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Uppdrag
Ett förslag till biologisk effektövervakning av organi-
ska tennföreningar i Östersjön har tagits fram på upp-
drag av Naturvårdsverket (Magnusson, 2007). I detta 
förslag rekommenderades en inledande studie, där ett 
fåtal stationer undersöks i syfte att få en korrekt upp-
fattning om tidsåtgång. Föreliggande rapport har till 
uppgift att beskriva den pilotstudie som utfördes i slutet 
av augusti 2007 där metodik för fångst och imposex-
analys av Hydrobia ulvae kommer att utvärderas och 
krav på personalkompetens, utbildningsbehov, organi-
sation och logistik identifieras. Vidare kommer denna 
rapport att utgöra ett underlag för utformningen av ett 
löpande program för biologisk effektövervakning av 
organiska tennföreningar i Östersjön samt innehålla 
ett konkretiserat förslag till övervakningsprogram för 
Östersjön. Förstudien har utformats med utgångspunkt 
i det förslag till övervakningsprogram i Östersjön som 
tagits fram. Delrapporten är indelad i två faser, insam-
ling och analys, och under varje avsnitt finns en kort 
slutsats om vilka svårigheter som finns.

Bakgrund
Organiska tennföreningar, som är beståndsdelar bla i 
tidigare använda båtbottenfärger, är bland det giftigaste 
som människan har släppt ut i havsmiljön Mycket små 
mängder räcker för att effekter skall uppstå hos olika 
organismer.

Längs svenska Västkusten har det under tre års tid 
genomförts miljöövervakning där effekter av organi-
ska tennföreningar i nätsnäckor, s.k. imposex, (Mag-
nusson et al. 2003;2004;2005) har varit i fokus. Resul-
taten från dessa studier visar att snäckor från alla de 
områden som ingår i undersökningen är påverkade i 
olika grad oavsett om de kommer från en referenss-
tation eller nära en större punktkälla. Förvånansvärt 
kraftiga effekter har observerats i bla småbåtshamnar.

Sedan 1989 råder förbud för båtar under 25 m att 
använda tennbaserade färger och för att få en närmare 
orsak till de funna resultaten genomfördes därför en 
korrelationsstudie (Magnusson et al. 2004) där man 
jämförde mängden organiska tennföreningar i sediment 
kontra vävnad hos nätsnäckor. Resultaten från denna 
studie tyder på att nätsnäckor främst tar upp organiska 
tennföreningar från vattnet, vilket är en indikation på 
att tennbaserade färger trots förbudet fortfarande har 
använts. Detta stärks även av mätningar som utfördes 
med passiva membraner (SPMD) i juni 2005 i Fiske-
bäckskils Marina (Magnusson & Granmo opubl.).

Vad gäller undersökningar av sediment med fokus på 
organiska tennföreningar, så har dessa skett i Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU) (Cato 2003, 2005 
och inprep) regi längs hela den svenska kusten och på 
flera håll har anmärkningsvärt höga halter uppmätts.

Studier av effekter på biota (tex imposex) görs i 
nuläget endast på västkusten. I Östersjön har endast en 
del begränsade undersökningar utförts i Finland och 
Tyskland. I Danmark har man studerat några arter som 
finns i Östersjön ex. Hydrobia ulvae hos vilken man 
även hittat imposex (Strand 2003).

Upplägg
Förstudien har utformats med utgångspunkt från det 
förslag på övervakningsprogram i Östersjön (Magnus-
son 2007) som togs fram 2007. I detta förslag rekom-
menderas slamsnäckan Hydrobia ulvae som huvud-
saklig indikatorart, vilken analyseras med avseende 
på imposex och halt av organiska tennföreningar i 
vävnaden. Vidare rekommenderar förslaget att sta-
tionerna skall placeras i grunda områden, men med 
utgångspunkt från de undersökningar av sediment i 
Östersjön som har utförts i regi av SGU (I. Cato). Sta-
tionerna skall vara av tre typer: punktkällor, referen-
sområden och sk naturhamnar.

I pilotstudien, som huvudsakligen utfördes i Stock-
holms skärgård, var utgångspunkten att finna minst 
tre stationer som kunde representera varje typ, för att 
därigenom få en inblick i till vilken grad de olika typ-
erna kan tänkas vara påverkade.

Med syfte att beskriva pilotstudien, som utfördes 
i augusti 2007, delas denna rapport in i två huvud-
moment; insamling och analys. Inom varje moment 
beskrivs metodiken och svårigheter med denna för att 
avslutas med en slutsats av momentet. Rapporten avs-
lutas med ett konkretiserat förslag till övervakning-
sprogram för Östersjön.

