komman-
de åren. 
Prover från 
RK-program 
kan vara av 
intresse. 

Ja Utökat miljögiftspro-
gram inom RK fr.o.m. 
2009; mätningar i 
blåmussla, abborre o 
sediment. Nationell och 
regional MÖ kan 
samordnas. 

Helene Ek 

 27



Jönköpings län Ja Röding, öring och 
lax 

Vättern Ja Nej Ja Lst. provfiskar en rad 
sjöar årligen. Gärna 
behjälplig med 
insamling av t.ex. gädda 
och abborre i länet. Ej 
möjlighet att lagra på 
Lst. 
 

Måns Lindell 

Kronobergs län Ja 1. Abborre  
2. Fiskprover 

1. 1997-2008, 
vart 3:dje år i 
regionala 
ref.sjöar 
 
2. 2003 i 
ref.sjöar 

Nej Ja, insamlin-
gen enligt 
RMÖ-progr. 

Ja Planerad verksamhet 
tom 2014: Ref.sjöar, 
provtagn. årligen 4 ggr. 
vattenkemi + 
bottenfauna. Provtagn. 
vart 3:dje år, biologi-fisk. 
Kvant. provfiske abborre 
Hg-analys. Elfiske i 
ref.bäckar årligen 
 

Henric Linge 
Limniska prover 
 
Per Ekerholm 
Terrestra prover 

Kalmar län 
 
 

Nej -- -- -- -- Ja -- Kristina 
Samuelsson 

Gotlands län Ja Slam, sediment, 
jord 

-- Nej Insamling: 
Ja 
Sparande: 
Nej 

Ja -- Emilie Vejlens 

Blekinge län Nej -- -- -- -- Ja Prov från RK-progr. i 
kustvatten skulle kunna 
vara av intresse för 
bankning. 
 

Anna-Karin 
Bilén Ulf Lindahl 

Skåne län Nej -- -- -- -- -- Helsingborgs miljö-
kontor har samlat 
musslor längs 
Skånekusten sedan 
1990. 
 

Charlotte 
Carlsson 
Pardis Pirzadeh 
Lars Collvin 
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Hallands län Ja Bottenfauna från 
kustvatten-
kontrollen och 
vattendrag i länet 

13 stationer 
årligen sedan 
1993 längs 
kusten. 80 
vattendragsstat., 
26 årligen eller 
vart 3:dje år 

Nej inte i frys, 
men i 80%-ig 
etanol 

Ja Ja Samarbete vid 
insamling möjlig inom 
kalkningsuppföljningen 

Lars Stibe 

Västra 
Götalands län 
 

-- -- -- -- -- (ev. Ja)  Elisabeth 
Lindqvist 

Värmlands län 
 
 

Nej -- -- Nej Nej Ja Vänerns VVF samlar in 
prov till provbank 

Karin de Beer 

Örebro län 
 

Ja Vatten, biota, fisk, 
sediment 

Insamling inom 
NV:s miljööverv. 

Nej Ja, 
insamlingen 

Ja Är gärna med och 
insamlar prov till MPB 

Carola 
Lindeberg 

Västmanlands 
län 

Ja  
(Ej 
systematiskt) 

Mossor, 
bottenfauna, 
påväxtalger, 
växtplankton, 
vattenväxter, 
musselskal, 
vatten- och 
sedimentprover  

Okänt 
(konsulter) 

Vet ej Vet ej Ja, fisk 
2009, 2011, 
2012, 2013 
Ev. 
bottenfauna

Eventuellt deltagande 
efter precisering av 
förutsättningar och mål 

Susanna 
Vesterberg 

Dalarnas län Ja Fisk 1997-1999 -- Ja Ja Önskar långsiktig 
bankning av fisk från 
SRK-programmet 
 

Hans Olofsson 

Gävleborgs län 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Västernorrlands 
län 

Ja Lever och muskel 
av gädda och 
abborre 

1980-talet: 
fisk/Hg, 20 sjöar 
2007-2008: fisk 
12 sjöar 
2009: RMÖ fisk 
5 sjöar 

Ja Ja, men ej 
hur länge 
som helst 

Ja, under 
vissa 
ekono-
miska förut-
sättningar 

RMÖ bedrivs i 5 
referenssjöar. Fisk från 
beståndsövervakning 
anlyseras och bankas.  

