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Bakgrund och Syfte 

 
Naturvårdsverket har i regleringsbrevet 2006 fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en 
miljöövervakningsplan för att snabbt kunna säkra data vid oljeutsläpp till sjöss. Syftet är att 
möjliggöra en kontinuerlig och långsiktig uppföljning av miljöeffekterna.  
 
I och med detta har Oljejouren vid IVL Svenska miljöinstitutet AB utarbetat ett förslag på 
miljöövervakningsplan för Svenska havsområden. I rapporten ”Förslag till 
miljöövervakningsplan för oljeutsläpp till havs” föreslås uppföljningen av miljöeffekter vid 
oljeutsläpp bestå av 3 delar: 
 
Fas 1 – Referenskartering/inventering för att fastställa en form av bakgrundsnivå 
Fas 2 – Akut uppföljning 
Fas 3 – Uppföljning av långsiktiga effekter 
 
Fas 1 syftar till att fastställa en form av bakgrundsnivå av PAH genom att ett nationellt 
referensnät av mätningar i blåmussla upprättas. Omfattningen på nätet föreslås vara 15-20 
stationer fördelade runt Sveriges kust. En mer utförlig bakgrund finns i en skrivelse från 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2007). 
 
Enheten för miljögiftsforskning vid Naturhistoriska riksmuseet har fått i uppdrag av 
Naturvårdsverket att ta fram ett förslag till nationellt referensnät av lokaler för insamling av 
blåmussla i enlighet med bakgrunden ovan. Tidigare referenslokaler och befintliga stationer 
från kustvattenkontroll ska inkluderas om de anses vara lämpliga. Dessa lokaler ska vara 
anpassade till den riskbild som finns för de olika kuststräckorna. Tillgängligheten av 
blåmussla ska undersökas och i de fall den inte finns tillgänglig skall en ersättningsmatris 
föreslås. Utredningen skall också behandla rekommendationer för insamling av blåmussla och 
ersättningsmatris. En budget ska läggas upp för insamling av blåmusslor och ersättningsmatris 
för de utvalda referenslokalerna.  
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Val av lokaler 
 

Riskbild 
Risken för oljeutsläpp vid en given lokal är i stor utsträckning kopplad till mängden trafik 
som passerar lokalen. Olyckshändelser som kan leda till oljeutsläpp och oljepåslag* är 
kollisioner, grundstötningar, brand/explosioner och vid lastning/lossning/bunkring. Utöver 
dessa händelser finns också avsiktliga utsläpp av förorenat ballastvatten eller länsvatten, så 
kallade operationella utsläpp (Räddningsverket, 2004). Inom HELCOM 
(Helsingforskommissionen) har man sammanställt data över trafiken i östersjöområdet och 
pekat på särskilda riskområden, dessa redovisas i figur 1. 
I figur 2 visas särskilt känsliga/skyddsvärda områden. 
 
 
Olyckor med oljetankfartyg inblandade är de med störst potential att skapa allvarliga 
miljökonsekvenser. En stor del av transporten av denna typ av gods på Östersjön sker från 
oljehamnarna i Finska viken, över Östersjön och vidare ut genom Öresund. Sjötransporterna 
av olja på Östersjön uppgick år 2008 till 170 miljoner ton och beräknas öka med 40 % till 
2015 (HELCOM, 2009). För övrig trafik förutspås en fördubbling eller mer mellan åren 1995 
- 2017  (Rytkönen et al, 2002). En stor del av all sjötrafik står last och passagerarfartyg för. 
Även dessa fartyg kan föra med sig stora kvantiteter bunkerolja som vid kollision eller 
grundstötning kan läcka ut och orsaka omfattande skador på miljön. Vid val av lokaler är det 
viktigt att koppla dessa till hur fartygens trafikmönster ser ut. Exempel på trafikmönster visas 
i figur 3, 4 och 5. En sammanfattande bild över hur upptäckta utsläpp av olja i Östersjön sett 
ut mellan åren 1998-2007 finns i figur 6. Figuren visar att oljeutsläppen i stor utsträckning 
korrelerar med hur mönstret för fartygstrafiken ser ut (figur 3, 4 och 5). 
 
