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Bakgrund 
De svenska övervakningsprogrammen av miljögifter är världsunika genom sina långa tidsserier 
och höga kvalitet. Till skillnad från många andra länder har dessa genomförts av samma utförare 
vid samma laboratorier ända sedan programmen initierades, de äldsta redan i slutet på 1960-talet. 
När analysmetoder utvecklats har stor möda lagts på att kalibrera resultaten för att uppnå största 
möjliga jämförbarhet över tid. 
 
Sedan några år har flera insatser gjorts för att utöka antalet analyserade ämnen och ämnesgrupper 
genom sk ’screening’. Den breda kompetens som är nödvändig för att analysera dessa olika äm-
nesgrupper kan inte täckas av ett enskilt laboratorium. Vidare finns krav på ökad konkurrens bl a 
för att minska kostnader. Detta tillsammans gör att antalet analyserande laboratorier måste ut-
ökas.   
 
För att kunna bedöma jämförbarhet och tillförlitlighet av analysresultat från olika laboratorier 
räcker knappast krav på ackreditering och skriftlig dokumentation. Man kan utgå från att matris-
effekter innebär att små skillnader i analysmetod ger olika resultat.  
 
I den föreliggande studien undersöks hur de olika laboratorierna förhåller sig till varandra med 
avseende på koncentrationsnivåer, varians och detektionsgränser. Speciellt intressant är natur-
ligtvis hur skillnader mellan de olika laboratoriernas resultat förhåller sig till mellanårsvariatio-
nen i de pågående tidsserierna i de nationella miljöövervakningsprogrammen och vad ett eventu-
ellt byte av laboratorium får för effekter när det gäller tolkning av tidstrender och geografiska 
skillnader mellan olika regioner. Inför en upphandling av nya ämnen kan konstateras att de an-
givna detektionsgränserna för exempelvis pesticider varierar mellan olika laboratorier med en 
faktor 2 – 250 ggr (eller mer).  
 
 

Utförande 
Som ett led i den fortlöpande kvalitetskontrollen inom det nationella övervakningsprogrammet 
av miljögifter i biota gav Naturvårdsverket i uppdrag åt Gruppen för miljögiftsforskning vid Na-
turhistoriska riksmuseet att genomföra en interkalibrering mellan några laboratorier, potentiella 
som utförare av analyser avseende organiska miljögifter inom Naturvårdsverkets miljögiftspro-
gram. De fyra ingående laboratorierna har valts ut i samråd med Naturvårdsverket:  
 

1) ITM, Institutet för Tillämpad Miljöforskning,  
2) Alcontrol AB,  
3) Analytica AB och  
4) IVL, Svenska Miljöinstitutet AB.  

 
Dessa benämns i det följande: Lab 1, Lab 2, Lab 3 respektive Lab 4. Samtliga är ackrediterade 
för kemisk analys (SS—EN ISO/IEC 17025), åtminstone för kategorin ’övrigt’.  
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Studien jämför analyser på provbankat material från fisk i sötvattensprogrammet av tre olika 
substansgrupper samt fett.  
 
Endast rapporterade resultat har behandlats. Inga försök har gjorts att via dokumentation av ana-
lysmetoder etc., försöka förklara orsaken till skillnader. Inte heller har det gjorts några ansträng-
ningar för att genom kontakter med respektive laboratorium försöka korrigera misstänkta fel el-
ler orimligheter. 
 
 

Prover och provberedning 
Val av provtyp gjordes i samråd med Naturvårdsverket. Valet föll på abborre från Hjärtsjön 
(X=63 25150, Y=14 66750) i centrala Småland, vilken ingår som referenslokal i det nationella 
limniska programmet. En större mängd muskel från abborrar från denna sjö, tagna ur Miljöprov-
banken på Naturhistoriska riksmuseet, homogeniserades och blandades noggrant i flera omgång-
ar, varefter den fördelades på brända glasburkar med 10 - 15 gram i varje. Varje laboratorium 
fick 18 burkar med prov, numrerade från 1 till 18. Burkarna var fördelade på de tre substans-
grupperna som skulle analyseras. Det framgick att det var samma prov i burk 1, 7 och 13 etc., 
men inte att det var samma prov i alla. Avsikten var att på det viset få ett spridningsmått för varje 
ämnesanalys. 
 
 

Analyserade substanser 
Laboratorierna fick i uppgift att analysera ett flertal ämnen i tre olika grupper. PCB/DDT-
gruppen analyserades av alla. Alla pesticider analyserades av Lab 3. Lab 1 och Lab 4 analysera-
de endast HCB och HCH-er ur pesticidgruppen. Lab2 analyserade inga pesticider. Lab 1 analyse-
rade inga PAH-er. 
 

PCB/DDT-gruppen Pesticidgruppen PAH-gruppen 

p,p’-DDT Alaklor Fenantren 
p,p’-DDD Atrazin Fluoranten 
p,p’-DDE Klorfenvinfos Pyren 
CB-28 Klorpyrifos Benso(b)-fluoranten 
CB-52 Diuron Benso(k)-fluoranten 
CB-101 Isoproturon Benso(a)-pyren 
CB-105 Simazin Dibenso(a, h)-antracen 
CB-118 Trifluralin Benso(g, h, i)-perylen 
CB-138 β-endosulfan Indeno(1, 2, 3-cd)-pyren 
CB-153 α-endosulfan  
CB-156 HCB  
CB-180 α-HCH  
 β-HCH  
 γ-HCH  

Tabell 1. Analyserade ämnen inom tre ämnesgrupper 
 

Intka06.doc 
 



Resultat 
 

Allmänt 
Två av laboratorierna (Lab 2 och Lab 4) har angett koncentrationer enbart på fettviktsbasis, ett 
(Lab 3) på färskviktsbasis och ett (Lab 1) på båda sätten. För de som angett enbart på en bas har 
värdena för den andra räknats om på grundval av angivna fetthalter.  
 
