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Uppdrag
Denna rapport omfattar ett förslag till ett kontroll-
program för biologisk effektövervakning av organi-
ska tennföreningar i Östersjön. Syftet med rapporten 
är att utföra en begränsad översiktlig effektstudie av 
insamlade snäckor och med ledning av resultaten från 
denna samt utifrån litteratur i ämnet ta fram ett förslag 
till övervakning av organiska tennföreningar i biota i 
Östersjön.

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 referens-
station 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 organi-
ska tennföreningar från vattnet, vilket är en indikation 
på att tennbaserade färger trots förbudet fortfarande 
använts. Detta stärks även av mätningar som utfördes 
med passiva membraner (SPMD) i juni 2005 i Fiske-
bäckskils Marina (Magnusson & Granmo opubl.).

Vad det 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 hal-
ter uppmätts.

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

Områdesbeskrivning
Östersjön är nästan helt omgivet av landområden, och 
har därmed ett ganska litet vattenutbyte med Väster-
havet och Atlanten. Det begränsade vattenutbytet gör 
att det tar lång tid att byta ut allt vatten i Östersjön, 
uppskattningsvis ca 25-30 år. Det innebär att det vi 
släpper ut i Östersjön blir kvar där under lång tid.

Östersjön är hårt drabbat av miljöproblem och den 
antropogena påverkan är mycket stor. Intensivt jord-
bruk, tung industri, stora städer och mycket trafik ger 
ifrån sig både näringsämnen och gifter som slutligen 
hamnar i vattnet och orsakar skador på viktiga livs-
miljöer. Vidare ses Östersjön som ett av de mest trafik-
erade innanhaven i världen. Hårt fisketryck och omfat-
tande exploatering av kustområdena är andra allvarliga 
hot mot Östersjöns miljö. 

Då vattnet i Östersjön är bräck klarar endast ett fåtal 
arter att leva där. De djur och växter som trots allt finns 
är känsligare för miljöpåverkan än de som lever i rik-
tigt salta eller söta vatten, vilket medför att hela eko-
systemet är känsligare för störningar. 

Utförande

Förslaget kommer att bygga på litteraturstudier samt 
en översiktlig analys (effekt eller inte effekt) av redan 
insamlat material av snäckor från olika stationer längs 
Ostkusten. Observera att de snäckor som den översikt-
liga analysen avser är insamlade sommaren 2004 inom 
ett annat projekt och analysen kommer därför inte att 
ske på levande material utan på spritfixerade prover 
vilket ev. kan medföra vissa identifieringssvårigheter.

Problematiken med att lägga upp ett övervakning-
sprogram på Ostkusten likartat det som finns på Väst-
kusten är att få fram en bra indikatorart som går att hitta 
längs hela ostkusten och som dessutom har en känd 
utveckling av de eventuella effekter som erhålls. Infor-
mation angående lämplig indikatorart och hur analysen 
av dessa skall utföras i detalj kommer att sökas utifrån 
ledande internationell expertis, exempelvis E. Stroben, 
U. Schulte-Oehlmann, och P. Fioroni.

Upplägg

Med syfte att ta fram ett kontrollprogram för biolo-
gisk effektövervakning av organiska tennföreningar i 
Östersjön är studien upplagd utifrån två centrala frågor: 
vad skall övervakas och var skall övervakningen ske? 
Frågorna delas in i olika delmoment för att i slutet föl-
jas av diskussion och förslag till kontrollprogram.
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Vad ska övervakas; vilken art och med vilken metod?

Delmoment:
• Sammanställning av effekter av organiska ten-
nföreningar. Kapitlet syftar till att beskriva de olika 
effekter som kan förekomma hos biota i Östersjön och 
som är intressanta ur övervakningssynpunkt.

• Val av indikatorart. Kapitlet tar upp de olika arter 
av snäckor som förekommer i Östersjön och som 
påverkas av organiska tennföreningar. Respektive arts 
levnadssätt, utbredning, påverkan av organiska ten-
nföreningar samt för- och nackdelar för att ingå i ett 
övervakningsprogram beskrivs kort.

• Översiktlig analys. I detta kapitel beskrivs målsättnin-
gen med och utgången av analys utförd på material ins-
amlat i Östersjön inom MARBIPP-programmet.

• Sammantagen bedömning. Här sammanförs de 
bedömningar som gjorts utifrån de olika delmomenten 
till en enhetlig slutsats om vilken art/arter och meto-
dik som kan anses lämpligast för ett kontrollprogram 
angående effektövervakning av organiska tennförenin-
gar i Östersjön.

Var skall övervakningen ske; punktkällor, opåverkade 
områden och/eller naturhamnar?

Delmoment:
• Punktkällor, opåverkade områden och naturham-
nar. Kapitlet syftar till att diskutera olika strategier 
för miljöövervakning och vilken utgångspunkt som 
är att föredra för effektövervakning av organiska ten-
nföreningar i Östersjön.

• Stationsnät. Förslag till stationsnät med utgångspunkt 
i de undersökningar av sediment i Östersjön som har 
utförts i regi av SGU (I. Cato).

• Sammantagen bedömning. Här sammanförs de 
bedömningar som gjorts utifrån de olika delmomenten 
till en enhetlig slutsats om vilka stationer som ska ingå 
i ett kontrollprogram angående effektövervakning av 
organiska tennföreningar i Östersjön.

Vad ska övervakas; vilken art och 
med vilken metod?
Sammanställning av effekter hos biota tillföljd av 
exponering av organiska tennföreningar
Det finns ett flertal olika effekter som kan fås ifrån 
exponering av organiska tennföreningar men endast de 
som kan vara aktuella för miljöövervakning i Östersjön 
beskrivs nedan.
 