*Oljepåslag 
När olja närmar sig eller redan har nått strandzonen betecknas detta som oljepåslag. Styrning av oljan vidtas för att 
hindra påslag. Sanering sker för att ta hand om olja som hunnit förorena stränderna 
 

Urvalskriterier 
För att kunna beskriva bakgrundsbelastning av PAH:er bör provtagningsnätet för musslor 
bestå av insamlingslokaler med både hög och låg riskbild. Ett antal referenslokaler, utan känd 
lokal miljögiftsbelastning (som exempelvis högbelastade farleder) samt områden med högre 
riskbild har inkluderats i denna rapport. Referenslokalerna ger en möjlighet att kunna bedöma 
hur stor påverkan ett oljeutsläpp har på koncentrationer och mönster av PAH:er i musslor som 
inte kontinuerligt påverkas av trafiken i farlederna. Det kan antas att kontinuerliga utsläpp 
från fartygstrafiken i farlederna kan försvåra utvärdering av påverkan från de större utsläppen 
och även försvåra uppföljning av långsiktiga effekter. Andra lokaler ligger nära eller i 
fartygsstråk för att täcka de platser där risken för stora utsläpp är hög. Det föreslagna 
lokalnätet är tätast i landets sydligare delar då merparten av den tunga trafiken trafikerar detta 
område.  
 
Gemensamt för alla lokaler är att de ligger i anslutning till stora vatten och/eller fartygsstråk. 
Anledningen till det är att effekterna av en större olycka /utsläpp troligen skulle manifestera 
sig här då större fartyg inte rör sig inomskärs eller i mindre passager. Referensnätet bör även 
inkludera redan befintliga lokaler i möjligaste mån. 
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Befintlig insamling och förslag på ytterligare lokaler 
Inom den nationella miljöövervakningen sker årligen insamling av blåmussla från tre lokaler; 
Fjällbacka, Nidingen och Kvädöfjärden. Materialet sparas i miljöprovbanken vid 
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och lokalerna kan med fördel användas som en del i 
ett nationellt referensnät.  Lokalerna är utvalda för att vara lämpliga som referenslokaler utan 
påverkan av lokala utsläpp. Insamling av blåmussla sker också regionalt av antingen 
vattenvårdsförbund eller länsstyrelser.  
 
Svealands kustvattenvårdsförbund samlar in blåmussla i Dragviksfjärden norr om Oxelösund. 
Musslorna används för att mäta bl.a. PAH och är en referens till mätningar vid SSAB och i 
Oxelösunds hamn.   
 
Högskolan på Gotland samlar in musslor från Östergarnsholm på den Gotländska ostkusten. 
Detta anses vara en representativ lokal utan lokala källor och en lokal med bra täckning mot 
oljetrafiken. Högskolan samlar även in material från Hoburgs bank söder om Gotland. Denna 
lokal vore intressant att inkludera av flera perspektiv. Hoburgs bank samt norra och södra 
Midsjöbankarna är stora grundområden med ett mycket rikt fågelliv, främst av alfågel. 
Fåglarna livnär sig vintertid på blåmusslor som här finns i mycket stora mängder. Omfattande 
fartygstrafik trafikerar de norra delarna av Hoburgs bank och oljeutsläpp i dessa områden kan 
få mycket stora ekologiska konsekvenser. Varje år samlas mängder med döda/skadade fåglar 
in på Gotland. Mellan åren 1993 - 1997 avlivades ca 55 000 oljeskadade fåglar enbart på 
Gotland (Larsson & Tydén, 2005). Hoburgs bank kan inte anses vara en referenslokal men ett 
mått på PAH belastningen i musslorna är ändå intressant ur flera perspektiv. Av ovanstående 
anledning kan därför en lokal vid denna plats vara lämplig.  
 
Kalmar läns kustvattenkommitté har länge använt Högby fyr på nordöstra Öland som lokal för 
musselinsamling. Denna lokal kan täcka upp för stora delar av trafiken mellan Öland och 
Gotland.  
 
Vid Abbekås på den Skånska sydkusten genomförs insamling och analys av mussla vart 3: e 
år på uppdrag av Sydkustens vattenvårdsförbund. Här sker även insamling av sill inom den 
nationella miljöövervakningen.  
 
Öresunds vattenvårdsförbund har tidigare samlat in blåmussla vid en station utanför 
Landskrona (Lundgren, 2007). Denna station är lämpligt placerad för att ingå i referensnätet. 
De insamlade musslorna har också analyserats med avseende på PAHer. 
 