Beträffande laboratoriernas extraktionsmetoder kan påpekas att tre av dem utförde separata ana-
lys- och fettextraktioner. Detta medför att det behövs större provmängd för att det ska räcka till 
båda bestämningarna. 
 
Metodbeskrivningarna för analysextraktionerna är kortfattade för tre av laboratorierna (något 
krav på utförliga beskrivningar efterfrågades inte heller i beställningen). I Bilaga I finns labora-
toriernas metoder beskrivna. 
 
Till de följande beskrivningarna finns utvalda diagram insprängda i texten, en sammanställning 
av fler figurer finns i Bilaga II. Grunddata återfinns i Bilaga III. I Bilaga IV redovisas laborato-
riernas detektionsgränser. 
 
 

Fettextraktionen 
Lab 1 använder den kallextraktionsmetod som utnyttjats inom det nationella miljöövervaknings-
programmet sedan det startade (Jensen et al., 1983; Eriksson et al., 1994). Lab 4 använder en 
modifierad variant av samma metod. Denna har visat sig ge högre fetthalter än ursprungsmeto-
den för prover med låg fetthalt (< 1%), vilket det är fråga om här. Lab 4 har också högre medel-
värde än Lab 1, 1.10% mot 0.66%. Skillnaden är dock större än förväntat enligt den artikel där 
den modifierade metoden presenterades (Jensen et al., 2003). 
 
Lab 2 använder sig av en syrahydrolysmetod som bl a används inom livsmedelsindustrin för fett-
extraktion av animaliska prover. Lab 3 utnyttjar Soxhlet-extraktion med hexan under ganska kort 
tid. Se vidare sammanställningen i Bilaga I. 
 
Skillnaden i medelvärde för uppmätt fetthalt mellan laboratoriet med det högsta och det lägsta 
värdena är en faktor 2,5. Skillnaderna i fetthalt påverkar givetvis omräkningar från fettviktbasis 
till färskviktbasis och vice versa. Jämförelserna i det följande görs på fettviktsbasis. 
 
Spridningen i fetthaltsbestämningen för de olika laboratorierna är dock relativt låg, utom för  
Lab 3 som har en variationskoefficient på 26% vilket är ca 4-5 ggr så högt som för de andra. Se 
figur 1. 
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koefficient 

% 

Min - max 

Lab1 5  0.60 - 0.69 
Lab2 5  0.73 - 0.83 
Lab3 26  0.29 - 0.54 
Lab4 7  1.0 - 1.2 

Tabell 2. Fettbestämningar, variationskoefficient och range 

Figur 1. Fettinnehåll i % av färskvikten, geometriska medelvärden samt 95% konfidensintervall 
              för de fyra laboratorierna. 

 

Detektionsgränser 
Endast ett laboratorium (Lab 4) har angivit detektionsgränser även för de substanser som 
överskridit gränserna. För övriga laboratorier har gränserna satts efter minsta angivna ”mindre 
än”-värden, eller som lägre än minsta koncentration, se Bilaga IV. 
 
Angivna eller beräknade detektionsgränser varierar stort mellan de olika laboratorierna. I de fles-
ta fall har Lab 1 och Lab 2 ca 2 - 10 gånger högre detektionsgränser än Lab 4 medan Lab 3 har 
10 - 100 gånger så höga. För pesticid-gruppens ämnen HCB, α-, β- och γ-HCH är Lab 3’s detek-
tionsgränser ca 500 gånger högre än Lab 4’s. 
 

PCB / DDT -gruppen 
Alla fyra laboratorierna deltog här. Värdena för  Lab 1 och Lab 4 har ganska god överensstäm-
melse beräknat på fettviktsbasis. Ett icke negligerbart undantag finns dock i CB-118 som visar 
uppenbara skillnader i såväl nivå som spridning mellan Lab 1 och Lab 4 även om de andra två 
laboratorierna skiljer sig i ännu högre utsträckning (CB-118 är speciellt intressant pga av dess 
mer eller mindre plana struktur och därigenom relativt höga TEF-värde). Figur 2 och 3. 
 
Storleken på spridningarna (min- maxvärden) är också likartade, som exempel DDE: Lab 1  
85.2 - 93.8 ng/g fettvikt och Lab 4 65 - 88 ng/g; för CB-153: Lab 1 94.0 - 104.4 ng/g och Lab 4 
81 - 95 ng/g.  
 
Lab 2 har helt avvikande värden från de två nämnda; t ex anger de halva värdet för DDE; för 
CB-153 har de fått 8 ng/g (medel) mot 100 resp 88 för de andra två laboratorierna, och för  
CB-52 har Lab 2 angivit 28 ng/g (medel) där de andra två inte kommit över detektionsgränserna 
(6 resp 2 ng/g). Värdet för CB-52 är också 2.5 gånger högre än värdet för CB-153, vilket är 
orimligt för varje typ av prov från biota. Spridningen är också generellt större. 
 