Frans Olofsson 
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Jämtlands län Ja Röding 
Potatis 

2003: Röding, 
Härjångssjöarna 
2005: Röding, 
Gråsjön 
Potatis från hela 
länet 

Vet ej Nej Ja -- Ingemar 
Näslund 

Västerbottens 
län 

Ja Abborre och 
röding 

2002-
2007,’Megasjön, 
Sidensjön, 
Djuphålstjärn, 
Ytterträsket, Lill-
Bursjön, Mellan-
Rissjön, 
Svartvattnet 

Ja Ja Ja Utökat behov av 
provbankning av fisk 
under kommande 
femårsperiod 

Fredrik 
Sjunnesson  
Tommy 
Vennman 
Gunilla Forsgren 
Johansson 

Norrbottens län Ja Strömming, kust-
abborre, insjö-
abborre sedan 
2004. Bankas 
delvis vid NRM. 

Strömming: 
Seskaröfjärden, 
Storfjärden, 
Rånefjärden. 
Kustabborre: 
Storfjärden, 
Säivisviken, 
Rånefjärden. 
Insjöabborre: 
Jutsajaure, 
Vuolgajaure, 
Pahajärvi, 
Brännträsket, 
Långsjön, Norra 
Reivo.  
 

Ja  Ja Ja Proverna lämnas redan 
nu till NRM och sparas 
där. Lst vill bli kontaktad 
om prover önskas bli 
utnyttjade för någon 
studie för att ta ställning 
till materialets använd-
ning. Lst vill förfoga över 
sitt material.  

Maria Widmark 
Sara Elfvendahl 
Rebecca Möller 
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Fråga 1. Har prover insamlats av länsstyrelsen för miljöövervakningsändamål något eller några år under den senaste tioårsperioden?    □  Ja          □  Nej 
 
Fråga 2. Vilka prover har insamlats? 
 
Fråga 3. Var och när har proverna insamlats? (Kan redovisas separat) 

Fråga 4. Har proverna sparats kontinuerligt i frys?      □  Ja          □  Nej 

Fråga 5. Har länsstyrelsen för avsikt att fortsätta insamlandet och/eller sparandet av de äldre proverna?     □  Ja          □  Nej 
 
Fråga 6. Har länsstyrelsen intresse av att delta i ett nationellt samarbete genom att insamla och överföra vissa prover årligen till den nationella 

              Miljöprovbanken vid Naturhistoriska riksmuseet till förmån för den nationella övervakningen av miljögifter?        □  Ja          □  Nej 
 
Fråga 7. Om länsstyrelsen vill meddela något utöver vad som framgår av svaren ovan eller fråga något beträffande verksamheten med sparande av  
              miljöprover i provbank tar vi gärna emot klartextmeddelanden. 
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   2008-11-23                                         BILAGA 1 
 
   Länsstyrelsen i xxxxxxxxxx län 
   Box 12345 
   678 90 Ystad 
 
 
 
Naturhistoriska riksmuseet driver i samarbete med Naturvårdsverket den nationella 
Miljöprovbanken, vilken idag förfogar över miljöprover från ca 290 000 organismer. Proverna är 
insamlade under perioden 1964-2008 och används frekvent för den nationella screeningen och 
övervakningen av miljögifter i svenska marina, limniska och terrestra miljöer. Många prover 
bereds även för aktuell forskning rörande miljögifters ekologiska effekter på olika djurarter mm. 
För ändamålet insamlas årligen ca 9 000 organismer från fasta lokaler i hela landet.  
 
 
Mer information om Miljöprovbanken finns att läsa bl.a. på naturvårdsverkets hemsida 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-
miljon/Miljoovervakning/Programomraden/Miljogiftssamordning/Miljoprovbank/  
samt på riksmuseets hemsida  
http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljogiftsforskning/miljoprovbanken.937.html eller i 
rapporten Spara för framtiden  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-
5812-8.pdf  . 
 
Naturhistoriska riksmuseet har fått Naturvårdsverkets uppdrag att utreda de framtida 
resurskraven för Miljöprovbanken samt att undersöka intresse och möjligheter för ett eventuellt 
framtida samarbete med landets länsstyrelser beträffande insamling av miljöprover inom den 
regionala och kommunala miljöövervakningen.  
 
För denna uppgift behöver vi basfakta över hittillsvarade och pågående verksamheter vid läns-
styrelserna och önskar därför ställa några övergripande frågor rörande insamlings- och 
bevarandearbete beträffande miljöprover.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Har prover insamlats av länsstyrelsen för miljöövervakningsändamål något eller några år 
under den senaste tioårsperioden?                                                                 □  Ja          □  Nej 
 
2. Vilka prover har insamlats?     
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…..…………………
…………………..……………………………………………………………………..……………………
……………………..…………………………………………………………………..……………………
……………………...…………………………………………………………………………………….... 
 
3. Var och när har proverna insamlats? (Kan redovisas separat)   . 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………..…. 
 