Undersökningen Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar utförs inom 
det nationella övervakningsprogrammet Miljögifter och organiska tennföreningar. Denna 
effektövervakning utförs på snäckor men samordning bör kunna ske så att musslor samlas i 
närheten av snäcklokalerna. En av dessa lokaler är Glommen som är lämpligt placerad för att 
ingå i referensnätet.  
 
 
Ingen kontakt har tagits med ovanstående aktörer inom ramarna för denna rapport. Innan 
insamling påbörjas bör dock detta ske.  
 
Som förslag till ytterligare insamlingslokal som täcker in Ålands hav är Simpnäsklubb en 
plats med lämplig geografisk placering (Fig 7) där risken för oljeolyckor också anses vara 
förhöjd (Fig 1).  
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Figur 7 visar de befintliga lokalerna och förslag på nya lokaler. I tabell 1 finns namn och 
koordinater för lokalerna. Koordinaterna är endast en ungefärlig angivelse för lokalens 
centralpunkt. Ytterligare undersökningar av lokalerna är nödvändiga för att få information om 
exakta punkter som specifikt lämpar sig för insamling av musslor. Detta sker dock lämpligast 
vid insamlingstillfället då det är svårt att på annat sätt finna lämpliga platser. Många av 
lokalerna är belägna i områden där det idag förekommer nationell övervakning av miljögifter i 
andra biologiska matriser (främst abborre, tånglake och sill/strömming) eller där insamling 
sker regionalt. De övriga lokalerna har lagts till där förtätning krävs utifrån syftet med 
referensnätet och där har även möjlig samordning med regional insamling undersökts. 
 

Insamlingens periodicitet  
Hur ofta insamlingen ska ske är en fråga som måste besvaras och som beror på vilket syfte 
insamlingen har, vilken spridning i tid och rum som anses vara lämplig och i slutändan vilken 
kostnad som är acceptabel. Mellanårsvariation, upplösning i tid och tidstrender är tre viktiga 
aspekter som gynnas av en årlig insamling.  
 
Utan information om mellanårsvariationen kan det vara svårt att med säkerhet skilja en 
uppmätt halt efter en olycka från tidigare data från referensnätet. Samma resonemang gäller 
för att kunna säga att halterna är tillbaka till normala värden, man måste då med rimlig 
signifikans kunna säga vad som är normalt.  
 
När det gäller upplösningen i tid så kan pågående förändringar av halter av miljögifter påvisas 
för ett flertal ämnen. Genomförs undersökningen t.ex. vart tredje år skulle mätningar vid en 
olycka i värsta fall jämföras med 3 år gamla data och det kan då uppstå en osäkerhet kring vad 
i skillnaden som kan tillskrivas en ”naturlig” ökning eller minskning. Vid insamling mer 
sällan än årligen sker en kraftig minskning av möjligheten att detektera trender (minskad 
statistisk power). Då oljetransporterna har ökat och förespås öka än mer kan det vara mycket 
intressant att se om detta också visar sig genom ökade bakgrundshalter. Möjligheten att 
undersöka detta är till stor del beroende på kontinuerlig insamling av data. 
 
Den enda egentliga nackdelen som går att se med en årlig insamling är kostnaden. Denna är 
beroende på vilken geografisk täckning man vill att lokalnätet ska ha. En avvägning mellan en 
god geografisk upplösning å ena sidan och mer högkvalitativa men geografiskt begränsade 
data å andra sidan kan vara nödvändig beroende på budget. I det valet får insamlingens 
huvudsakliga syfte styra men klart är att en bild av mellanårsvariationen är viktig även för 
geografiska studier.  
 
Skulle man ändå bestämma sig för en lägre insamlingsfrekvens finns det flera skäl (budget, 
logistiska men även när det gäller analys av resultaten) att insamlingen äger rum varje år men 
enligt ett rullande schema där man tar varannan eller var tredje lokal varje år.   
 
I viss mån finns data på mellanårsvariation för PAH i blåmussla inom det Nationella 
miljöövervakningsprogrammet men denna är lokalspecifik. Mellanårsvariationen kan vara 
olika vid lokaler där faktorer som t.ex. salinitet, djup, vågexponering och bottentyp skiljer sig 
åt. Detta talar för en årlig insamling. 
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När det gäller analyser av insamlat material så är det något som kan göras i efterhand och om 
budgeten är ansträngd kan denna post därför skjutas på framtiden. Insamlat material förvaras 
fryst och ett uttag kan relativt snabbt och utan större kostnad tillgängliggöras för analys.   
 