Lab 3 har bara kunnat beräkna ett fåtal värden då flertalet substanser hamnat under detektions-
gränserna. För de kvantifierade substanserna (CB-138, -153 och -180) anger de något högre vär-
den än Lab 1 och Lab 4.  
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 DDT     
CV % 

DDE    
CV % 

CB-101 
CV % 

CB-118 
CV % 

CB-153 
CV % 

CB-180 
CV % 

Lab1 4  5  3 4 4 2 
Lab2 -  38  - 16 23 51 
Lab3 -  -  - - 33 31 
Lab4 10  14  12 19 7 10 

Tabell 3. Variationskoefficienter (CV) för några ämnen ur DDT/PCBgruppen (fettviktsbasis),. 
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Figur 2. DDT och DDE (ug/g fett), geometriska medelvärden samt 95% konfidensintervall 
              för de fyra laboratorierna. 
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Figur 3. CB-kongenrar (ug/g på fett), geometriska medelvärden samt 95% konfidensintervall 
              för de fyra laboratorierna. 

 
 
Mönster inom PCB/DDT-gruppen 
Mönstret för ett prov, uttryckt som kvoten mellan koncentrationerna för olika substanser inom 
PCB/DDT-gruppen, ger en information om kvantifieringen som är oberoende både av den all-
männa koncentrationsnivån för en analys, och av fettextraktionen. Figur 4. 
 
En jämförelse mellan laboratorierna visar att Lab 1 och Lab 4 har likartade värden för de kvoter 
som kontrollerats (CB-101/CB-153, CB-118/CB-153, CB-138/CB-153, CB-180/CB-153 och 
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DDE/CB-153). Dock kan anmärkas att kvoten CB-118/CB-153 avviker i såväl nivå som sprid-
ning (variationskoefficienten=19% för Lab 4 jämfört med 4% för Lab 1). 
 
Lab 2 har en mycket ojämn kvotfördelning: för några av kvoterna har det jämförbara värden med 
Lab 1 och Lab 4, men för CB-180 / CB-153 och DDE / CB-153 har Lab 2, 4 - 5 gånger högre 
värden. Spridningen mellan delproven är i vissa fall också stor, speciellt för CB-180: 9.4 - 33 
ng/g fettvikt (min- max) och för DDE: 20 - 47. 
 
För Lab 3 har bara två kvoter kunnat beräknas. Resultatet ligger för en kvot (CB-180 / CB-153) 
på samma nivå som Lab 1 och Lab 4. För den andra kvoten (CB-138 / CB-153) ligger värdet nå-
got över, men istället föreligger en spridning mellan de individuella proven på 4.5 gånger (min- 
max, CV = 49%). 
 

 101/153 
CV % 

118/153  
CV % 

138/153  
CV % 

180/153  
CV % 

DDE/153 
CV % 

Lab1 4  4  3 4 4 
Lab2 -  8 8 54 19 
Lab3 -  -  49 16 - 
Lab4 9  19  4 11 6 

Tabell 4. Variationskoefficienter (CV) för kvoterna mellan olika CB-kongenrar och CB-153. 
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Figur 4. Kvoter mellan CB-101,118,138,180, DDE och CB-153, geometriska medelvärden samt 95% 
             konfidensintervall för de fyra laboratorierna. 

 

Pesticid-gruppen 
Tre av laboratorierna medverkade i denna grupp. Lab 1 (endast HCB och HCH’er) och Lab 3 
hade inga resultat över detektionsgränserna. Lab 4 (också endast HCB och HCH’er) hade för 
HCB spridningen (min- max) 4.6 - 7.6 (medel 6.2) ng/g fettvikt medan de för γ-HCH hade vär-
dena 3.3 - 4.2 (medel 3.7). 
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PAH-gruppen 
Av de tre laboratorier som lämnat data för PAH hade Lab 4 de lägsta värdena. Lab 2 har ca 4 
gånger så höga värden (medelvärden) medan Lab 3 har 100 - 150 gånger högre. 
 
Även inom ett laboratorium varierar värdena för de sex proven starkt, med tanke på att de alla 
var framställda ur samma homogenat. Sålunda har Lab 2 kvantifierat fenantren till 88 - 130 ng/g 
fettvikt (medel 111), medan de för pyren fått 17 - 110 ng/g (medel 46). Uttryckt som variations-
koefficienter ser man att endast Lab 4 (CV mellan 20 och 27 %) generellt har acceptabla varia-
tionskoefficienter.  
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Figur 5. Fenantren, fluoranten samt pyren (ng/g fett), geometriska medelvärden samt 
              95% konfidensintervall för de fyra laboratorierna. 

 
 

 Fenantren 
CV % 

fluoranten 
CV % 

pyren 
CV % 

Lab2 17 93 81 
Lab3 40 58 45 
Lab4 24 27 20 

Tabell 6. Variationskoefficienter (CV) för kvoterna mellan olika PAH-er (fettviktsbasis). 
 
 

Slutsatser 
Trots att alla fyra laboratorierna är välrenommerade och ackrediterade uppvisar jämförelsen för 
denna matris, abborre, på skrämmande skillnader i såväl halter, spridning, mönster som i förmå-
gan att överhuvudtaget detektera flera av de undersökta ämnena.  
 
Resultaten visar att konsekvenserna av att byta laboratorium i långa tidsserier generellt är för-
ödande för möjligheten att upptäcka trender. I undantagsfall vore det kanske möjligt utan alltför 
stora förluster i förmågan att upptäcka trender (mellan Lab 1 och Lab 4) men det förutsätter 
grundliga och kostsamma parallellkörningar och kalibreringar. 
 