Imposex
Imposex eller pseudohermafroditism innebär en masku-
linisering av honorna i form av att en pseudopenis och 
sädesledare bildas, vilket hos en del snäckor leder till 
att honorna blir sterila. Denna maskuliniseringseffekt 
är specifik för organiska tennföreningar med ett strikt 
samband mellan graden av imposex och nivån av TBT-
exponering (Matthiessen and Gibbs, 1998) och har 
kunnat påvisats hos ett hundratal arter och där käns-
ligheten för organiska tennföreningar skiljer sig åt mel-
lan arterna.  Den känsligaste arten är purpursnäckan 
Nucella Lapillus och andra arter som används inom 
olika övervakningsprogram är nätsnäckan Nassarius 
nitidus, valthornssnäcka Buccinum undatum och nep-
tunsnäcka Neptunea antiqua. 

Intersex 
De effekter som uppstår hos strandsnäckor (Littorina 
sp.) tillföljd av exponering av organiska tennförenin-
gar kallas för intersex och innebär precis som imposex 
en maskulinisering av honor men effekterna skiljer 
sig morfologiskt åt. Förändringarna visar sig först 
och främst genom att en prostatakörtel bildas, vidare 
så missbildas honans könsöppning och en pseudope-
nis kan utvecklas. I motsats till imposex så kan även 
effekter av intersex ses hos hanar genom att de papiller 
som hanen har på sin penis återbildas vilket påverkar 
hanens reproduktionsframgång. Intersexfenomenet ses 
i miljöövervakningssammanhang som en mindre kän-
slig parameter och vid miljöövervakning är det om 
möjligt att föredra att använda sig av arter som uppvisar 
imposex.

Skalproblem
Problem med skaldeformeringar och bildandet av skal 
hos mollusker, framför allt hos ostron, var på 80-talet 
anledningen till att man upptäckte hur skadliga organi-
ska tennföreningar var för den marina miljön.

Då det framförallt är marina snäckor som uppvisar 
imposex eller intersex så har en del studier utförts för 
att ta fram alternativa metoder för söt- och brackvat-
tensområden och en av dessa innebär analys av skal-
frekvens hos embryon av arten Potamopyrgus antip-
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odarum (Duft et al. 2003; Schmitt et al. 2006). Den 
aktuella metoden går ut på att studera fördelningen av 
antal embryon i honans embryokammare med och utan 
skal, där honorna har utsatts för olika grad av tbt-kon-
taminerat sediment.

Denna typ av analys har inte tidigare använts i 
övervakningssyfte men kan vara att rekommendera i 
Östersjön då Potamopyrgus antipodarum är den art som 
har den största geografiska utbredningen. Dock bör til-
läggas att denna effekt inte är specifik för organiska 
tennföreningar utan kan även fås av andra endokrin-
störande ämnen.

Val av indikatorart
Av de olika snäckarter som återfinns i Östersjön så är 
det endast ett fåtal som mer eller mindre lämpar sig 
ur övervakningssyfte då de flesta arterna är brackvat-
tensarter som inte uppvisar effekter av organiska ten-
nföreningar. De arter som kan vara av intresse att över-
vaka i Östersjön är Littorina littorea, Hydrobia ulvae, 
Hydrobia ventrosa och Potamopyrgus antipodarum. 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive arts 
levnadssätt, effekt av organiska tennföreningar samt 
för- och nackdelar för att ingå i ett övervakningspro-
gram. Respektive arts utbredning framgår av Figur 1.

Littorina littorea
Även kallade vanlig strandsnäcka, blir upp till ca 4 cm 
och har gråbrunt skal med en spetsig topp och är enkel 
att särskilja från andra arter. Den återfinns i grunda 
områden ner till femton meters djup och lever vanligt-

vis på stenar och klippor där den livnär sig på alger och 
lavar. Den tål långvarig vistelse i låga salthalter och är 
därför även vanlig där sötvatten mynnar ut i havet.

Vanlig strandsnäcka förökar sig under våren och fram 
till mitten av sommaren och har frisimmande larver 
som sprids till andra områden med hjälp av havsström-
mar. De återfinns framförallt i Nordsjön men även i 
västra Östersjön. Större delen av Östersjön är dock allt-
för utsötad för att strandsnäckor skall kunna föröka sig 
regelbundet och därmed finnas i livskraftiga bestånd.

Effekter av organiska tennföreningar hos Littorina 
littorea visar sig i form av intersex, vilket anses vara 
en mindre känslig parameter. Vid miljöövervakning är 
det om möjligt att föredra att använda sig av arter som 
uppvisar imposex. Vidare så är utbredningen av Litto-
rina littorea kraftigt begränsad till den södra delen av 
Östersjön (se Figur 1). Vad som trots detta talar för ett 
visst användande av Littorina littorea är att med tanke 
på artens storlek så är den lätt att fånga och analysera, 
vilket medför en tidsvinst.

Släktet Hydrobia
Arterna Hydrobia ulvae, Hydrobia ventrosa och Pota-
mopyrgus antipodarum tillhör alla gruppen Hydrobia 
eller slamsnäckor som är det svenska namnet. I Sverige 
finns det fyra arter som hör till denna grupp och de är 
alla mycket små med en maxlängd på 6 mm. På grund 
av sin storlek och det faktum att det finns olika färgmor-
fer så kan de vara mycket svåra att artbestämma. Man 
måste titta noga på skalform, rasptungans utseende, 
pigmentering på snyte och tentakler samt formen på 

Figur 1. Utbredningskartor för Littorina littorea, Hydrobia ulvae, Hydrobia ventrosa och Potamopyrgus antipo-
darum. Röda prickar symboliserar förekomst av art och grå prickar visar alla stationer som ingår i kartunderlaget. Kartorna är 
gjorda av Mats Blomqvist, HAFOK och bygger på de bottenfaunaundersökningar som ingår i databasen Bentic data (BEDA).
I denna databas ingår endast fauna som har tagits med bottenhuggare från fem meter och djupare varför utbredningen troligen 
är något missvisande i underkant. 

Potamopyrgus 
antipodarum

Hydrobia ulvaeLittorina littorea Hydrobia ventrosa
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könsorganen för att kunna bestämma till art.
Snäckorna fi nns från ytan och ner till 20 meters djup 

vanligtvis på mjukbottnar men i Östersjön förekommer 
de även på hårdbotten och vissa klarar sig även i söt-
vatten. De lever framförallt av bakterier, kiselalger och 
andra mikroorganismer men de kan också livnära sig 
på blågröna bakterier och stora alger tex. havssallat.