En viktig tidsaspekt av insamlingen är också att den startar så snart som möjligt så att material 
finns tillgängligt som jämförelse vid ett eventuellt oljeutsläpp. 
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Ersättningsmatris för blåmussla  
Blåmusslan (Mytilus edulis) finns längs med hela den Svenska västkusten, i södra Östersjön 
och längst med östersjökusten upp till norra kvarken. Storleken på musslorna minskar med 
minskande salthalt och de är därför minst i norra Östersjön. I Bottenviken är salthalten alltför 
låg för blåmusslan och en ersättningsmatris måste användas. Även i delar av Bottenhavet 
behöver blåmusslan ersättas då den både är liten men också förekommer i små mängder vilket 
försvårar och fördyrar insamling. 
 
Bottenviken är relativt artfattig varför det inte finns mycket att välja mellan om man vill ha en 
art som motsvarar blåmusslan. De arter som utretts i denna rapport är: skorv, vitmärla, 
östersjömussla och dammussla. Att använda fisk är en möjlighet men detta undviks i 
möjligaste mån då fiskar i större utsträckning än blåmussla kan metabolisera PAH.  
 
Skorv (Saduria entomon) är ett kräftdjur som lever på och i varierande bottnar och djup i mer 
eller mindre hela Östersjön. Hanen blir upp till 8,6 cm lång och honan blir något mindre 
(Vattenkikaren, 2000). Skorven används sedan tidigare för miljöövervakning av tungmetaller 
i Estland (Helcom, 2006) och vissa studier har gjorts på bl.a. halter av PCB i skorv (van Bavel 
et al, 1996; Strandberg et al 2000). En vanlig täthet för Skorv är ca 3-7 individer per m2 botten 
i Bottenvikens kust och utsjö (J Albertsson, personlig kommunikation 2009-04-16) men kan 
uppgå till 30-40 individer per m2 (Haahtela, 1990). Resultaten från en studie som behandlar 
PAH i skorv (Nfon et al, 2008) tyder på att viss metabolism sker men det är oklart i vilken 
utsträckning. 
 
Vitmärlan (Monoporeia affinis) är mycket liten, bara ca 8 mm lång (Vattenkikaren, 2000), 
och det skulle därför behövas mycket stora mängder för analys (för ett prov krävs minst 10 g). 
Insamling av stora mängder vitmärla är inte möjlig i nuläget då vitmärlan mellan 1998 och 
2001 minskade mycket kraftigt på samtliga övervaknings stationer i Bottniska viken. Enligt 
Brita Sundelin m.fl. (2008) har den ännu inte återhämtat sig.  
 
Östersjömusslan (Macoma balthica) saknar areell täckning i Bottenviken och Dammusslan 
förekommer bara i de innersta vikarna där det finns en viss sötvattenstillrinning.    
 
Slutsatsen som dras är att skorv verkar vara den lämpligaste matrisen. Innan en storskalig 
insamling av skorv sker bör dock en pilotstudie utföras för att undersöka skorvens lämplighet 
som matris för analys av PAH:er och huruvida det är möjligt med en storskalig insamling. Vid 
några lokaler kan det därför också vara lämpligt att samla både blåmussla och skorv för att 
kunna göra en jämförelse. 
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Rekommendationer för insamling 
 

Blåmussla 
Musslorna bör insamlas från så homogena lokaler som möjligt med likartat djup och 
vågexponering. Den nationella insamling som sker idag genomförs på ca 1-3 m djup och sker 
för hand medelst dykning/snorkling. Efter insamling bör musslorna förvaras levande i ca 1 
dygn i syresatt vatten från insamlingslokalen för att medge tömning av partiklar från 
mage/tarm och kroppshåla som kan kontaminera provet. Efter ett dygn tas musslorna upp och 
öppnas försiktigt för att minimera skador på mjukdelarna. Därefter läggs musslorna på en plan 
yta och får rinna av i 5 minuter innan vävnaden tas ur för att frysas. Detta är ett förfarande 
enligt rekommendationer från OSPAR och samma som i manualen för miljöprovbankning 
(TemaNord, 1995).   
 