För etablerande av nya tidsserier är avvikelser i nivåer måhända av mindre betydelse men de sto-
ra skillnader i varians som uppmättes i föreliggande studie leder till märkbart olika förutsättning-
ar i statistisk styrka och därmed möjlighet att upptäcka förändringar vilket måste beaktas vid 
upphandling av nya analyser.  
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För screening av nya ämnesgrupper måste i första hand detektionsnivån beaktas. Det finns skäl 
att misstänka att exempelvis den screening som redan skett beträffande pesticider inte skulle för-
mått upptäcka koncentrationer som eventuellt legat över den nivå som kan ge biologiska effekter 
i miljön. Inför en upphandling av nya ämnen kan konstateras att de angivna detektionsgränserna 
för exempelvis pesticider varierar mellan de fyra anlitade laboratorierna med en faktor 2 – 250 
ggr. 
 
Även om screening fokuserar på om de aktuella ämnena förekommer eller inte i olika miljöer vill 
man exempelvis 1) kunna jämföra sina resultat med andra undersökningar, 2) upptäcka skillna-
der mellan geografiska regioner, 3) kunna upptäcka skillnader mellan arter på olika trofiska ni-
våer etc. Vid för stora avvikelser beträffande nivå och spridning omöjliggörs detta. Att kunna 
upptäcka skillnader mellan två regioner på säg 100%, dvs. en faktor 2, vore väl ett inte alltför 
ohemult krav. Skillnader mellan medelkoncentrationer i denna undersökning var ofta betydligt 
större, 5-10 ggr var inte så ovanligt, upp till 150 ggr förekom. Det är alltså inte säkert att det bara 
är priset på analyserna eller hastigheten med vilken resultaten utlovas som skiljer laboratorierna 
åt. 
 
Slutsatsen blir att för att från ett laboratorium få analysresultat som är tillförlitliga och jämförba-
ra med andra, räcker inte krav på ackreditering och skriftlig dokumentation. Man bör även kräva 
deltagande i regelbundna interkalibreringsövningar. För övervakningens vidkommande vore det 
också önskvärt med nationell-regional samordning vid upphandling av analyser där erfarna mil-
jökemister kan vara behjälpliga för att utvärdera inkomna anbud.  
 
 
Referenser 
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Bilaga I 
Extraktionsmetoder, interkalibreringen 2003 

Kortfattad sammanfattning av laboratoriernas extraktionsbeskrivningar 

 

LAB 1 
Analysextraktion 
Kallblandningsmetod som används i miljöövervakningsprogrammet sedan det började på 1980-talet. 
 
* Ca 10 g prov homogeniseras i aceton/hexan (medför dehydratisering av provet för bättre effekt av nästa 

steg). 
* Provmassan reextraheras sedan med hexan/dietyleter två gånger. 
* Den kombinerade lösningsmedelsfasen skakas med en fosforsyralösning (för att möjliggöra utvinnig 

även av fenoler). 
* Lösningsmedelsfasen indunstas i rumsluft och fettmängd och fetthalt bestäms. 
* Provet tillsätts internstandard i iso-oktan och upparbetas (fettet avskiljs) med koncentrerad svavelsyra. 
* PCB-gruppen och vissa pesticider analyseras på GC (gaskromatograf). 
 

Fettextraktion 
Ingår i analysextraktionen. 
 
 

LAB 2 

Analysextraktion 
* Ca 5 g prov tillsätts internstandard. 
* Soxhlet-extraktion med diklormetan under 18 timmar. 
* Provet renas från biologiskt material med GPC (Gel Permeation Chromatography). 
* Lösningsmedlet indunstas under kvävgas. 
* Lösningsmedelsbyte till toluen. En insprutningsstandard tillsätts. 
* Provet upparbetas med syra; syran avskiljs på en Florisilkolonn. 
* Analys sker på GC-MS (gaskromatograf/masspektrometer). 
 

Fettextraktion 
* Ca 5 g prov homogeniseras, vägs in i en pappersform som placeras i ett oströr. 
* 10 ml 8M saltsyra tillsätts; röret ställs i kokande vattenbad i 1 tim, med omskakning (hydrolys). 
* Svalnat prov tillsätts 10 ml etanol, blandas. 
* Tillsats av 25 ml dietyleter, skakas, sedan tillsätts 25 ml petroleumeter, skakas. 
* Röret får stå över natt. 
* Lösningsmedelsfasen tas av och överförs till torkade och vägda sättkolvar. 
* Provet tvättas 2 gånger med 30 ml eter/petroleumeterblandning. 
* Lösningsmedlet indunstas på Soxhlet-utrustning. 
* Kolvarna torkas vid 102 - 105°C i 2½ tim, varefter de vägs och fetthalten beräknas. 
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LAB 3 

Analysextraktion 
För PCB och PAH: 
* Provet homogeniseras. 
* Torkning med natriumsulfat och sjösand; förvaring i excikator över natt (16 tim). 
* Soxhlet-extraktion med n-hexan i 6 tim. 
* Avdunstning av lösningsmedel genom destillation. 
* Resterande lösningsmedel avdrivs med kvävgasström. 
* Provet fraktioneras på aluminiumoxidkolonn, konditionerad med n-hexan. 
* En viss mängd prov (5 ml) elueras med 200 ml n-hexan. 
* Provet indunstas till 1 ml och analyseras med GC-MSD. 
 
För Pesticiderna: 
* SOXHLET-extraktion enligt ovan men med diklormetan. 
* Analys på GC-MS. 
 

Fettextraktion 
* Provet extraheras med SOXHLET på samma sätt som för PCB- och PAH-proverna enligt ovan. 
* Det torra extraktet vägs slutligen och fetthalten beräknas. 
 