Slamsnäckorna förökar sig framförallt på sommaren 
och de arter som tas upp här har alla olika strategier. 
Hos Potamopyrgus antipodarum förökar sig honorna 
genom att föda ungar som har utvecklats från obefruk-
tade ägg, då denna art mer eller mindre saknar hanar. 
De båda andra arterna lägger sina befruktade ägg i 
geléhöljen som sedan fäster på stenar eller skal.

Ur H. ulvaés ägg kläcks det sedan en frisimmande 
larv som sprids vidare med strömmar, medan det ur H. 
ventrosa ́ s ägg kryper ut små färdigutvecklade snäckor. 
Könsmognad uppnås efter ett eller två år, få individer 
lever mer än två år men man tror att det fi nns de som 
kan bli så gamla som fem år.

Effekter av organiska tennföreningar i form av 
imposex kan ses hos H. ulvae och H. ventrosa men ej 
hos P. antipodarum. Denna art uppvisar istället påver-
kan från organiska tennföreningar genom försämrad 
skalbildning hos embryona.

Studier av imposex hos H. ulvae har utförts bla längs 
den tyska kusten (Schulte-Oehlmann et al. 1997). 
Fokus i denna studie lades på H. ulvae tillföljd av att 
tätheten av denna art jämfört med H. ventrosa var större 
samt att H. ulvae var lättare att identifi era. En ytterli-
gare fördel med H. ulvae är att denna art även fi nns 
i vatten med en högre salthalt vilket gör det möjligt 
att jämföra med resultat från andra länder tex England, 
Irland och Frankrike. H. ulvae och H. ventrosa åter-
fi nns nästan längs hela den svenska östkusten dock inte 
lika frekvent som P. Antipodarum.

En stor nackdel hos slamsnäckorna är svårigheter 
med identifi ering samt dess storlek vilken medför att 
analysen kommer att vara tidskrävande.

Översiktlig analys
Målsättningen med den översiktliga analysen av 
befi ntligt material var att få en översiktsbild av om, och 
i vilken grad snäckor längs östkusten är påverkade av 
organiska tennföreningar. Materialet samlades in från 
olika stationer längs Östkusten inom forskningspro-
grammet MARBIPP, “Marine biodiversity, patterns 
and processes” (Nohren et al opubl).

Då fl ertalet av de arter som återfanns i proverna inte 
uppvisar effekt av organiska tennföreningar var det 
endast Hydrobia ulvae som lämpade sig för analys 
av imposex. Denna analys var endast avsedd att vara 
översiktlig dvs är snäckan påverkad eller opåverkad? 

Analys av imposex innebär i korthet att klassifi cera 
graden av maskulinisering hos djuret (Vas Defrens 
Sequence Index; VDSI) enligt en vanligtvis femgradig 
skala 0-4, där 0 är en normal opåverkad hona och 4 
är en kraftigt påverkad hona med fullt utvecklad penis 
och sädesledare. Vid analys av Hydrobia ulvae görs 
även en bedömning av deras reproduktionsförmåga 
dvs steril eller ej.

Dessvärre har inga resultat kunnat erhållas från anal-
ysen av H. ulvae tillföljd av svårigheter med analys-
materialet. På grund av att snäckorna var insamlade 
sommaren 2004 och därmed spritfi xerade uppstod 
svårigheter i hanteringen med djuren. Vanligtvis utförs 
denna typ av analys på levande material vilket är mera 
följsamt än spritfi xerat. Flertalet försök att analysera 
snäckorna har gjorts, men på grund av fi xeringen med 
sprit har analysen visat sig vara omöjlig att genomföra, 
trots försök att “dra ur spriten” med hjälp av vatten. 

Sammantagen bedömning
Av de olika metoder och arter som har redovisats här 
fi nns fl era intressanta alternativ. Ser man till storleken 
på djuren så är Littorina Littorea fördelaktig då den är 
lätt att fånga men framförallt att analysera, dessvärre 
har den en mycket begränsad utbredning och intersex 
anses vara en mindre känslig parameter för exponering 
av organiska tennföreningar. Ur utbredningssynpunkt 
är Potamopyrgus antipodarum den ultimata arten då 
denna snäcka återfi nns längs hela Östersjökusten. 
Dessvärre har den inte använts i någon större utsträck-
ning inom miljöövervakning och den effekt som kan 
ses hos denna snäcka är inte specifi k för organiska 
tennföreningar utan kan även fås av andra endokrin-
störande ämnen. Den art som sannolikt lämpar sig 
bäst trots sin storlek är därför Hydrobia ulvae. Den har 
en relativt stor utbredning och är en art som uppvisar 
imposex vilket är en välkänd effekt av organiska ten-
nföreningar. Dessutom fi nns det tidigare gjorda under-
sökningar i bla södra Östersjön, dock inte i Svenska 
vatten. Det fi nns dock även nackdelar med denna art, 
framförallt pga av dess ringa storlek vilket medför en 
tidskrävande analys samt att en stor mängd måste sam-
las in för att vävnadsanalys skall vara möjligt. 

Slutsats
Vad ska övervakas; vilken art och med vilken metod?

Förslagsvis används Hydrobia ulvae som indikatorart 
och analyseras därmed på imposex. Eventuellt kan 
även Littorina Littorea vara av intresse i de områden 
som den förekommer då analysen av denna art inte 
är lika tidskrävande. 
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Var skall övervakningen ske; 
punktkällor, opåverkade områden 
eller naturhamnar?
Punktkällor, opåverkade områden eller naturhamnar 
Sverige har ett väl utbyggt system för miljöövervakning 
med långsiktig och regelbunden dokumentation av 
miljötillstånd och dess förändringar. Den nationella 
miljöövervakningen i Sverige är vanligtvis inte inrik-
tad på att övervaka punktkällor utan den är tänkt att ta 
fram bakgrundsvärden uppmätta i relativt opåverkade 
områden. Genom att fokusera på opåverkade områden 
ges bla möjligheten att se förändringar i miljötillstån-
det över tiden och därmed erhålla belägg för huruvida 
genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade 
förbättringar av miljötillståndet eller ej.