Insamling
Insamling av snäckor skedde sista veckan i augusti och 
utgick från Bullandö Marina på Värmdö. Då tanken är 
att provtagningen skall vara så enkel som möjligt och 
att kostnaderna bör ligga på en rimlig nivå har vi utgått 
från att fångst av slamsnäckorna skall gå att utföra för 
hand från en mindre båt alternativt genom snorkling. 
Båten som användes vid pilotstudien var av modellen 
Vigg SON 13 (Figur 1).

Totalt undersöktes 10 lokaler (Figur 3, Appendix 1), 
8 i Stockholms skärgård och 2 utanför Oxelösund; en 
vid Oxelösunds småbåtshamn med ett TBT-innehåll i 
sedimentet på ca 8100 μg/kg, och en lokal vid en intill-
liggande badplats.
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Hydrobia ulvae finns från ytan och ner till 20 
meters djup vanligtvis på mjukbottnar men i Östersjön 
förekommer de även på hårdbotten. Grisslingen var 
det första området som besöktes och valdes utifrån 
SGUs sedimentprovtagningar som visat en TBT-halt 
på ca 500 μg/kg TS i sedimentet. Dessvärre hittades 
inga slamsnäckor i detta område vilket är beläget rela-
tivt långt in i skärgården. Hydrobia ulvae är en salt-
vattensart som klarar relativt bräckt vatten men troligt 
är att salthalten i detta område var för låg. Enda arten 
som observerades i proverna var den betydligt vanli-
gare sötvattenssnäckan Potamopyrgus antipodarum. 
Nästan samma förhållande gällde vid Älvsalaviken. 
Här hittades dock 11 st H. ulvae. Utifrån detta fattades 
beslut om att koncentrera sökandet av lämpliga lokaler 
till mer öppna områden med en bra vattencirkula-
tion exempelvis den yttre skärgården. Ytterligare två 
lokaler besöktes utan att hitta H. ulvae. På den ena av 
dessa lokaler bestod bottnen av sand och på den andra 
av berg och stenbotten.

Ytterligare tre lokaler besöktes i Stockholms 
skärgård; Bullandö Marina, Lökasundet på St Möja 
och Lökaö naturhamn. Vid alla dessa lokaler hittades 
H. ulvae dock i varierande mängd.

Bullandö marina (Figur 2) är en av de större småbåt-
shamnarna på Östkusten och har plats för 1400 båtar 
och kan vara en lämplig punktkälla att undersöka. 
Även Lökaö naturhamn kan vara aktuell att ingå i kon-
trollprogrammet. Lokalen vid Lökasundet på St möja 
innehöll visserligen en hel del Hydrobia ulvae men 
lokalen är svår att klassa då den varken kan ses som 
naturhamn eller referens då den hyser en hel del sta-
tionära båtar men inte i den utsträckningen att den kan 
ses som en punktkälla. Förutom lokaler i Stockholms 

skärgård undersöktes även två lokaler i Oxelösund och 
vid båda lokalerna hittades en hel del H. ulvae

Insamlingen skedde genom att en håv drogs för 
hand längs botten för att håva upp olika typer av sub-
strat såsom grus, lera och vegetation. Provet rensades 
sedan för hand och alla snäckor sparades för att senare 
kunna artbestämmas korrekt under lupp. Vid “artning” 
observerades att den absolut vanligaste arten i proverna 
var Potamopyrgus antipodarum och att andelen Hyd-
robia ulvae var betydligt mindre. Orsak till detta kan 
vara att H. ulvae föredrar ett saltare vatten varför tro-
ligt är att fångsten av H. ulvae kommer att öka söderut 
längs kusten.

De svårigheter som påträffades vid insamlingen av 
djuren var framförallt att det var mycket tidsödande att 
hitta djuren, då förekomsten vid de flesta undersökta 
stationerna i pilotstudien var generellt låg. Vid analys 
av imposex krävs ca 50 individer, men då snäckorna är 
mycket små och därmed svåranalyserade bör ett visst 
överskott samlas in. Om även vävnadsanalys skall ske 
bör ca 3000-4000 djur samlas in för att uppnå analys-
erbar vikt.