4. Har proverna sparats kontinuerligt i frys?            □  Ja          □  Nej 
 
5. Har länsstyrelsen för avsikt att fortsätta insamlandet och/eller sparandet av de äldre  
    proverna?                                                                                    □  Ja          □  Nej 
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6. Har länsstyrelsen intresse av att delta i ett nationellt samarbete genom att insamla och  
   överföra vissa prover årligen till den nationella Miljöprovbanken vid Naturhistoriska  
    riksmuseet till förmån för den nationella övervakningen av miljögifter?     □  Ja          □  Nej 
 
7. Om länsstyrelsen vill meddela något utöver vad som framgår av svaren ovan eller fråga  
    något beträffande verksamheten med sparande av miljöprover i provbank tar vi gärna emot  
    klartextmeddelanden  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Kontaktperson(er) vid länsstyrelsen (namn, adress, tel., e-post): 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
 
 
Svaren ombeds insändas till nedanstående adress senast den 20 december 2008 för att kunna 
beaktas i utredningen. 
 
Kontakt kan tas med någon av nedanstående personer, samtliga vid Enheten för 
miljögiftsforskning vid Naturhistoriska riksmuseet.  
 
 
Ylva Lind  ylva.lind@nrm.se   tel:   08-5195 4111 
Nicklas Gustavsson nicklas.gustavsson@nrm.se   tel:   08-5195 4261 
Tjelvar Odsjö  tjelvar.odsjo@nrm.se   tel:   08 5195 4113 
 
 
Svaret insänds till nedanstående adress: 
 
Naturhistoriska riksmuseet 
Enheten för miljögiftsforskning 
Box 50007 
104 05 Stockholm 
 
 
 
 
Vi tackar på förhand för besvarandet av frågorna ovan och hoppas att kanske få återkomma 
med konkret förslag till samarbete i framtiden. 
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     Bilaga 2  

    

     
Naturhistoriska riksmuseet   

Enheten för miljögiftsforskning, MG   

Box 50007    

104 05 Stockholm    
Tel 08-5195 4000 vx, 5195 4104  
Fax 08-5195 4256    

     
   Ansökan om material ur Miljöprovbanken  
     

Projekttitel:    

     

Projektledare:    

Adress, tel, fax:    

     

     

     

Kortfattad beskrivning av projektet  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Redogörelse för projektets anknytning till miljökvalitetsövervakning  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Motiv för utnyttjande av äldre material ur Miljöprovbanken  
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Önskat material (art, organ/vävna , lokal, datum, acc.nr, etc.) d  

(Kan förtecknas i bilaga)   

     

     

     

     

     

     

     

     

Ämnen som analysen avser. A smetodik och analyslaboratorium. naly  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Beskrivni  av provberedning vävnad, mängd, förvaring etc.) ng (typ av  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Beviljas ovanstående ansökan o  utnyttjande av biologiskt material ur Miljöprovbanken, förbinder sig undertecknad 

r 

 med 

 

Ort och d

m

projektledare (el motsvarande) att delge analysresultat till MG utan kostnad, samt att underställa sig NRM:s lånevillko

(Loan Policy for Scientific Purposes) som återfinns på NRM:s hemsida. Projektledaren förbinder sig även att i samband

publicering av resultat, omnämna att materialet härstammar från Miljöprovbanken vid Naturhistoriska riksmuseet 

Kostnader i samband med provberedning debiteras om inget annat överenskommits. 

    

atum    

  

Underskift, Projektledare (el mots

   

varande)   

     

     

     

Beslut     
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Beräkning av nödvändigt frysutrymme              BILAGA 3 

 

ått &Volym 
 12,5m*5,54m*3 m = 207,75 m3  

xakt antal låd- 
nu: 1018 st  

otal frysvolym 
 1018 * 90 L = 91620 L  

ntal lådor på 
: 84st motsvarande en volym på 7560 L 

ammanlagd nuvarande 
99180 L 

ntal lådor som åtgår 
35 st 

olym som behövs 
 35*90 L = 3150 L 

olym som behövs 

42*90 L = 3780 L 

trymme som krävs  
 
150 L/år * 25år = 78750 L 

r  takt) 

trymme som krävs  

ning): 3780 L/år * 25år = 94500 L 

otalt behövt  

 takt) 78850 + 7560 L = 86410 = 86,41 m3 

 
 
M
nuvarande frys:
 
E
platser i frys just 
 
T
i MPB i nuläget :
 
 
A
distansförvaring
 
S
volym för distans + frys: 
 
A
till nyaccession per år: 
 
V
för årlig accession: 
 
V
för årlig accession 
vid 20% ökning 
 
U
för 25 års kommande 
accession   3
(vid oföränd ad
 
U
för 25 års kommande 
accession  
(vid 20% ök
 
 
T
utrymme: 
(oförändrad
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