När det gäller trendövervakning av effekter på biota 
till följd av exponering av tennorganiska föreningar 
har dock denna regel frångåtts. År 2003 påbörjades 
effektövervakning av imposex hos nätsnäckor på Väst-
kusten. Undersökningen var initierad av Oslo-Paris 
konventionen (OSPAR) och enligt krav från dem, 
fokuserad på gradientstudier vid punktkällor samt i 
opåverkade områden som där med skulle verka som 
referenser. Punktkällorna som valdes var stora fartyg-
shamnar. Resultaten från dessa undersökningar visade 
att samtliga områden var påverkade även referenslo-
kalerna.

Resultaten från 2003 ledde till en utökad studie 2004 
där även sju småbåtshamnar undersöktes på förekomst 
av imposex hos nätsnäckor samt förekomst av organ-
iska tennföreningar i sedimentet (Magnusson et al. 
2004). Trots att det sedan 1993 råder förbud för båtar 
under 25 m att använda tennbaserade färger så kunde 
förvånansvärt kraftiga effekter observeras i småbåt-
shamnarna. I denna undersökning gjordes även en kor-
relationsstudie mellan tributyltenn (tbt) i sedimentet 
och i nätsnäckornas vävnad. Resultaten från studien 
tyder på att nätsnäckor främst tar upp organiska ten-
nföreningar från vattnet, vilket är en indikation på att 
tennbaserade färger trots förbudet fortfarande använts. 
Detta faktum stärks även av mätningar som utfördes 
med passiva membraner (SPMD) i juni 2005 i Fiske-
bäckskils Marina (Magnusson & Granmo opubl.).

I tidigare studier gjorda i Sverige, där man undersökt 
TBT i förorenade vatten (Björklund 1987, 1988, Dahl 
och Blank, 1996, 1998) har man kunnat påvisa effekter 
på biota även efter att förbudet mot bottenfärg innehål-
lande organiska tennföreningar trätt i kraft 1989 (Tall-
mark & Evans, 1992).

Länsstyrelsen i Södermanland analyserade 2006 
sediment från 7 naturhamnar, 2 referenslokaler och 4 
marinor på bla organiska tennföreningar. I alla prover 

kunde organiska tennföreningar påvisas. Detta tyder 
på att tennbaserade bottenfärger fortfarande används 
på mindre båtar. Då dessa ofta vistas i grunda känsliga 
områden som med stor sannolikhet är uppväxtmiljö för 
många olika arter både kommersiella och icke kom-
mersiella är det av vikt att även undersöka naturham-
nar och inte enbart kända punktkällor.

Stationsnät 
Det förslag till stationsnät som här föreligger (Figur 2) 
har sin utgångspunkt i de undersökningar av sediment 
i Östersjön som har utförts i regi av Sveriges geolo-
giska undersökning, SGU. Det saknas i dagsläget sven-
ska bedömningsgrunder för organiska tennföreningar i 
sediment, men enligt norska sådana (SFT 1997) är en 
halt på mer än 100 µg/kg ts att betrakta som mycket 
hög (klass 5). I flertalet studier av SGU (Cato 2003 a, 
b; Cato in prep) kan det konstateras att denna gräns 
överskridits och i flera fall överskridits mångfalt i ett 
antal lokaler längs Östersjökusten med ett maxvärde 
på över 8000 mg/kg TS. Sådana höga värden ger all 
anledning till oro.

I dagsläget finns det ett relativt stort underlag för 
att kunna ta fram svenska bedömningsgrunder för 
organiska tennföreningar i sediment dock saknas för 
Östersjön undersökningar där effekter i biota har stu-
derats. Av denna anledning föreslås att kontrollpro-
grammet för biologisk effektövervakning av organiska 
tennföreningar i Östersjön i möjligaste mån skall utgå 
från de stationer som har provtagits på sediment i SGU:
s regi. Detta för att komplettera sedimenthalterna med 
effekter och halter av organiska tennföreningar i biota. 
Förslagsvis provtas 4 punktkällor, 4 naturhamnar och 4 
referenser, totalt 12 stationer.

Stationerna skall vara geografiskt väldefinierade för 
att möjliggöra upprepad provtagning för att eventuellt 
bedöma variationer i tid. Vid upprepad provtagning skall 
tidpunkten för insamling av djur vara den samma.

I OSPAR förespråkas att övervakningsområden bör 
lokaliseras i förhållande till en kustnära punktkälla 
för tbt exempelvis en hamn, marina eller ett båtvarv. 
Därefter placeras minst tre stationer utåt i en gradi-
ent på varje sida om punktkällan för att kartlägga en 
eventuell gradient i föroreningsnivå mellan den hög-
sta effekten och bakgrundsnivån. Till följd av den tid-
skrävande analysen av H. ulvae har vi valt att frångå 
upplägget med gradientstudier till förmån för att i stäl-
let kunna undersöka fler stationer inom ett större geo-
grafiskt område.
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Sammantagen bedömning
Då det fi nns ett fl ertal undersökningar som visar att 
organiska tennföreningar återfi nns i alla typer av havs-
miljöer så kan det inte nog påtalas att även områden 
där vi inte förväntar oss påverkan bör övervakas. 

OSPAR förespråkar gradientstudier utifrån en punkt-
källa för att en eventuell gradient i föroreningsnivåer 
mellan den högsta effekten och bakgrundsnivån skall 
kunna kartläggas. Till följd av att analysen av H. ulvae 
kommer att vara tidskrävande har vi valt att frångå ett 
gradientupplägg för att i stället kunna fokusera på att 
undersöka ett större geografi skt område med fasta sta-
tioner.