Framtagandet av områdena som undersöktes i denna 
studie byggde dels på närheten till SGUs sediment-
stationer men också utifrån sjökortsobservationer där 
områden som ligger skyddade och därmed kan tänkas 
bestå av mjukbotten prioriterades. Trots detta bestod de 
flesta områdena av berg-, sten- eller grusbotten. Ingen 
undervattenskamera eller ekolod användes men detta 
skulle troligtvis underlätta sökandet efter bra lokaler. 
Metoden att för hand håva upp bottensubstrat som 
sedan rensades på snäckor fungerade relativt bra. Dock 
bör en relativt lång och stabil håv användas som gör att 
man når ett djup av ca 3-4 meter.

Figur 1. Båt som användes vid fältprovtagningen vid brygga 
i Lökasundet.

Figur 2. Bullandö Marina en av de större småbåtshamnarna 
på Östkusten med plats för 1400 båtar.
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Figur 3. Kartor över besökta lokaler i Stockholms skärgård och vid Oxelösund, där röda polygoner visar på lokaler där Hyd-
robia ulvae har hittats och blå polygoner visar på lokaler där Hydrobia ulvae inte har observerats..

Oxelösund

Stockholms skärgård



Institutionen för Marin ekologi vid Göteborgs universitet 7

Pilotstudie inför biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön, 2007

Institutionen för Marin ekologi vid Göteborgs universitet

Analys
Från fem stationer analyserades ett urval av 66 djur 
med avseende på imposex (Appendix 2). Imposex eller 
pseudohermafroditism innebär en maskulinisering av 
honorna i form av att en pseudopenis och sädesledare 
bildas, vilket hos en del snäckor kan leda till att hon-
orna blir sterila. Denna maskuliniseringseffekt är speci-
fik för organiska tennföreningar med ett strikt samband 
mellan graden av imposex och nivån av TBT-expon-
ering (Matthiessen and Gibbs, 1998) och har kunnat 
påvisats hos ett hundratal arter och där känsligheten för 
organiska tennföreningar skiljer sig åt mellan arterna.

Schemat för imposexutveckling hos H. ulvae (Figur 
4) skiljer sig något från den art som studeras på Väst-
kusten, dels hittar man inte strukturerna på samma stäl-
len och vidare görs även en analys av huruvida könsöp-
pningen är igenväxt eller ej.

Analys av imposex kunde genomföras på H. ulvae 
dock efter vissa svårigheter med att finna rätt metod 
för att knäcka skalet utan att förstöra mjukvävnaden. 
Imposex observerades vid de flesta stationerna och 
det vanligaste stadiet som sågs var 1A, utöver detta 
sågs även ett flertal honor med igenväxt könsöppning. 
Att analysera imposex hos H. ulvae är både svårt och 
avancerat främst pga att snäckan är mycket liten och 
tillföljd av att strukturerna sitter relativt långt in i djuret 
och därmed mera svårtillgängligt. Detta medför bland 
annat att analysen är tidsödande men också att viss 
erfarenhet av imposexanalys av H. ulvae bör finnas hos 
analyspersonal.

Tidsåtgången för att mäta snäckan, krossa skalet, 
klippa upp snäckans mantel, analysera imposexstadium 
och mäta eventuell penis beräknas till 5-10 minuter per 
snäcka, vilket innebär att en station tar mellan 3-5 tim-
mar att analysera. Eftersom imposex inte är irreversi-

belt utförs vanligtvis även en vävnadsanalys för att få 
en bekräftelse på om snäckorna är utsatta för en nylig 
exponering av organiska tennföreningar eller ej. Ett 
samlingsprov på alla analyserade djur (66 st) skick-
ades därför till Umeå universitet för analys av innehåll 
av organiska tennföreningar i vävnaden. Provet visade 
sig dock vara för litet för analys då det krävs minst 2 g. 
Vikten för samlingsprovet på 66 djur vägde ca 0,04 g, 
detta innebär att ca 3500 djur, urplockade ur sina skal, 
krävs för att möjliggöra en vävnadsanalys.

Figur 4. Schematisk bild över imposexutvecklingen 
hos Hydrobia ulvae, där de fyra vanliga stadierna visas 
för de båda utvecklingslinjerna a och b. Överst i bilden 
ses även stadie 5 som innebär att snäckans könsöppn-
ing är försluten. 