 

LAB 4 
Analysextraktion 
För PCB och Pesticider: 
* 5 - 10 g prov extraheras först med aceton, därefter med en blandning av pentan och dietyleter. 
* Extraktionerna genomförs i ultraljudsbad. 
* De sammanslagna organfaserna tillsätts vatten, och organfasen separeras. 
* Provet behandlas med svavelsyra. 
* Provet fraktioneras på aluminiumoxidkolonn med tre fraktioner: PCB och två Pesticidfraktioner. 
* Fraktionerna indunstas och en insprutningsstandard tillsätts före GC-körning. 
 
För PAH 
* 5 - 10 g prov extraheras först med aceton, därefter med en blandning av pentan och dietyleter. 
* Extraktionerna genomförs i ultraljudsbad. 
* De sammanslagna organfaserna tillsätts vatten, och organfasen separeras. 
* Proven tvättas med natriumsulfat och hydrolyseras med kaliumhydroxid. 
* Organfasen fraktioneras på kiselgelkolonn; en PAH-fraktion. 
* Organfasen överförs till metanol. 
* Analys på HPLC (C18 specialkolonn). 
 

Fettextraktion 
(En modifiering av den kallblandningsmetod som används inom miljöövervakningen, med andra lösningsmedel.) 
* Ca 10 g prov homogeniseras i 2-propanol/dietyleter (medför dehydratisering av provet för bättre effekt 

av nästa steg). 
* Provmassan reextraheras sedan en gång med hexan/dietyleter + 2-propanol, och ytterligare en gång med 

enbart hexan/dietyleter. 
* Den kombinerade lösningsmedelsfasen skakas med en fosforsyralösning (för att möjliggöra utvinnig av 

fenoler). 
* Lösningsmedelsfasen indunstas i rumsluft och fettmängd och -halt bestäms. 
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Bilaga II 
 
Figurer, interkalibreringen 2003 
Figurerna visar enskilda analysresultat (små prickar) från de 4 laboratorier som deltagit (1,2, 3,4 
på x-axeln), geometriska medelvärden samt 95 % konfidensintervall för medelvärdet. Resultaten 
redovisas både på fettviktsbasis och på färskviktsbasis. 
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CB's, ng/g fresh w., perch muscle
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Kvoter mellan olika CB-kongenrar och CB-153 
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Bilaga III 
 

Grunddata, interkalibreringen 2003 
 
I följande tabell har rapporterade koncentrationer från ingående laboratorier sammanställts. 
 
Data har av vissa laboratorier angetts på enbart färskviktsbasis eller fettviktsbasis. Dessa har där-
för räknats om på grundval av angivna fetthalter; sådana omräknade data anges med kursiverade 
siffror. 
Där andra sorter angivits har data även räknats om för att anpassa till sorten ng/g prov respektive 
ng/g fett. 
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PCB-gruppen, färskviktsbasis, ng/g prov 
 

Prov nr Fetthalt% p,p-DDT p,p-DDD p,p-DDE CB-28 CB-52 CB-101 CB-105 

        
        
        
        
        
        

           

CB-118 CB-138 CB-153 CB-156 CB-180

LAB 1-1 0.668 0.138 -0.070 0.577 -0.040 -0.040 0.095 ---- 0.111 0.451 0.679 ---- 0.353 
LAB 1-2 0.672 0.136 -0.070 0.601 -0.040 -0.040 0.093 ---- 0.110 0.444 0.693 ---- 0.336 
LAB 1-3 0.643 0.126 -0.070 0.548 -0.040 -0.040 0.085 ---- 0.104 0.392 0.605 ---- 0.320 
LAB 1-4 0.600 0.131 -0.070 0.563 -0.040 -0.040 0.084 ---- 0.107 0.394 0.627 ---- 0.308 
LAB 1-5 0.675 0.129 -0.070 0.608 -0.040 -0.040 0.095 ---- 0.112 0.437 0.646 ---- 0.345 
LAB 1-6 0.691 0.125 -0.070 0.611 -0.040 -0.040 0.093 ---- 0.109 0.442 0.693 ---- 0.359 
LAB 2-1 0.83 -0.1 -0.1 0.39 -0.01 0.33 -0.02 0.0031 0.014 0.049 0.081 0.0061 0.23
LAB 2-2 0.78 -0.1           

           
           
           
           

             

-0.1 0.20 -0.01 0.26 -0.02 0.0022 0.010 0.039 0.056 0.0044 0.26
LAB 2-3 0.75 -0.1 -0.1 0.25 -0.01 0.22 -0.02 0.0026 0.0088 0.036 0.048 0.0041 0.22
LAB 2-4 0.73 -0.1 -0.1 0.15 -0.01 0.18 -0.02 0.0028 0.0085 0.034 0.046 0.0041 0.13
LAB 2-5 0.73 -0.1 -0.1 0.18 -0.01 0.15 -0.02 0.0022 0.0094 0.034 0.047 0.0040 0.069
LAB 2-6 0.77 -0.1 -0.1 0.32 -0.01 0.18 -0.02 0.0029 0.012 0.050 0.077 0.0056 0.074
LAB 3-1 0.52 -1 -1 -1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.5 0.96 -0.2 0.51
LAB 3-2 0.54             

             
             
             
             

           

-1 -1 -1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 1.7 0.95 -0.2 0.49
LAB 3-3 0.52 -1 -1 -1 0.38 -0.2 0.5 -0.2 -0.2 1.3 1.0 -0.2 0.53
LAB 3-4 0.44 -1 -1 -1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.85 1.0 -0.2 0.50
LAB 3-5 0.29 -1 -1 -1 0.34 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 1.0 0.79 -0.2 0.51
LAB 3-6 0.32 -1 -1 -1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.70 1.2 -0.2 0.52
LAB 4-1 1.1 0.21 0.071 0.71 -0.02 -0.02 0.15 0.045 0.08 0.79 0.91 0.07 0.54
LAB 4-2 1.2 0.16           