Slutsats
Var skall övervakningen ske; punktkällor, 
opåverkade områden eller naturhamnar?

Förslagsvis sker miljöövervakningen vid fasta statio-
ner som representerar både punktkällor, opåverkade 
områden och naturhamnar. Stationsnätet konstru-
eras med utgångspunkt från de sedimentunder-
sökningar som har gjorts längs kusten och Hydrobia 
ulvaes utbredning. Önskvärt vore att undersöka alla 
lokaler i fi gur 2 men pga ekonomiska begränsnin-
gar föreslås 12 stationer jämt fördelade på punkt-
källor, referenser och naturhamnar. 

Stockholm

Kalmar

Västervik

Helsingborg

Figur 2. Karta över stationer som föreslås ligga till grund för undersökningen. Sedimentprover har tagits vid alla dessa lokaler 
och att även få data över effekt i biota från samma lokaler vore av vikt. Förslagsvis undersöks 12 stationer jämt fördelade på 
punktkällor, referenser och naturhamnar. De stationer som är färgmarkerade i kartan är förslag till stationer som kan represen-
tera punktkällor (•), referenser (•) och naturhamnar (•). Koordinater för stationerna framgår av appendix.
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Diskussion

Detta kapitel syftar till att visa varför det är så vik-
tigt att övervaka organiska tennföreningars effekt på 
biota trots att det är en ämnesgrupp som är på väg bort 
och ut ur ekosystemet. Vidare diskuteras HELCOM:
s förhållande till tennorganiska föreningar samt något 
om den statistik som används och slutligen påpekas de 
svårigheter som i dagsläget ses med programmet.

Varför är det viktigt att fortsätta övervaka
Man kan antaga att TBT så småningom försvinner ur 
kretsloppet, men faktum är att organiska tennförenin-
gar och dess nedbrytningsprodukter ännu förekommer 
längs med hela vår kust, och dessutom i mycket höga 
halter. Oroande är att föreningarna inte enbart återfinns 
i sedimenten, utan även i andra delar av ekosystemet 
tex i blåstång, blåmusslor, nätsnäckor, tånglake och 
torsklever, detta enligt Bohuskustens vattenvårdsför-
bunds undersökningar (Cato 2006). De organiska ten-
nföreningarna som långsamt frigörs från båtskroven 
till vattnet binds efterhand till partiklar som sedan 
hamnar i bottensedimenten. Organiska tennföreningar 
är biologiskt nedbrytbara och halveringstiden i vatten 
och vävnad är relativt kort, ett par veckor i vattnet och 
upptill 10 veckor i vävnaden. I sedimentet kan dock 
dessa ämnen existera i årtionden beroende på typ av 
sediment, temperatur i vattnet, pH, salthalt mm. I en 
kanadensisk studie (Viglino et al 2004) har man i kalla 
vatten och vid låga syrehalter kunnat beräkna en halv-
eringstid på 87±15 år.

Tennorganiska föreningar har framför allt använts 
för att förhindra påväxt på båtar och fiskeredskap. 
Nackdelen med detta ämne är dock dess höga hormon-
störande effekt då koncentrationer på mindre än 1 ng 
TBT per liter havsvatten kan ge allvarliga effekter på 
djurlivet, framför allt genom att hämma hormonba-
lansen något som påverkar tillväxt och reproduktion 
(Müller et al. 1989; Stewart et al. 1992; Oehlmann et 
al. 1993; Joose 1983). Vid mätningar i norska farvat-
ten har koncentrationer av TBT på mellan 5-50 ng/l 
mäts upp. Det är först och främst skador på framgälade 
snäckor tex nätsnäcka, purpursnäcka, valthornssnäcka 
som har blivit dokumenterade. Även musslor påverkas 
emellertid av detta miljögift, med dvärgväxt och ska-
dor på larvutvecklingen som följd.

Hur TBT och andra närbesläktade organiska ten-
nföreningar på sikt påverkar högre djur är dock min-
dre känt. Förhöjda TBT-koncentrationer har dock kon-
staterats hos marina däggdjur och forskare misstänker 
att TBT tränger igenom blod-hjärnbarriären och lever-
barriären samt hämmar immunförsvaret hos däggdjur. 
Döda upphittade havsuttrar och delfiner har visat sig 

ha höga TBT-koncentrationer i levern (Kannan et.al, 
1997). Det har också observerats försämrat flyktbe-
teende hos sillstim som varit exponerade för TBT. 
Undersökningar på TBT:s effekter hos fisk och däg-
gdjur är fortfarande begränsade (Granmo et al., 2002). 
Den internationella tidskriften “Marine Pollution Bul-
letin” rapporterar dock om TBT hos högre däggdjur 
som lever i öppet hav, bläckfisk, och annan djuphavs-
fisk. Vår kunskap om TBT:s effekter på människor är 
även den starkt begränsad, men enligt Världshälsoor-
ganisationen har effekter som kraftigt irriterad hud och 
andningsproblem rapporterats.

Visserligen binds tennföreningarna mycket hårt 
till sedimentpartiklar, men en viss bioackumulation 
av TBT kan ske hos bottenlevande organismer vid 
födointag genom att kontaminerat sediment bryts ner 
i magsäcken och organiska tennföreningar frigörs. 
Bottenfauna äts av större djur och på så vis rör sig de 
organiska tennföreningarna uppåt i näringskedjan. Ett 
annat alternativ är att tennföreningarna sprids i miljön 
vid exempelvis muddring eller vid häftiga stormar som 
medför att sedimentytan virvlas upp och på så vis blir 
de organiska tennföreningarna tillgängliga i miljön på 
nytt (Bellas et al., 2006).

Trots att detta ämne är förbjudet på båtar under 25 
m och är under process att förbjudas även på fartyg 
större än 25 m så kommer det att påverka miljön lång 
tid framöver. Tidigare antaganden om att TBT är ett 
problem enbart i kustvattnen ifrågasätts nu, halter på 
över 100 μg/kg TS sediment har uppmäts i centrala 
östersjön (Cato 2005).

