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Redovisning av projektet Biomarkörstudier på abborre i en förore-
ningsgradient (Överenskommelse 223 0903; Dnr 235-3504-09Mm) 
 
Syftet med projektet har varit att göra en sammanställning, statistisk bearbetning och rappor-
tering från en biomarkörsundersökning i en gradient från Kvädöfjärden via Missjö till Svensk-
sundsviken. Miljöövervakningsdata från Häxvassen och Gåsefjärden har också använts för 
analyserna. 
 
 
Resultatredovisning 
 
I den här rapporten presenteras resultat från en biomarkörstudie på abborre vid tre lokaler i 
Östergötland längs en föroreningsgradient från referenslokalen Kvädöjärden i Gryts skärgård 
via Missjö i St Annas skärgård till Svensksundsviken i inre delen av Bråviken. Fyra utav 21 
analyserade biomarkörer visade på signifikanta skillnader mellan de tre lokalerna. Skillnader-
na var dock inte entydiga utan pekade ut olika lokaler som mest avvikande. En möjlig förklar-
ing är att några, eller alla, av de observerade skillnaderna bara visar på naturlig variation mel-
lan lokaler. Utöver en sedvanlig statistisk jämförelse mellan de tre lokalerna så har därför 
biomarkördata från den förmodat mest förorenade lokalen, Svensksundsviken, analyserats för 
avvikelser från det ”normala”. För att kunna visa att en lokal verkligen är påverkad måste man 
ha belägg för att en observerad nivå av en viss biomarkör inte är trolig om lokalen är opåver-
kad. Eftersom många biologiska variabler varierar naturligt mellan platser och tidpunkter 
finns det en risk att naturlig variation tolkas som tecken på miljöpåverkan. För att få en upp-
fattning om den naturliga variationen användes fyra referenslokaler längs Östersjökusten. Ut-
över Missjö och Kvädöfjärden inkluderades lokalerna Häxvassen och Gåsefjärden, som båda 
är referenslokaler inom ramen för den nationella miljöövervakningen. I den här rapporten 
gjordes även enklare bedömningar av beståndsdata, miljögiftshalter och eutrofiering. Slutsat-
sen blir då att Svensksundsviken framförallt är påverkad av eutrofiering. Effekterna syns på 
beståndsnivå i form av en förskjuten kvot mellan abborre och karpfisk samt möjligen på indi-
vidnivå i form av, bland annat, sänkt konditionsfaktor. Det går dock inte att utesluta att fisken 
även är utsatt för viss exponering för miljögifter i området. 
 
 
 
 
Ekonomisk redovisning 
 
Tilldelade medel (110 800) har använts för lön till Niklas Hanson under två månader. 
 
Lönekostnad för statistisk bearbetning   76 400 
Förvaltningsavgift (45%)    34 400 
Totalt   110 800
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Projektrapport 2009-08-31 

Biomarkörstudier på abborre i en föroreningsgradient 
 
Niklas Hanson och Åke Larsson 
Inst för Växt- och Miljövetenskaper, Göteborgs universitet 
 

Inledning 
En viktig del av miljöövervakning och ekologisk riskbedömning är att jämföra olika lokaler 
och bedöma om ett visst område är påverkat av miljögifter eller någon annan form av stör-
ning. Detta kan göras genom direkta mätningar av det man misstänker kan påverka ekosyste-
met, t.ex. miljögifter och övergödande ämnen, eller genom mätningar av effekter på biologis-
ka system. Det finns många fördelar med att inkludera biologiska mätningar i en studie. Ku-
mulativa effekter av ett utsläpp som varierar över tiden kan, t.ex., fångas upp av biologiska 
mått och ger därmed en bättre bild av den ekologiska statusen än vad kemiska och fysikaliska 
mått gör. Dessutom visar effekter på biologiska system summan av all stress som organismer-
na utsätts för, inklusive okända eller oförväntade kemikalier. Biologiska variabler kan mätas 
på olika organistationsnivåer i ekosystemet, från en förhöjd aktivitet av ett visst enzym till 
förändringar i artsammansättning. Om man mäter på en lägre nivå (enzym, cell) är specificite-
ten i mätningarna högre. Det innebär att man mer säkert kan peka ut vilken typ av störning 
som ligger bakom en viss förändring, t.ex. en viss grupp av miljögifter. Nackdelen är att man 
inte säkert kan säga om det har någon betydelse för populationens utveckling (ekologisk rele-
vans). Om man istället mäter på högre nivåer (t.ex. populationstillväxt) är förhållandet mellan 
specificitet och relevans det omvända. Man vet att det man ser är betydelsefullt, men det är 
svårt att identifiera orsaken. Inom programmet för integrerad kustfiskövervakning, som ingår i 
den nationella miljöövervakningen, mäts biokemiska och fysiologiska variabler (biomarkörer) 
såväl som populationsstorlek och fiskbeståndssammansättning. Detta innebär att det både är 
möjligt att få tidiga varningssignaler (biomarkörer) och fånga upp relevanta effekter på popu-
lations- och samhällsnivå (bestånd). Dessutom mäts miljögiftshalter och siktdjup (mått på 
eutrofiering), vilket kan ge ytterligare stöd åt tolkningen av data. 