           
           
           
           

0.082 0.86 -0.02 -0.02 0.14 0.032 0.13 0.84 0.94 0.04 0.45
LAB 4-3 1.1 0.18 0.082 0.83 -0.02 -0.02 0.12 0.037 0.13 0.83 0.92 0.05 0.52
LAB 4-4 1.0 0.18 0.066 0.84 -0.02 -0.02 0.13 0.025 0.12 0.79 0.93 0.04 0.51
LAB 4-5 1.1 0.18 0.068 0.89 -0.02 -0.02 0.15 0.037 0.13 0.82 0.98 0.05 0.53
LAB 4-6 1.2 0.20 0.073 1.06 -0.02 -0.02 0.19 0.030 0.13 0.95 1.15 0.06 0.52

 
Kursivt = omräknat från fettviktsdata 

Intka06.doc 
 



PCB-gruppen, fettviktsbasis, ng/g fett 
 

Prov nr Fetthalt% p,p-DDT p,p-DDD p,p-DDE CB-28 CB-52 CB-101 CB-105 
          
          
          
          
          
          

             

CB-118 CB-138 CB-153 CB-156 CB-180
LAB 1-1 0.668 20.7 -10.5 86.4 -6.0 -6.0 14.2 ---- 16.6 67.5 101.7 ---- 52.9 
LAB 1-2 0.672 20.2 -10.4 89.5 -6.0 -6.0 13.8 ---- 16.4 66.1 103.2 ---- 50.0 
LAB 1-3 0.643 19.6 -10.9 85.2 -6.2 -6.2 13.2 ---- 16.2 60.9 94.0 ---- 49.7 
LAB 1-4 0.600 21.8 -11.7 93.8 -6.7 -6.7 14.0 ---- 17.8 65.6 104.4 ---- 51.3 
LAB 1-5 0.675 19.1 -10.4 90.1 -5.9 -5.9 14.1 ---- 16.6 64.7 95.7 ---- 51.1 
LAB 1-6 0.691 18.1 -10.1 88.4 -5.8 -5.8 13.4 ---- 15.8 63.9 100.2 ---- 51.9 
LAB 2-1 0.83 -10 -10 47 -1 40 -3 0.37 1.7 6 9.8 0.73 28
LAB 2-2 0.78             

             
             
             
             

            

-10 -10 25 -1 33 -2 0.28 1.3 5 7.2 0.57 33
LAB 2-3 0.75 -10 -10 33 -1 29 -2 0.34 1.2 4.8 6.5 0.55 29
LAB 2-4 0.73 -10 -10 20 -1 24 -2 0.38 1.2 4.7 6.3 0.56 18
LAB 2-5 0.73 -10 -10 24 -1 21 -2 0.30 1.3 4.7 6.5 0.55 9.4
LAB 2-6 0.77 -10 -10 41 -1 23 -3 0.37 1.6 6.5 10 0.73 9.6
LAB 3-1 0.52 -200 -200 -200 -40 -40 -40 -40 -40 96 190 -40 98
LAB 3-2 0.54 -200            

            
            
            
            

             

-200 -200 -40 96 -40 -40 -40 320 180 -40 91
LAB 3-3 0.52 -200 -200 -200 73 -40 96 -40 -40 250 190 -40 100
LAB 3-4 0.44 -250 -250 -250 -50 -50 -50 -50 -50 190 230 -45 115
LAB 3-5 0.29 -300 -300 -300 120 -60 -60 -60 -60 350 270 -70 180
LAB 3-6 0.32 -300 -300 -300 -60 -60 -60 -60 -60 220 380 -65 160
LAB 4-1 1.1 19 6.6 65 -2 -2 14 4.2 7.0 74 84 6.3 50
LAB 4-2 1.2             

             
             
             
             

14 7.0 74 -2 -2 12 2.8 11 71 81 3.7 39
LAB 4-3 1.1 17 7.6 77 -2 -2 12 3.4 12 77 85 4.4 48
LAB 4-4 1.0 18 6.6 85 -2 -2 13 2.5 12 80 94 4.3 51
LAB 4-5 1.1 17 6.4 83 -2 -2 14 3.4 12 76 92 4.5 49
LAB 4-6 1.2 16 6.1 88 -2 -2 16 2.5 11 79 95 5.2 43

 

Kursivt = omräknat från färskviktsdata 
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Pesticid-gruppen, färskviktsbasis, ng/g prov 
 

Prov nr Fetthalt% alaklor atrazin klorfen- 
vinfos 

klor- 
pyrifos diuron iso- pro-

turon simazin trifluralin b-endo-
sulfan

a-endo- 
sulfan HCB  

          
          
          
          
          
          
              

a-HCH b-HCH g-HCH

LAB 1-1 0.668 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.040 -0.040 -0.050 -0.050 
LAB 1-2 0.672 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.040 -0.040 -0.050 -0.050 
LAB 1-3 0.643 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.040 -0.040 -0.050 -0.050 
LAB 1-4 0.600 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.040 -0.040 -0.050 -0.050 
LAB 1-5 0.675 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.040 -0.040 -0.050 -0.050 
LAB 1-6 0.691 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.040 -0.040 -0.050 -0.050 
LAB 2-1 0.83 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-2 0.78 ----              

              
              
              
              

               

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-3 0.75 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-4 0.73 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-5 0.73 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-6 0.77 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 3-1 0.52 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 3-2 0.54               

               
               
               
               

              

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 3-3 0.52 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 3-4 0.44 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 3-5 0.29 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 3-6 0.32 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 4-1 1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.050 0.028 0.071 0.035
LAB 4-2 1.2 ----              