HELCOM
HELCOM är en regional miljöskyddskonvention för 
Östersjöområdet som har som mål att återställa miljön i 
Östersjöområdet och “bevara dess ekologiska balans”.
Grundläggande principer för att skydda miljön är att 
tillämpa bästa teknik, bästa möjliga åtgärdsval och 
följa försiktighetsprincipen och principen om att föro-
renaren betalar. Enligt konventionen ska länderna 
kring Östersjön så långt det är möjligt vidta åtgärder 
mot negativ antropogen påverkan på Östersjömiljön 
och där med skydda och bevara den biologiska mång-
falden i Östersjön. Arbetet med att minska övergöd-
ning, spridning av miljöfarliga ämnen, föroreningar 
från verksamheter på land och föroreningar från far-
tygstrafiken skall särskilt prioriteras. 

Enligt HELCOM anses organiska tennföreningar till-
höra skadliga ämnen där övervakning skall prioriteras, 
men i dagsläget är det endast Danmark av alla länder 
kring Östersjön som har ett miljöövervakningsprogram 
som omfattar denna ämnesgrupp.
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Statistik
Den statistik som vanligen förekommer vid imposex-
studier är framför allt jämförande statistik, där 
medelvärdet av honornas Vas Defrens Sequence 
Index (VDSI) är centralt för tolkningen av resultaten. 
Medelvärdet av VDSI beräknas för varje station och 
år. Övriga parametrar som beräknas är skalhöjd och 
penislängd. Med hjälp av penislängden kan Relative 
Penis Size Index (RPSI) beräknas, vilket är ett jäm-
förande mått mellan honor och hanars medellängd på 
penis. Detta mått är dock inte användbart på alla snäck-
arter som uppvisar imposex då det hos en del arter kan 
förekomma variationer i hanens penislängd beroende 
på om det är reproduktionssäsong eller ej. En ytterli-
gare parameter som är av vikt är halten av organiska 
tennföreningar i vävnaden vilket kan avslöja när och i 
vilke grad exponeringen av snäckan skett.

Ovanstående parametrar beräknas på 50 jämnstora 
individer som slumpmässigt väljs från respektive sta-
tion. Dessa individer analyseras med avseende på kön 
och imposex, vilket innebär att VDSI respektive RPSI 
beräknas på det antal som visar sig vara honor respe-
ktive hanar.

Vävnadsanalysen bör egentligen ske på vävnad från 
de i provet analyserade honorna men föreslås ske på 
ett samlingsprov för både hanar och honor och då med 
skal. Detta pga att det behövs ca 2-3 g torkad vävnad 
och tidsåtgången för att preparera den mängd djur utan 
skal som behövs för analysen blir för stor och inte eko-
nomisk försvarsbar.

Svårigheter
Vill med detta avsnitt poängtera de svårigheter som 
kan uppstå med att utföra detta kontrollprogram. Anta-
let arter som kan komma ifråga för denna typ av studie 
är mycket begränsat detta främst tillföljd av rådande 
saltförhållanden, men också pga att de flesta snäckor 
som återfinns i Östersjön inte uppvisar effekt av organ-
iska tennföreningar.

Hydrobia ulvae är den art som anses mest lämp-
lig tillföljd av sin utbredning och det faktum att den 
uppvisar imposex som en effekt av exponering för 
organiska tennföreningar. Nackdelen med denna art är 
att den är mycket liten vilket med största sannolikhet 
medför en tidskrävande analys.

Vidare så måste ett stort antal individer samlas in för 
att det skall vara möjligt att genomföra en vävnads-
analys, till detta behövs ca 2-3 g ts, vilket troligen 
innebär hundratals djur som helst skall tas ur sitt skal, 
och analyseras på kön och imposex. Vissa svårigheter 
kan även uppstå vid artbestämningen av Hydrobia 
Ulvae då det krävs att man tar bort skalet på snäckan 
för att kunna bestämma till korrekt art. Detta moment 

blir naturligtvis tidsödande när det gäller att få ihop 
tillräckligt med snäckor till vävnadsanalysen.

Logistiken inom programmet kommer troligen att 
vara relativt kostsam då analysen bör ske på levande 
material och ej senare än 7 dagar efter fångst. Denna 
kostnad kan dock eventuellt minskas om det är möjligt 
att få tillgång till universitet, högskolor och Fiskeriver-
kets laboratorier längs kusten.



12 Marine Monitoring vid Kristineberg AB

Förslag till kontrllprogram för biologisk eff ektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön
2007

Marine Monitoring vid Kristineberg AB

Förslag till kontrollprogram
Nedan föreslagna kontrollprogram bygger på den 
vägledning för att utforma ett nytt delprogram för miljö
övervakning,“Planering och utformning av miljööver-
vakningsprogram”, som återfi nns på Naturvårdsver-
kets 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 miljötillstån-
det utifrån sex arbetsmomenten:

 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 uppfattning 
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 indikatorart och analy-
seras på imposex (VDSI). Eventuellt 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 imposex. Användandet 
av L. Littorea kan dock vara positivt ur ett ekonomiskt 
perspektiv i och med att analysen inte blir lika kost-
sam. Om L. littorea används bör dock även H. ulvae 
analyseras parallelt på någon lokal för att se hur grad av 
känslighet skiljer sig åt. Målvariabler som kommer att 
mätas utifrån ovanstående är VDSI för Hydrobia ulvae, 
ISI för Littorina littorea och RPSI för båda arterna samt 
mängd tennorganiska föreningar i vävnaden. Vid analys 
av organiska tennföreningar i vävnaden hos Hydrobia 
ulvae föreslås att endast vävnad från en punktkälla, en 
naturhamn och en referensstation analyseras. 

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 undersökning, 
SGU (I. Cato). Förslagsvis väljs 12 stationer ur detta 
material fördelade på 4 punktkällor, 4 referensområden 
och 4 sk naturhamnar. Det ultimata vore att försöka 
provta alla stationer i Figur 2 och på så vis få ett bra 
komplement till arbetet med att ta fram bedömnings-
grunder för organiska tennföreningar i sediment. Dess-
värre ryms inte detta inom de för år 2007 givna ekono-
miska ramarna.