Slutsats från insamlingsmomentet

Metodiken för insamling av snäckorna fungerar 
förhållandevis bra, dock är det tidsödande att hitta 
bra lokaler med rätta bottenförhållanden. Vid 2008 
års provtagning bör utföraren använda sig av ett 
ekolod gärna i kombination med en dropvideokam-
era för att få en bra bild av bottnens beskaffenhet 
och därigenom undvika allt för steniga områden. 
Möjligheten till samarbete med andra övervakn-
ingsprojekt bör också undersökas, då dessa kanske 
innehar kunskap om bra lokaler.

Vidare kan det även vara svårt att i fält skilja Hydro-
bia ulvae från andra liknande snäckor exempelvis 
Potamopyrgus antipodarum

Schulte-Oehlmann, et. al. 1997
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Sammanfattningsvis
Avsikten med denna pilotstudie var att få en bild av 
genomförbarheten och vilka svårigheter som ett kon-
trollprogram för effektövervakning av organiska ten-
nföreningar i Östersjön kan komma att medföra. 
Pilotstudien visade tydligt på behovet av utbildn-
ing och erfarenhet av imposexstudier, men också på 
svårigheten med att hitta lämpliga stationer. Samtidigt 
visade pilotstudien också på möjligheterna att faktiskt 
genomföra ett kontrollprogram utifrån de ramar som 
beskrivs i Magnusson, 2007. Dock kommer första året 
att ha ökade kostnader för att ta fram bra stationer. Vid-
are bör även första året ha en budget som även innefat-
tar viss kompetensutveckling mot just Hydrobia ulvae 
för att säkerställa kvalitén på resultaten.

TBT kommer så småningom att försvinna ur kret-
sloppet, men faktum är att organiska tennföreningar 
och dess nedbrytningsprodukter idag förekommer längs 
hela vår kust, och dessutom i mycket höga halter vilka 
kommer att påverka miljön under lång tid framöver. 
Oroande är att föreningarna inte enbart återfinns i sed-
imenten, utan även i andra delar av ekosystemet tex 
i blåstång, blåmusslor, nätsnäckor, tånglake och tor-
sklever detta enligt Bohuskustens vattenvårdsförbunds 
undersökningar (Cato 2006) Detta visar på vikten av 
ett övervakningsprogram, där man bland annat kan se 
trender och skillnader över tiden.

Slutsats från analysmomentet

Analys av imposex hos Hydrobia ulvae är fullt 
genomförbar, analysen är dock avancerad och tid-
skrävande varför analyspersonal bör inneha erfar-
enhet av imposexanalys hos Hydrobia

Vidare föreslås att vävnadsanalys av organiska ten-
nföreningar ej utförs på Ostkusten, då ett stort antal 
djur krävs för att detta skall vara genomförbart. 
Samtidigt är det av vikt att även kunna bekräfta att 
organiska tennföreningar finns i vävnaden varför 
en möjlighet är att samla in tillräckligt med snäckor 
från en punktkälla, en referens och en naturhamn 
för vävnadsanalys och upprepa detta endast vart 
tredje år, under förutsättning att den mängden Hyd-
robia ulvae finns lätttillgänglig.
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Förslag till kontrollprogram
Nedan föreslagna kontrollprogram bygger på erfaren-
heter från den utförda pilotstudien i augusti 2007. Mag-
nusson 2007 samt den vägledning för att utforma ett 
nytt delprogram för miljöövervakning,“Planering och 
utformning av miljöövervakningsprogram”, som åter-
finns på Naturvårdsverkets hemsida. Denna vägledning 
tar sin utgångspunkt i en holländsk arbetsmodell för 
utveckling av ekologisk övervakning (Vos et al. 1999). 
Modellen är i första hand inriktad på hur man lägger 
upp ett delprogram för översiktlig kartering av någon 
aspekt på miljötillståndet utifrån de sex arbetsmoment

 1.   Övervakningens mål
 2.   Val av indikatorart och variabler
 3.   Val av samplingsstrategi
 4.   Utformning av datainsamling
 5.   Utformning av datahantering
 6.   Utformning av programunderhåll

Nedan har denna modell applicerats på framtagandet 
av ett kontrollprogram för effektövervakning i biota i 
Östersjön.
 
1. Övervakningens mål
Syftet med kontrollprogrammet är att få en uppfatt-
ning av om och i vilken grad biota i Östersjön uppvisar 
effekter orsakade av organiska tennföreningar.