              
              
              
              

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.072 0.032 0.023 0.043
LAB 4-3 1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.061 0.032 0.074 0.041
LAB 4-4 1.0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.062 0.034 *** 0.042
LAB 4-5 1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.073 0.021 0.038 0.040
LAB 4-6 1.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.091 0.037 0.032 0.045

 
Kursivt = omräknat från fettviktsdata 
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Pesticid-gruppen, fettviktsbasis, ng/g fett 
 

Prov nr Fetthalt% alaklor atrazin klorfen-
vinfos

klor- 
pyrifos

 

diuron iso- pro-
turon simazin trifluralin b-endo- 

sulfan 
a-endo- 
sulfan HCB  

             
              
              
              
              
              
              

a-HCH b-HCH g-HCH

LAB 1-1 0.668 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -6.0 -6.0 -7.5 -7.5
LAB 1-2 0.672 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -6.0 -6.0 -7.4 -7.4
LAB 1-3 0.643 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -6.2 -6.2 -7.8 -7.8
LAB 1-4 0.600 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -6.7 -6.7 -8.3 -8.3
LAB 1-5 0.675 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -5.9 -5.9 -7.4 -7.4
LAB 1-6 0.691 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -5.8 -5.8 -7.2 -7.2
LAB 2-1 0.83 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-2 0.78 ----              

              
              
              
              

           

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-3 0.75 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-4 0.73 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-5 0.73 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-6 0.77 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 3-1 0.52 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
LAB 3-2 0.54 -2000           

           
           
           
           

              

-2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
LAB 3-3 0.52 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
LAB 3-4 0.44 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300
LAB 3-5 0.29 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500
LAB 3-6 0.32 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000
LAB 4-1 1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4.6 2.6 6.6 3.3
LAB 4-2 1.2 ----              

              
              
              
              

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6.2 2.8 2.0 3.7
LAB 4-3 1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5.6 3.0 6.9 3.8
LAB 4-4 1.0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6.2 3.5 *** 4.2
LAB 4-5 1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6.8 2.0 3.6 3.8
LAB 4-6 1.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7.6 3.1 2.7 3.8
 
Kursivt = omräknat från färskviktsdata 
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PAH-gruppen, färskviktsbasis, ng/g prov 
 

Prov nr Fetthalt% fenantren   

         
         
         
         
         
         

         

fluoranten pyren benso(b)- 
fluoranten

benso(k)- 
fluoranten 

benso(a)- 
pyren 

dibenso(a, h)- 
antracen 

benso(g, h, i)- 
perylen 

indeno(1, 2, 3-cd)- 
pyren 

LAB 1-1 0.668 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-2 0.672 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-3 0.643 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-4 0.600 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-5 0.675 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-6 0.691 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-1 0.83 1.1 1.4 0.94 0.21 -0.1 -0.1 -0.1 0.52 -0.1
LAB 2-2 0.78 0.97         

         
         
         

         
         

0.77 0.52 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.62 -0.1
LAB 2-3 0.75 0.71 0.26 0.30 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.48 -0.1
LAB 2-4 0.73 0.64 0.23 0.18 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.29 -0.1
LAB 2-5 0.73 0.75 0.19 0.14 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
LAB 2-6 0.77 1.0 0.17 0.13 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
LAB 3-1 0.52 14 5.2 3.2 -1 -1 -1 -1 -1 -1
LAB 3-2 0.54 15         

         
         
         
         
         

4.7 3.4 -1 -1 -1 -1 -1 -1
LAB 3-3 0.52 18 5.4 3.6 -1 -1 -1 -1 -2 -1
LAB 3-4 0.44 -1 3.3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
LAB 3-5 0.29 17 7.2 3.9 -1 -1 -1 -1 -2.5 -1
LAB 3-6 0.32 18 7.6 4.5 -1 -1 -1 -1 -2.5 -1
LAB 4-1 1.1 0.23 0.12 0.43 0.062 0.014 0.030 -0.04 -0.10 -0.30
LAB 4-2 1.2 0.30         

         
        
        
        

0.19 0.66 0.070 0.012 -0.03 -0.03 -0.09 -0.30
LAB 4-3 1.1 0.27 0.16 0.64 0.061 0.012 -0.03 -0.03 -0.10 -0.27
LAB 4-4 1.0 0.23 0.18 0.63 -0.050

 
-0.010 -0.03 -0.03 -0.09 -0.25

LAB 4-5 1.1 0.38 0.22 0.79 0.069 0.024 -0.03 -0.03 -0.10 -0.25
LAB 4-6 1.2 0.24 0.13 0.73 -0.060 -0.010 -0.03 -0.05 -0.12 -0.35

 
Kursivt = omräknat från fettviktsdata 
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PAH-gruppen, fettviktsbasis, ng/g fett 
 

Prov nr Fetthalt% fenantren fluoranten pyren benso(b)- 
fluoranten

benso(k)- 
fluoranten

benso(a)- 
pyren 

dibenso(a, h)-
antracen 

benso(g, h, i)- 
perylen 

indeno(1, 2, 3-cd)- 
pyren 

LAB 1-1 0.668 ----         
         
         
         
         
         

          

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-2 0.672 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-3 0.643 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-4 0.600 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-5 0.675 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 1-6 0.691 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2-1 0.83 130 160 110 25 -10 -10 -10 63 -10
LAB 2-2 0.78          

          
          
          
          

         