För att kunna visa att var och en av dessa kategorier verkligen är påverkad måste man veta 
vad som är det ”normala”. Ett problem med biologiska variabler är att det finns en naturlig 
variation som felaktigt kan tolkas som ett tecken på antropogen påverkan. Att två lokaler skil-
jer sig åt statistiskt behöver inte betyda att en av lokalerna är mer påverkad av något. Om det 
går att visa att en lokal ligger utanför den naturliga variationen har man däremot goda grunder 
att bedöma den som påverkad. I den här rapporten presenteras biomarkörsdata från tre lokaler 
i Östergötland längs en föroreningsgradient från referenslokalen Kvädöjärden i Gryts skärgård 
via Missjö i St Annas skärgård till Svensksundsviken i inre delen av Bråviken. Dessutom jäm-
förs Svensksundsviken, som antas vara mest påverkad, med fyra referenslokaler. Genom att 
använda flera referenslokaler kan den naturliga variationen uppskattas och det går att avgöra 
om en viss lokal ligger utanför det normala. Utöver den statistiska bearbetningen av biomar-
körsdata gjordes en enklare bedömning även av beståndseffekter, miljögiftshalter och eutrofi-
ering för att göra en helhetsbedömning av situationen i Svensksundsviken. Denna bedömning 
gjordes enligt en preliminär modell för bedömningsgrunder som håller på att utarbetas inom 
gruppen för integrerad kustfiskövervakning. 
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Metod 
Upplägg 
Olika tecken på övergödning, förändrad hälsostatus hos abborre samt fiskbeståndseffekter 
undersöktes 2006 vid tre lokaler i en gradient från referenslokalen Kvädöfjärden via Missjö 
till Svensksundsviken. Lokalerna Häxvassen och Gåsefjärden provtogs samtidigt och inklude-
ras här som referenslokaler. Lokalerna Kvädöfjärden, Häxvassen och Gåsefjärden ingår i den 
nationella miljöövervakningen av kustfisk. Upplägget för analyser av fiskhälsa och fiskbe-
stånd vid Missjö och Svensksundsviken var ungefär samma som inom det nationella miljö-
övervakningsprogrammet. Dessutom inkluderades miljögiftsanalyser från inre Bråviken som 
utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötland. De fem lokalerna visas på kartan i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Placering av de fem lokaler som använts i studien. 

 
 
Statistisk analys av biomarkörer 
De tre lokalerna Svensksundsviken, Missjö och Kvädöfjärden jämfördes med hjälp av vari-
ansanalys (ANOVA). Denna visar om det finns signifikanta skillnader mellan lokaler. En 
skillnad mellan två lokaler betyder dock inte nödvändigtvis att en lokal är påverkad eller 
”onormal”. För att göra den bedömningen behöver man ha en uppfattning om hur stor varia-
tion som kan förväntas vid opåverkade lokaler. Genom att använda lokalerna Missjö,  
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Kvädöfjärden, Häxvassen och Gåsefjärden som referenser kunde den naturliga variationen av 
biomarkörer uppskattas. Den naturliga variationen definierades som det område som, enligt 
normalfördelningen, täcker 95% av referensområdena. Detta intervall är det område som ryms 
inom medelvärdet ±1.96 standardavvikelser. Eftersom varje lokal består av ett antal mätningar 
får antagandet om normalfördelning stöd av centrala gränsvärdessatsen.  Den naturliga varia-
tionen jämfördes sedan med resultaten från Svensksundsviken, som antogs vara mer påverkad 
av mänsklig aktivitet än de fyra kustlokalerna. Utfallet av studien kan analyseras enligt två 
principer. Antingen undersöker man om Svensksundsviken ligger signifikant inom den natur-
liga variationen eller om den ligger signifikant utanför. Att välja det första alternativet innebär 
att man väljer att tolka resultaten i linje med försiktighetsprincipen. Observationer som inte 
med viss säkerhet ligger inom det normala antas vara påverkade. Om man istället väljer det 
andra alternativet kommer osäkra resultat att tolkas som opåverkade. Detta alternativ gynnar 
därmed förorenare. Vilket alternativ man väljer att använda beror på hur man värderar kost-
naden av att felaktigt peka ut ett opåverkat område som förorenat respektive att missa att ett 
område faktiskt är påverkat. I Tabell 1 visas samtliga biomarkörer som använts i studien. 
 