Ett lämpligt antal musslor är ca 200-500 st per lokal beroende på storlek. Vid de nordligaste 
lokalerna där mussla kan samlas in i Östersjön går det åt ett större antal för att få ihop den 
mängd som krävs för analys. Ett större material ger också möjlighet till homogena urval. För 
framtida analyser och eventuella retrospektiva undersökningar behövs också ett stort antal 
sparade musslor. Då själva insamlingen i sig är det mest kostsamma och då materialet inte 
upptar stor volym vid förvaring så vore det att agera kortsiktigt att inte samla en större mängd 
när tillfälle ges. För analys av PAH:er i mussla behövs ca 10g vått material.  Rekommenderad 
tidpunkt för insamling är i perioden slutet av september- december då musslorna är 
fysiologiskt stabila.  
 

Skorv 
Insamling av skorv kan ske med antingen en bottenskrapa som dras sakta efter en båt eller 
med bottenliggande nätfälla som betas med t.ex. strömming. Insamling sker på hösten under 
oktober-december.  I en pilotstudie bör utrönas vilken insamlingsmetod som är lämpligast.  
För analys av PAH:er i skorv krävs minst 10g per prov för analysen då halterna kan vara 
lägre för skorv än blåmussla. Ett lämpligt antal individer kan vara ca 50 per lokal.  
Är storleken väldigt varierande, alternativt om individerna är mycket små, kan fler behövas 
för att kunna göra ett homogent urval för analys. 
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Budgetkalkyl för insamling 
De lokaler som är utvalda för insamling är inte exakta och en viss avvikelse är troligtvis 
nödvändig då man inte i förväg kan veta exakt var det finns musslor. Tidigare insamlingar har 
givit bäst resultat på klippiga eller steniga bottnar. Det faktum att det kan behövas flera försök 
för att nå upp till erforderlig mängd samt att det på flera platser kan finnas behov av dykare 
gör insamlingen relativt kostsam. Kostnadsförfrågningar till ett antal konsultbolag indikerar 
att det kommer att kosta ca 10 000-15 000 kronor/per lokal. Detta kostnadsförslag gäller dock 
för relativt lättåtkomliga kustnära lokaler varför utsjölokaler som t.ex. Hoburgs bank kan 
antas bli dyrare, ca 15 000-20 000 kr/lokal.  Insamling vid några av de förslagna lokalerna kan 
förhoppningsvis ske i samarbete med vattenvårdsförbund, länsstyrelser och högskolor vilket 
sänker kostnaderna. För de platser där insamling av blåmussla redan sker bör kostnaden för att 
öka insamlingsfrekvensen vara lägre än för helt nya lokaler. 
 
En säker uppskattning av den totala kostnaden för insamlingen är svår att ge i nuläget men 
kan tänkas vara i storleksordningen 150 000 - 300 000 kr. Denna kostnad bör vara något 
mindre vid andra insamlingstillfället då platser för insamling är fastställda med koordinater.  
  
I Bottenviken där insamling av Skorv föreslås ske behövs en pilotstudie för att undersöka 
tillgång och insamlingsförfarande, tillhandahålla material för en kemisk analys av PAH, 
utreda i vilken utsträckning metabolism sker samt för att få en uppfattning om kostnad för 
insamling. 
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Sammanfattning och slutsats 
 
Inom referensnätet för analys av PAH i blåmussla föreslås insamling ske från 17 lokaler. 
Dessa är i huvudsak referenslokaler inom den nationella miljöövervakningen samt befintliga 
lokaler från olika undersökningar som genomförs på uppdrag av Naturvårdsverket, 
kustvattenvårdsförbund och länsstyrelser. 
 
Lokalerna är valda med hänsyn tagen till risken för oljeutsläpp med utgångspunkt i 
trafikmönster för sjöfart samt tidigare oljeutsläpp.   
 
På de lokaler i Östersjön där blåmussla inte finns eller är svår att samla in föreslås skorv 
(Saduria entomon) som ersättningsmatris. En pilotstudie för att undersöka skorvens 
lämplighet som matris anses också vara lämpligt.  
 
Tidpunkten för insamling rekommenderas vara på hösten mellan september-december då 
musslorna är fysiologiskt stabila samt för att ge jämförbarhet med tidigare data.  
 