2. Val av indikatorart och variabler
Hydrobia ulvae används som huvudsaklig indikatorart 
och 50 individer analyseras på imposex (VDSI). Even-
tuellt kan Littorina Littorea vara ett alternativ i södra 
Sverige. L. Littorea analyseras då på intersex (ISI) som 
dessvärre inte är en lika känslig parameter som impo-
sex. Användandet av L. Littorea kan dock vara posi-
tivt ur ett ekonomiskt perspektiv i och med att analy-
sen inte blir lika kostsam. Om L. Littorea används bör 
dock även H. ulvae analyseras parallellt på någon lokal 
för att se hur grad av känslighet skiljer sig åt. Målva-
riabler som kommer att mätas utifrån ovanstående är 
VDSI för H. ulvae, ISI för Littorina littorea och RPSI 
för båda arterna samt mängd tennorganiska föreningar 
i vävnaden. Vid analys av organiska tennföreningar i 
vävnaden hos H. ulvae föreslås att ett samlingsprov 
innehållande vävnad från både honor och hanar tas från 
en punktkälla, en naturhamn och en referensstation för 
analys vart 3:e år då ett stort antal individer behövs för 
att möjliggöra vävnadsanalys.

3. Val av samplingsstrategi
Slumpmässigt urval av 50 jämnstora individer från fasta 
stationer där mätning sker en gång om året förslagsvis 

sommarhalvåret när vädret är gynnsamt. Stationerna 
placeras i grunda områden men med utgångspunkt 
från de undersökningar av sediment i Östersjön som 
har utförts i regi av Sveriges geologiska undersökn-
ing, SGU (I. Cato). I det förslag till kontrollprogram 
som togs fram 2007 (Magnusson, 2007) föreslogs att 
12 av SGUs sedimentstationer indelade i 4 punktkäl-
lor, 4 referensområden och 4 sk naturhamnar skulle 
provtas. Ett alternativ till detta är att från SGUs mate-
rial välja fyra punktkällor längs Östkusten förslagsvis 
Bullandö marina, Oxelösunds marina, Oskarshamn 
och Sölvesborg vilka får representerar fyra områden 
inom vilka man även skall hitta en referenslokal och 
en naturhamn. Detta upplägg gör att logistiken mins-
kas och insamlingen blir mer kostnadseffektiv. Lokaler 
där sedimentprovtagning ej har utförts bör provtas på 
innehåll av organiska tennföreningar i sedimentet. 

4. Utformning av datainsamling
Den pilotstudie som utfördes i augusti 2007 identifi-
erade svårigheter såsom “artning” i fält, problematik 
med att hitta bra lokaler, svårigheter vid imposexanalys 
och vikten av krav på kompetens, utbildning och erfar-
enhet av imposexanalyser. Datainsamling sker utifrån 
undersökningstyp för “Biologisk effektövervakning av 
organiska tennföreningar”.

5. Utformning av datahantering
Data hanteras enligt samma principer som gäller för 
effektövervakningen på västkusten dvs grunddata 
kvalitetssäkras och sammanställs enligt datavärdens 
(IVL) önskemål och överlämnas till datavärden för 
lagring och vidare rapportering. Vidare sammanställs, 
analyseras och utvärderas alla data för att rapporteras i 
en sakrapport alternativt i “Havet 200X”. Sakrapporten 
skall i första hand redovisa miljötillståndet och i andra 
hand om möjligt besvara hur väl och effektivt miljöar-
betet svarar mot uppställda mål.

6.Utformning av programunderhåll
För att kvaliten på programmet skall kunna bibehål-
las på en hög nivå är det viktigt att kvaliten på pro-
grammet kontinuerligt granskas och kvalitetssäkras. 
Detta är särskilt viktigt vid inmatning av data samt 
analys av imposex/intersex. För att upprätthålla en hög 
kvalitet bör exempelvis tydliga manualer användas och 
regelbundet deltagande i interkalibreringsaktiviteter 
förekomma för att minimera felaktiga analyser.
Det är också av stor vikt att programmet kontinuer-
ligt utvärderas för att beslut om eventuella förändrin-
gar skall kunna fattas. Denna utvärdering omfattar då 
hela programmet såsom syfte, objekt, variabler osv för 
att se att kontrollprogrammet möter eventuellt ändrade 
krav från ”omvärlden”.
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Lokaler med Hydrobia ulvae X Y Latitud Longitud
Bullandö Marina 6578632 1662287 59° 17.842 18° 39.234
St Möja, Lökasundet 6592839 1675842 59° 25.158 18° 54.183
Lökaö naturhamn 6591761 1678990 59° 24.499 18° 57.450
Älvsalaviken, badplats 6578464 1661123 59° 17.779 18° 38.002
Oxelösunds badplats 6505291 1574331 58° 39.825 17° 05.161
Oxelösunds marina 6505235 1574925 58° 39.789 17° 05.774