Tabell 1. De biomarkörer hos abborre som analyserades vid de fem lokalerna. 

Biomarkör Betydelse 
Konditionsfaktor  (CF)  Födostatus och metabolisk störning. Förändringar kan orsakas av miljö-

gifter och annan stress. 
 

Lever somatiskt index (LSI) Ökad leverstorlek tyder på ökad metabolisk aktivitet, t.ex för avgiftning. 
Minskad leverstorlek kan tyda på födobrist. 
 

Gonad somatiskt index (GSI) Ett lägre GSI tyder på minskad fekunditet, möjligen orsakad av minskad 
energiallokering till reproduktion.  
 

Etoxyresorufin-O-deetylas 
(EROD) 

Mäter avgiftningsaktiviteten i levern. Ökad EROD-aktivitet tyder på ex-
ponering för organiska miljögifter (t.ex. PCB, dioxin och PAH) 
 

Glutationreduktas (GR) Antioxidant enzym som indikerar exponering för oxidativ stress. 
 

Relativ mängd vita blodceller 
(WBC samt uppdelat i lymfocy-
ter, granulocyter och trombocy-
ter) 
 

Förändringar tyder på påverkan på immunsystemet 

Omogna röda blodceller 
(oRBC) 

En minskning tyder på nedsatt förmåga att producera nya röda blodcel-
ler 

 
Glukos och laktat i blodplasma Förändrade nivåer indikerar metabolisk störning eller akut stress 

 
Hematokrit (HT) och Hemoglo-
bin (Hb) 

Återspeglar blodets förmåga att transportera syre. Låga värden kan 
orsakas av gälskador, försämrad osmotisk reglering eller infektioner och 
vävnadsskador. Höga värden tyder på ökat syrebehov eller akut stress.  
 

Makrofagcentra i mjälte (MC) Ökad förekomst av makrofagcentra tyder på infektioner eller vävnads-
skador 
 

Vitellogenin (Vtg) Ägguleprotein hos honfisk. Förhöjda halter hos hanfisk tyder på expone-
ring för hormonliknande (östrogenlika) ämnen. 
 

Joner i blodplasma (Cl-, Ca2+, 
Na+, K+) 

Förändringar I plasmajoner kan tyda på störd osmotisk reglering eller 
jonreglering, skada på njurar eller gälar samt upptag från mag/ tarmsy-
stemet.  
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Analyser av övriga variabler 
Utöver den statistiska bearbetningen av biomarkörsdata gjordes en enklare bedömning av de 
tre kategorierna övergödning, miljögifter och fiskbeståndseffekter. För dessa kategorier utför-
des inga statistiska analyser utan enbart enkla bedömningar utifrån observerade skillnader 
mellan mätdata från Bråviken och referenslokaler. 
  

Resultat 
Biomarkörer 
Tabell 2 visar resultaten från biomarkörstudien för lokalerna Svensksundsviken, Missjö och 
Kvädöfjärden. Konditionsfaktorn (CF) var signifikant lägre i Svensksundsviken än i Missjö 
och Kvädöfjärden. Aktiviteten av glutationreduktas (GR) var lägre i Svensksundsviken än i 
Kvädöfjärden medan Missjö inte var signifikant skild från de andra två lokalerna. Antalet 
makrofagcentra (MC) var högre i Kvädöfjärden än i de andra två lokalerna och koncentratio-
nen av laktat i blodplasma var högst i Missjö. Alla lokaler sticker således ut för någon bio-
markör. Det går dock inte att därmed säga om någon lokal är påverkad eftersom den naturliga 
variationen mellan opåverkade områden inte är känd. 
 