4. Utformning av datainsamling
Det kan vara av vikt att första året göra en förstudie 
där endast ett fåtal av föreslagna stationer undersöks, 
detta för att få en korrekt uppfattning om tidsåtgång för 
programmet. Vidare kan metodik för fångst och analys 
utvärderas. En förstudie kan också identifi era krav på 
personalkompetens, utbildningsbehov, organisation 
och logistik. Behovet av pilottester är bl.a. beroende 
av hur mycket metodiken tidigare har använts och hur 
väldokumenterad denna tidigare användning är. Analys 
förfarandet för att studera imposex är vanligtvis väl-
dokumenterat, men i den här föreslagna studien kom-
mer mycket små snäckor att analyseras vilket kan ge 
upphov till vissa svårigheter.

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 all 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 bibehållas 
på en hög nivå är det viktigt att kvaliten på program-
met 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 regel-
bundet deltagande i interkalibreringsaktiviteter för att 
minimera felaktiga analyser, förekomma.

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”.



Marine Monitoring vid Kristineberg AB 13

Förslag till kontrllprogram för biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön
2007

Marine Monitoring vid Kristineberg AB

Referenser

Bellas,J., Ekelund, R., Halldórsson, H., Berggren, M., Granmo, 
Å.. Monitoring of organic compounds and trace metals dur-
ing a dredging episode in the Göta Älv Estuary (SW.Sweden) 
using caged mussels. Water Air Soil Pollut. In press.

Björklund I,”Skeppsbottenfärgernas miljöeffekter”, Kemikaliein-
spektionen rapport 7/87, 1987, 1-16.

Björklund I, ”Miljöeffekter av tennbaserade skeppsbottenfärger”, 
Kemikalieinspektionen rapport 6/88, 1988, 1-38.

Blanck H., Dahl, B., 1996. Pollution-induced community toler-
ance (PICT) in marine periphyton in a gradient of tri-n-butyl-
tin (TBT) contamination. Aquatic Toxicology, 35, 59-77.

Blanck H., Dahl, B., 1998. Recovery of marine periphyton com-
munities around a Swedish marina after the ban of TBT use in 
antifouling paint. Marine Pollution Bulletin, 36, 437-442.

Cato, I., 2003 a: Organiska tennföreningar i svenska havssediment 
– ett förbisett miljöproblem. Havsmiljön 2003, 12-13.

Cato, I., 2003 b: Organotin compounds in Swedish sediments – an 
overlooked environmental problem. In FoU-seminarium vid 
SGU 11-12 mars 2003, Dokumentation. Geological Survey 
of Sweden, SGU-rapport 2003:4, 6-8.

Cato, I., 2005: Organiska tennföreningar – ett miljöproblem i 
svenska kust- och havsområden. SGU-rapport 2005:7, 5-7.

Cato, I., 2005: The National Swedish Status and Trend Monitoring 
Programme based on Chemical Contamination in Offshore 
Sediment – An overview of the results from 2003. HELCOM 
MONAS 8/2005, 17 pp.

Cato, I., 2005: The National Swedish Status and Trend Monitoring 
Programme based on Chemical Contamination in Offshore 
Sediment – An overview of the results from 2003. SGU-rap-
port 2005:25, 28 pp.

Cato, I., 2006: Miljökvalitet och trender i sediment och biota 
utmed Bohuskusten 2000/2001 – en rapport från sju kontroll-
program. Environmental quality and trends in sediment and 
biota along the Bohus Coast in 2000/2001 – a report from 
seven trend monitoring programmes. Geological Survey of 
Sweden, Rapp & Medd no. 122, 490 pp.

Cato, I. (in prep). Unpublished data from an investigation of TBT 
levels in sediments around the Swedish coast, that took place 
during year 2003/2004.

Cato, I., Gönczi, M., Jonsson, P. & Sandkvist, Å. 2002: Sedimen-
tundersökningar i Muskö- och Horssfjärdsområdet. SGU-
rapport 2002:16, 67 p.

Duft, M., Schulte-Oehlmann, U., Weltje, L., Tillmann, M., Oehl-
mann, J., 2003 “Stimulated embryo production as a param-
eter of estrogenic exposure via sediments in the freshwater 
mudsnail Potamopyrgus antipodarum”, Aquatic Toxicology 
64 (2003) 437 /449.

Granmo, Å., R. Ekelund, J-A. Sneli, M. Berggren, J. Svavarsson. 
2002. Effects of antifouling paint components (TBTO, cop-
per and triazine) on the early development of embryos in cod 
(Gadus morhua L.). Mar.Poll.Bull. 44, 1142-1148

Joosse, J. & Geraerts, W. P. M. 1983. Endocrinology in the Mol-
lusca. New York Academic Press, 4.1, pp 317-406.

Kannan, K., Senthilkumar, B., Longanthan, S., Takahashi, D.K. 
Odell, D.K. & Tanabe, S., 1997: Elevated accumulation of 
tributyltin and its breakdown products in bottlenose dolphine 
(Tursiops truncatus) found stranded along the U.S. Atlantic 
and Gulf coasts. Environ Sci. Technol., 31, 296- 301.

Magnusson, M & Granmo, Å., 2003. ”Investigation of Imposex 
on the Swedish west coast using Nassarius reticulatus as a 
bioindicator species”, Swedish Environmental Protection 
Agency, Contract no 212 0328.

Magnusson, M., Borgegren, A., & Granmo, Å., 2004 ”Investiga-
tion of Imposex on the Swedish west coast using Nassarius 
nitidus as a bioindicator species”, Swedish Environmental 
Protection Agency, Contract no 2120423.

Magnusson, M., Borgegren, A., Granmo, Å., & Cato, I., 2004. ” 
Eventuellt samband mellan halten tennföreningar i vävnaden 
hos nätsnäckan Nassarius nitidus och halten tennföreningar 
i sedimentet”, Swedish Environmental Protection Agency, 
Contract no 2120429.