Lokaler utan Hydrobia ulvae

Norra Grisslingen 6579400 1650106 59° 18.525 18° 26.452
Norra Grisslingen 6579781 1650642 59° 18.719 18° 27.032
Stora Sandön 6588531 1655965 59° 23.310 18° 33.014
Krokholmen 6589327 1669911 59° 23.415 18° 47.757

RT90 WGS84

Appendix 1; Koordinater
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Djur nr. Station Typ Skallängd Kön
VDS-

stadium
Igenväxt 

könsöppning
Övrigt

1 Bullandö marina Punktkälla 4,4 F 1A Nej
2 Bullandö marina Punktkälla 4,4 F 2A Nej
3 Bullandö marina Punktkälla 4,9 Nej
4 Bullandö marina Punktkälla 4,6 F 1A Ja Stadium 6
5 Bullandö marina Punktkälla 4,6 F 1A Nej
6 Bullandö marina Punktkälla 4,6 F 2A Nej
7 Bullandö marina Punktkälla 4,1 F 1A Nej
8 Bullandö marina Punktkälla 4,9 F 1A Nej
9 Bullandö marina Punktkälla 4,6 F 1A Nej
10 Bullandö marina Punktkälla 4,6 F 0 Nej
11 Bullandö marina Punktkälla 4,9 F 0 Nej
12 Bullandö marina Punktkälla 4,9 M - Nej
13 Bullandö marina Punktkälla 4,9 F 0 Nej
14 Bullandö marina Punktkälla 4,9 F 0 Nej
15 Bullandö marina Punktkälla 4,4 F 0 Nej
1 Lökasundet, St Möja ? 5,6 F 0 Nej
2 Lökasundet, St Möja ? 4,9 F 0 Nej
3 Lökasundet, St Möja ? 4,5 F 0 Nej
4 Lökasundet, St Möja ? 4,5 F 0 Nej
5 Lökasundet, St Möja ? 5,2 F 0 Nej
6 Lökasundet, St Möja ? 4,8 F 0 Nej
1 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,7 F 1A Ja Stadium 6
2 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,7 F Kross -
3 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,5 F 2A Ja Stadium 7
4 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,3 M - -
5 Lökaö naturhamn Naturhamn 3,9 F 1A Nej
6 Lökaö naturhamn Naturhamn 3,8 M - -
7 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,5 F 0 Nej
8 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,5 F 1A Ja Stadium 6
9 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,5 M - -
10 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,3 F 1B Nej
11 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,1 F 0 Nej
12 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,1 F 0 Nej
13 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,7 M - -
14 Lökaö naturhamn Naturhamn 3,2 M - -
15 Lökaö naturhamn Naturhamn 3,3 M - -
16 Lökaö naturhamn Naturhamn 4,9 F 1A Nej
1 Älvsalaviken ? 4,6 F 0 -
2 Älvsalaviken ? 4,5 M - -
3 Älvsalaviken ? 4,8 F 1A Nej
4 Älvsalaviken ? 4,1 F 1A Ja Stadium 6
5 Älvsalaviken ? 4,5 M - -
6 Älvsalaviken ? 4,6 F 0 Nej
7 Älvsalaviken ? 3,7 F 0 Nej
8 Älvsalaviken ? 3,7 M - -
9 Älvsalaviken ? 3,7 M - -
10 Älvsalaviken ? 3,2 M - -
11 Älvsalaviken ? 3,2 M - -
1 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,8 F 0 Nej
2 Oxelösunds badplats Punktkälla 5,1 F 0 Nej
3 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,7 M - -
4 Oxelösunds badplats Punktkälla 5,7 F 1A ?
5 Oxelösunds badplats Punktkälla 5,7 M - -
6 Oxelösunds badplats Punktkälla 5,3 F ? Nej
7 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,8 F ? Nej
8 Oxelösunds badplats Punktkälla 5,4 F 1A Nej
9 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,7 M - -
10 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,9 M - -
11 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,1 F 0 Nej
12 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,8 F 0 Nej
13 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,3 F 0 Nej
14 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,7 F 0 Nej
15 Oxelösunds badplats Punktkälla 5,4 F 1A ?
16 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,6 M - -
17 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,2 F 1A Nej
18 Oxelösunds badplats Punktkälla 4,4 F 1A Nej

Appendix 2; Analysprotokoll
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