 

Tabell 2. Antal prover (N), medelvärde och 95% konfidensintervall för alla biomarkörer när Svensk-

sundsviken, Missjö och Kvädöfjärden jämfördes. Bokstäverna visar signifikanta skillnader (a>b). 

  N Medel ±95%    N Medel ±95%  
Svensksundsviken 28 28,0 0,5  Svensksundsviken 15 0,22 0,03  
Missjö 21 27,4 0,5  Missjö 15 0,19 0,04  HT 

(%) Kvädöfjärden 23 27,3 0,4  

EROD 
(nmol/mg*min) Kvädöfjärden 24 0,17 0,03  

Svensksundsviken 31 5,64 0,52  Svensksundsviken 15 5,50 0,49 b 
Missjö 25 5,47 0,28  Missjö 15 6,11 0,52 ab Gluc 

(mmol/L) Kvädöfjärden 25 4,50 0,29  

GR 
(nmol/mg*min) Kvädöfjärden 24 6,95 0,32 a 

Svensksundsviken 31 69,74 4,03  Svensksundsviken 8 1198 838  Hb Missjö 25 67,84 5,36  Missjö 8 
 

Vtg, female 853 271  (mmol/L) Kvädöfjärden 25 62,64 (μg/ml) 5,28 Kvädöfjärden 9 954 570  
Svensksundsviken 33 1,02 0,05 b Svensksundsviken 4 92 144  
Missjö 25 1,10 0,03 a Missjö 8 53 46  CF 

 Kvädöfjärden 25 

Vtg, male 
(ng/ml) Kvädöfjärden 8 55 511,14 0,03 a  

Svensksundsviken 33 4,55 0,29  Svensksundsviken 29 2,1 0,4 b 
Missjö 25 4,73 0,39  Missjö 25 1,8 0,4 b GSI 

(%) Kvädöfjärden 24 4,95 0,29  

MC 
(MC/mm2) Kvädöfjärden 25 4,1 0,9 a 

Svensksundsviken 31 1,55 0,08  Svensksundsviken 19 3,89 0,30  
Missjö 24 1,66 0,10  Missjö 19 3,94 0,31  LSI 

(%) Kvädöfjärden 25 1,73 0,13  

K+

(mmol/L) Kvädöfjärden 19 3,83 0,21  
Svensksundsviken 14 2,25 0,38  Svensksundsviken 19 154,5 4,3  
Missjö 13 2,24 0,42  Missjö 19 152,2 2,9  Lymph 

(%) Kvädöfjärden 18 2,74 0,34  

Na+ 

(mmol/L) Kvädöfjärden 19 151,8 3,9  
Svensksundsviken 14 0,85 0,11  Svensksundsviken 19 0,71 0,09  
Missjö 13 0,85 0,12  Missjö 19 0,71 0,07  Gran 

(%) Kvädöfjärden 18 0,79 0,09  

Ca2+

(mmol/L) Kvädöfjärden 22 0,71 0,08  
Svensksundsviken 14 1,84 0,29  Svensksundsviken 17 114,2 2,9  
Missjö 13 1,76 0,28  Missjö 18 117,6 2,8  Thromb 

(%) Kvädöfjärden 18 2,11 0,28  

Cl-
(mmol/L) Kvädöfjärden 17 118,1 3,7  

Svensksundsviken 14 4,94 0,62  Svensksundsviken 17 11,2 2,5 b 
Missjö 13 4,86 0,70  Missjö 18 19,4 3,2 a WBC 