Insamlingen föreslås ske årligen av flera skäl; mellanårsvariation, upplösning i tid samt 
möjlighet till trenddetektion. Ett alternativ kan vara vartannat eller vart tredje år men då på 
bekostnad av tidstrendsanalyser.  
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Figurer och tabeller 
 
 
 

   
 
Figur 1. Karta över områden med särskild olycksrisk. Rött anger mycket hög risk, orange hög risk och gul 
måttlig risk. Karta från HELCOM (MARIS) 
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Figur 2. Karta över områden med särskilt skyddsvärde. Gröna områden är klassade som BSPA (Baltic Sea 
Protected Area) av Helcom, gula streck visar särskilt viktiga fågelområden och röda streck övriga viktiga 
fågelområden. Karta från HELCOM (MARIS) 
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Figur 3. Sammanställning av fartygsstråk under 1 veckas tid med avseende på tankfartyg. Detta mönster anses 
kunna vara representativt för ett helt år med reservation för de områden där isen lägger sig vintertid. Bild ur 
Sjöfartsverkets RAIS system. 
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Figur 4. Sammanställning av fartygsstråk under 1 veckas tid med avseende på lastfartyg. Detta mönster anses 
kunna vara representativt för ett helt år med reservation för de områden där isen lägger sig vintertid. Bild ur 
Sjöfartsverkets RAIS system. 
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Figur 5. Sammanställning av fartygsstråk under 1 veckas tid med avseende på passagerarfartyg. Detta mönster 
anses kunna vara representativt för ett helt år med reservation för de områden där isen lägger sig vintertid. Bild 
ur Sjöfartsverkets RAIS system. 
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Figur 6. Sammanfattande bild över oljeutsläpp mellan åren 1998-2007. Gröna prickar representerar mindre 
utsläpp 0-1 m3, gula 1-10 m3, lila 10-100 m3 och röda >100 m3. Stjärnor står för okänd kvantitet. Bild från 
HELCOM (MARIS) 
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Figur 7.  Förslag på lokaler inom referensnät för insamling av blåmussla / skorv. 
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Tabell 1. Lista med namn och koordinater för lokaler (Figur 7) som föreslås ingå i det nationella referensnätet 
för blåmussla. I listan står lokalerna längst norrut först. 
 
 

nr Stationsnamn NKOO EKOO Art Typ av lokal Annan övervakning i 
området 

1 Harufjärden 7294000 1825900 Skorv Referens NMÖ, Strömming 

2 Holmöarna 7073600 1750800 Skorv Referens NMÖ, Abborre, 
Strömming 

3 Gaviksfjärden 7005100 1642800 Skorv Referens NMÖ, Abborre, 
Strömming 

4 Långvindsfjärden 6852200 1587100 Skorv Referens NMÖ, Abborre, 
Strömming 

5 Simpnäsklubb 6646000 1683200 Blåmussla Referens -  

6 Dragviksfjärden 6514500 1589600 Blåmussla Referens 
RMÖ, Blåmussla, 

Svealands 
kustvattenvårdsförbund 

7 Kvädöfjärden 6434800 1556700 Blåmussla Referens NMÖ Musslor, Abborre, 
Tånglake, Skrubbskädda 

8 Östergarnsholm 6372700 1691900 Blåmussla Referens Blåmussla, Högskolan på 
Gotland 

9 Högby fyr  6336100 1575400 Blåmussla Referens RMÖ, Blåmussla, Kalmar 
läns kustvattenkommitté 

10 Hoburgs bank 6273600 1656200 Blåmussla Påverkad Blåmussla, Högskolan på 
Gotland  

11 Utlängan 6198600 1501600 Blåmussla Referens NMÖ, Sill 

12 Abbekås 6141500 1359000 Blåmussla Referens RMÖ, blåmussla 
Sydkustens vvf 

13 Landskrona 6194200 1314100 Blåmussla Referens RMÖ, blåmussla Öresunds 
vvf.  

14 Kullen 6249400 1288200 Blåmussla Referens NMÖ, Sill  

15 Glommen 6315800 1290000 Blåmussla Referens NMÖ, Biologisk 
effektövervakning snäckor 

16 Nidingen 6368600 1265100 Blåmussla Referens NMÖ blåmussla 

17 Fjällbacka 6510100 1236200 Blåmussla Referens NMÖ, blåmussla, 
tånglake, skrubbskädda 
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