Magnusson, M., Borgegren, A., & Granmo, Å., 2004 ”Investiga-
tion of Imposex on the Swedish west coast using Nassarius 
nitidus as a bioindicator species”, Swedish Environmental 
Protection Agency, Contract no 2120XXX.

Matthiessen P and Gibbs, P. 1998. Critical appraisal of the evi-
dence for tributyltin mediated endocrine disruption in mol-
luscs. Environ Toxicol Chem, 17, 37-43.

Müller, M.D., Renberg, L. & Rippen, G., 1989: Tributyltin in the 
environment – sources, fate and determination: an assess-
ment of present status and research needs. Chemosphere 18, 
2015-2042.

Oehlmann et al., J. O., E. Stroben, C. Bettin and P. Fioroni. 1993. 
Hormonal disorders and tributyltin-induced imposex in 
marine snails. Quantified phenotypic responses in morphol-
ogy and physiology. In: Proceedings of the 27th European 
Marine Biology Symposium, Dublin, 301-305.

OSPAR 2003,“Guidelines for contaminant-specific biological 
effects monitoring (TBT-specific biological effects moni-
toring)”.OSPAR Commission, Ref No 2003-10, Technical 
Annex 3.

Schmitt, C., Duft, M., Brandelik, C., Schulte-Oehlmann, U., & 
Oehlmann, J., “SOP FOR TESTING OF CHEMICALS- 
Reproduction Test with the Prosobranch Snail Potamopyrgus 
antipodarum for Testing Endocrine Active Chemicals Con-
tent of SOP”, Version: 2006-02-08

Schulte-Oehlmann, U., Oehlmann, J., Fioroni, P., and Bauer, B. 
1997 “Imposex and reproductive failure in Hydrobia ulvae 
(Gastropoda: Prosobranchia)” Marine Biology (1997) 128: 
257±266.

STF 1997 Miljømål for vannforekomstene: Nyttevurdering av å 
opprettholde eller forbedre miljøkvalitet. SFT 1997 - 196 s. 
- Rapport 97:36 - Bestillingsnr.: TA-1503.

Strand, J., 2003 “Coupling marine monitoring and risk assessment 
by integrating exposure, bioaccumulation and effect studies A 
case study using the contamination of organotin compounds 
in the Danish marine environment” Ph.D. thesis

Stewart, C., de Mora, S.J., Jones, M.R.L. & Miller, M.C., 1992: 
Imposex in New Zealand neogastropods. Mar. Pollut. Bull. 
4, 204-209.



14 Marine Monitoring vid Kristineberg AB

Förslag till kontrllprogram för biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön
2007

Marine Monitoring vid Kristineberg AB

Viglino Liza, Emilien Pelletier, and Richard St.-Louis: Highly 
persistent butyltins in northern.marine sediments: A longterm 
threat for the Saguenay fjord (Canada) Environ. Toxicol. 
Chem. Vol. 23, No. 11, pp. 2673–2681, 2004.

Vos, P., Meelis, E. och Ter Keurs, W. J. 2000. ”Framework for the 
design of ecological monitoring programs as a tool for envi-
ronmental and nature management.” Environmental Monitor-
ing and Assessment 61: 317-344.

Illustrationen av Nassarius nitidus på framsidan är gjord av Maj 
Persson.

Appendix
1. Koordinater



Marine Monitoring vid Kristineberg AB 15

Förslag till kontrllprogram för biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön
2007

Marine Monitoring vid Kristineberg AB

Appendix 1; Koordinater

X Y
Sydkusten Trelleborgs hamn 6140995 1331631 4

Simrishamns hamn 6159442 1408730 5

Sölvesborgs kommun 6209700 1431000 -

Hamn, St. 53 6216883 1305905 -

Karlskrona utanför varvet 6224950 1485780 11

Kalmar hamn 6281913 1534543 4

Oskarshamn 6349152 1540725 -

Blankaholm kaj 6385150 1543500 6

Västervik, storhamn 6403328 1552086 16

Dalaröomr, Karlslunds marina, varvet 6446894 1647359 3

Valdemarsviks hamn 6453443 1547207 6

Oxelösund, Fiskehamnen bland segelbåtarna 6504503 1575881 5

Oxelösunds marina 6505127 1574963 2

Utterholmen 6508636 1578412 4

Broken 6510790 1583219 7

Långskär 6511005 1579288 5

Västra Skäret, referens 6511140 1583848 6

Östra Sackholmen 6512088 1587823 6

Ringsöfladen 6513594 1594888 5

Nyköpings Småbåtshamn 6514100 1570014 3

Krokholmsviken 6514488 1591921 3

Norra Lökholmen, referens 6521170 1599715 7

Laxkroksholmarna 6521748 1600159 3

Askö, Sandviken? 6523175 1607371 4

Trosa hamn 6531158 1601032 1

Nynäshamns marina 6532828 1623784 6

Sthlms skärgård, Norvik 6534890 1625284 -

Sthlms skärgård, Vika 6536146 1614105 10

Muskö örlogshamn 6541711 1629646 -

Berga örlogshamn 6552530 1634378 -

Sthlm, Svidersviken, Nacka 6579109 1632702 7

N Grisslingen 6579383 1650567 -

Sthlms skärgård, N Svärdsö 6579862 1627054 4

Sthlm, Nybroviken, Skeppsholmen 6580643 1629920 5

Kolviksviken, SE Torsbyfjärden 6581326 1652132 -

Kilsviken, N Baggensfjärden 6581754 1642271 -

Sthlm, Kummelnäs, NV Ormingelandet, 6583276 1639741 -

Sthlm, S Höggarnsfjärden 6584959 1640035 29

Sthlms skärgård, Möja Söderfjärd 6586415 1673664 102

Sthlms skärgård, Saxarfjärden 6594382 1654567 56

Nortälje hamn 6629886 1661071 6

Rikets nät (RT90)
Plats Vattendjup (m)

Sida 1 av 1
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