(%) Kvädöfjärden 18 5,64 0,62  

Lac 
(mg/dl) Kvädöfjärden 17 8,8 1,0 b 

Svensksundsviken 14 0,58 0,12        
Missjö 13 0,58 0,10        iRBC 

(%) Kvädöfjärden 18 0,51 0,09        
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Figur 2 visar den normala variationen, så som den uppskattades utifrån de fyra referensloka-
lerna, för de två biomarkörerna EROD och konditionsfaktor (CF). Dessutom visas de observe-
rade värdena i Svensksundsviken för EROD and CF (Figur 2A och Figur 2B). Eftersom den 
normala variationen uttrycks i standardavvikelser kan alla variabler jämföras i samma figur 
genom att visa deras avvikelse från medelvärdet med enheten standardavvikelser. I Figur 2C 
visas hur EROD och CF bedöms när det undersöks om observationerna ligger signifikant in-
nanför den normala variationen. Eftersom både CF och EROD ligger utanför detta område 
kan det inte uteslutas att de är påverkade. I Figur 2D visas hur EROD och CF bedöms när det 
undersöks om observationerna ligger signifikant utanför det normala. Här blir resultatet det 
omvända och det går inte att utesluta att både CF och EROD är opåverkade. CF ligger dock 
nära gränsen för att vara signifikant utanför det normala (p=0.07). Det är därför troligt att ett 
starkare test (fler referensområden) hade kunnat peka ut CF som påverkat vid Svensksundsvi-
ken. Eftersom de två biomarkörerna inte ligger signifikant innanför eller utanför det normala 
blir det en bedömningsfråga som beror på hur villig man är att acceptera en miljörisk. 

 

 
 

Figur 2. A) De uppmätta värdena för EROD-aktivitet vid de fyra referenslokalerna och Svensksundsvi-
ken samt den uppskattade fördelningen av EROD-värden vid ostörda lokaler. B) De uppmätta värdena 
för CF vid de fyra referenslokalerna och Svensksundsviken samt den uppskattade fördelningen av CF-
värden vid ostörda lokaler. C) Test av nollhypotesen att Svensksundsviken ligger utanför den normala 

variationen. Eftersom det inte går att utesluta att variablerna ligger utanför den normala variationen 
antas de vara påverkade. D) Test av nollhypotesen att Svensksundsviken ligger innanför den normala 
variationen. Testen visar att det inte finns tillräckligt stöd för att säga att EROD och CF är påverkade.  
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I Figur 3 visas hur samtliga variabler tolkas enligt dessa två metoder. Av alla biomarkörer är 
CF närmast att vara signifikant utanför den naturliga variationen. Ett antal variabler ligger 
signifikant innanför (WBC, trombocyter, granulocyter, omogna röda blodceller, glukos, lak-
tat, MC, Ca2+ och K+). För övriga variabler beror tolkningen på vilken statistisk metod man 
väljer (alltså hur man prioriterar mellan de två möjliga felen). Om man skall gå på försiktig-
hetsprincipen kan variablerna LSI, GSI, EROD, GR, lymfocyter, Hb, HT, Vtg, Cl- och Na+ 
anses vara påverkade. Om man istället bedömer att det är viktigt att vara säker på påverkan 
innan man vidtar åtgärder (för att inte tvinga fram onödiga åtgärder) så är det ingen biomarkör 
som med statistisk signifikans kan pekas ut som påverkad. De grå områdena i Figur 3 visar 
var det finns statistiskt stöd för att det finns en påverkan (ute i kanterna) eller för att det inte 
finns någon påverkan (i mitten). Det vita området visar var det inte finns statistiskt signifikant 
stöd för den ena eller andra tolkningen. Genom att mäta flera referenslokaler kan det vita om-
rådets storlek minskas så att det är mer sannolikt att man kommer till en statistiskt signifikant 
slutsats. 
 

 
Figur 3. Ett antal variabler ligger signifikant inom den förväntade normala variationen. För övriga vari-
abler går det inte att få statistiskt stöd för att observationerna i Svensksundsviken är inom eller utanför 

det normala. 
 

Eutrofiering  
Eutrofiering är ett problem i samtliga kustvattenområden i Östergötland. Utsläppen till inre 
Bråviken av kväve och fosfor är årligen 2721 ton respektive 120 ton. Den viktigaste källan för 
såväl kväve som fosfor är jordbruk. Halterna av totalfosfor och totalkväve i Svensksundsviken 
är medelhöga till mycket höga. Vid Fiskeriverkets provfisken 2006 noterades ett siktdjup på 
enbart 0,9-1,4 meter i Svensksundsviken, vilket kan jämföras med 4,9 meter i St Annas skär-
gård (Missjö) och 2,5-3,1 meter i Kvädöfjärden. Förutom högre utsläpp av näringsämnen i 
inre Bråviken så bidrar ett sämre vattenutbyte till försämrat siktdjup. Förbindelsen med havet 
är störst i Missjö där också siktdjupet var högst. 
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Miljögifter  
Enligt tidigare studier innehåller Bråvikens sediment tungmetaller och organiska föreningar. 
Senare studier (2007) visar att Bråvikens abborrar innehåller förhöjda halter av, bland annat, 
nickel, koppar, kadmium, zink, kvicksilver, DDT och PCB. Kvicksilverhalten i Bråviken är 
1,5-2,1 ggr högre än i Kvädöfjärden och båda lokalerna överskrider EUs miljökvalitetsnorm 
för Kvicksilver. PCB halten är 9-10 ggr högre i Bråviken än i Kvädöfjärden. Bortsett från 
kvicksilver ligger alla ämnen som analyserats under eller långt under miljökvalitetsnormerna. 
 

Inventering av fisksamhällen 
Sommaren 2006 genomfördes provfisken vid Svensksundsviken, Missjö och Kvädöfjärden. 
Fångsten av abborre var lägst i Svensksundsviken och högst i Kvädöfjärden. Den totala fångs-
ten var dock störst i Svensksundsviken. Förklaringen till detta ligger i ett ökat inslag av karp-
fiskar (Figur 4). En låg kvot mellan abborre och karpfiskar är typiskt för grunda och eutrofie-
rade områden. 
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Figur 4. (A) Fångsten av abborre var lägst i Svensksundsviken och högst i Kvädöfjärden. De totala 
fångsterna var dock högst i Svensksundsviken. Kvoten mellan abborre och karpfiskar var låg i Svensk-

sundsviken (B). 
 

Diskussion 
Statistiska jämförelser av de tre lokalerna Svensksundsviken, Missjö och Kvädöfjärden visade 
att ett fåtal biomarkörer skilde sig åt mellan lokalerna. Det fanns dock ingen entydig bild av 
vilken lokal som skilde sig från de andra och det är inte känt ifall de skillnader som observe-
rats är större än det man kan förvänta sig mellan opåverkade områden. Den förväntat mest 
påverkade lokalen (Svensksundsviken) skilde sig från Missjö och Kvädöfjärden för kondi-
tionsfaktorn. För andra biomarkörer var det dock Missjö eller Kvädöfjärden som antog de 
mest extrema värdena. Genom att använda flera referensområden gick det att visa att ett antal 
biomarkörer låg inom den förväntade normala variationen. Det gick dock inte att utesluta att 
ett antal variabler kunde vara påverkade, bland annat konditionsfaktorn.  

Utöver det lägre siktdjupet tyder flera biologiska variabler på att fisken i Svensksundsvi-
ken är påverkad av övergödning. Det grundare och mer eutrofierade vattnet i Svensksundsvi-
ken kan antas vara varmare och innehålla lägre halter av syre jämfört med vattnet vid kuststa-
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tionerna. Därför är det inte förvånande att andelen röda blodceller (HT) och hemoglobinvärdet 
(Hb) är högre i Svensksundsviken än vid referensområdena. Konditionsfaktorn och leverstor-
leken hos abborre påverkas troligtvis negativt av att abborrarna har svårare att hitta föda i det 
vegetationstäta området i Svensksundsviken. Att abborrarna har svårt i Svensksundsviken 
syns också på den skeva fördelningen mellan abborre och karpfiskar. Bland biomarkörerna för 
exponering fanns det en antydan till ökad exponering för dioxinliknande ämnen i Bråviken, 
dock inte på sådan nivå att fiskens hälsa förväntas vara påverkad. Ingen biomarkör som är 
specifik för en exponering för metaller analyserades. Det finns därför en risk att metaller på-
verkar fisken i området. Den förväntade responsen av en metallexponering är dock en minsk-
ning av blodvärdena istället för en ökning. Därför är det inte troligt att de förhöjda metallhal-
terna i Bråviken har någon inverkan på abborrarnas hälsa. 
 
 

Referenser 
Helene Ek (helene.ek@lansstyrelsen.se) på länsstyrelsen i Östergötland har bidragit med in-
formation om kemikaliehalter i Bråviken. 
Jan Andersson (jan.andersson@fiskeriverket.se) på Fiskeriverkets kustlaboratorium har bi-
dragit med information om provfisken i Svensksundsviken och Missjö. 
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