120 98 67 -10 -10 -10 79 -10
LAB 2-3 0.75 95 35 39 -10 -10 -10 -10 65 -10
LAB 2-4 0.73 88 31 25 -10 -10 -10 -10 40 -10
LAB 2-5 0.73 100 27 20 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 2-6 0.77 130 22 17 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 3-1 0.52 2700 1000 615 -200 -200 -200 -200 -200 -200
LAB 3-2 0.54 2780         

         
         
         
         

         

870 630 -200 -200 -200 -200 -200 -200
LAB 3-3 0.52 3460 1040 690 -200 -200 -200 -200 -400 -200
LAB 3-4 0.44 -225 750 -225 -225 -225 -225 -225 -225 -225
LAB 3-5 0.29 5860 2480 1350 -350 -350 -350 -350 -850 -350
LAB 3-6 0.32 5630 2380 1410 -350 -350 -350 -350 -800 -350
LAB 4-1 1.1 21 11 40 5.7 1.3 2.8 -4 -10 -29
LAB 4-2 1.2 26         

         
         
         
         

17 56 5.9 1.0 -3 -3 -8 -25
LAB 4-3 1.1 25 15 59 5.6 1.1 -3 -3 -9 -25
LAB 4-4 1.0 23 18 63 -5.0 -1.0 -3 -3 -9 -25
LAB 4-5 1.1 36 20 74 6.4 2.2 -3 -3 -9 -25
LAB 4-6 1.2 20 10 61 -5.0 -1.0 -3 -4 -10 -29

-10

 LAB 4: Trolig störning på pyren 
Kursivt = omräknat från färskviktsdata 
Bilaga IV 
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Interkalibrering 2003. Detektionsgränser. 
 
Detektionsgränser, färskviktsbasis, ng/g prov 
Endast LAB 4 har angivit alla detektionsgränser. De övriga är satta efter angivna "mindre än"-värden. 
Där ingen gräns finns har detektionsgränsen satts som "mindre än" minsta angivna koncentration: "D < xxxx". 
Kursiverade värden är beräknade från fettviktsdata. 
 

Lab           

  
  

             
           
             

     

            
            
              
              

          
               

  
    

             
    

             

p,p-DDT p,p-DDD p,p-DDE CB-28 CB-52 CB-101 CB-105 CB-118 CB-138 CB-153 CB-156 CB-180
LAB 1 D < 0.12 -0.07 D < 0.5 -0.04 -0.04 D < 0.08 ---- D < 0.1 D < 0.4 D < 0.6 ---- D < 0.3   
LAB 2 -0.1 -0.1 D < 0.15 -0.01 D < 0.15 -0.02 D < 0.002 D < 0.008 D < 0.034 D < 0.045 D < 0.004 D < 0.07
LAB 3 -1 -1 -1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 D < 0.5 D < 0.8 -0.2 D < 0.5
LAB 4 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02

 
-0.02

 
 

  
  

Lab alaklor atrazin klorfen- 
vinfos 

klor- 
pyrifos diuron iso- protu-

ron simazin trifluralin b-endo- 
sulfan 

a-endo- 
sulfan HCB a-HCH b-HCH g-HCH

LAB 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.04 -0.04 -0.05
 

 -0.05
 LAB 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

LAB 3 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
LAB 4 

 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -0.02

 
-0.02

 
-0.02

 
-0.02

 

Lab (Fetthalt%) fenantren fluorantren pyren benso(b)- 
fluoranten

benso(k)- 
fluoranten

benso(a)- 
pyren 

dibenso  
(a, h)- an-

tracen 

benso   
(g, h, i)- 
perylen

indeno    
(1, 2, 3-cd)-

pyren 

LAB 1 (0.60 - 0.69) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2 (0.73 - 0.83) D < 0.65 D < 0.17 D < 0.13 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 D < 0.3 -0.1 
LAB 3 (0.29 - 0.54) -1 D < 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1     
LAB 4 (1.0 - 1.2) -0.02 -0.1 -0.08 -0.05 -0.01 -0.03 -0.04 -0.1 -0.3
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Detektionsgränser, fettviktsbasis, ng/g prov 
Endast LAB 4 har angivit alla detektionsgränser. De övriga är satta efter angivna "mindre än"-värden. 
Där ingen gräns finns har detektionsgränsen satts som "mindre än" minsta angivna koncentration: "D < xxxx". 
Kursiverade värden är beräknade från färskviktsdata. 
 

Lab           

  
             

           
             

     

              
             

            
              

          
               

 
    

             

    
    

p,p-DDT p,p-DDD p,p-DDE CB-28 CB-52 CB-101 CB-105 CB-118 CB-138 CB-153 CB-156 CB-180
LAB 1 D < 18 -10 D < 88 -6.0 -6.0 D < 13 ---- D < 17 D < 60 D < 90 ---- D < 50   
LAB 2 -10 -10 D < 20 -1 D < 20 -2 D < 30 D < 1.2 D < 5 D < 6 D < 0.5 D < 10   
LAB 3 -200 -200 -200 -40 -40 -40 -40 -40 D < 90 D < 180 -40 D < 90

 LAB 4 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
 

-2
   

  

Lab alaklor atrazin klorfen- 
vinfos 

klor- 
pyrifos diuron iso- protu-

ron simazin trifluralin b-endo- 
sulfan 

a-endo- 
sulfan HCB a-HCH b-HCH g-HCH

LAB 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -6.0 -6.0 -7.5 -7.5
 LAB 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

LAB 3 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
LAB 4 

 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -2

 
-2

 
-2

 
-2

 

Lab (Fetthalt%) fenantren fluorantren pyren benso(b)- 
fluoranten

benso(k)- 
fluoranten

benso(a)-
pyren 

dibenso   
(a, h)- an-

tracen 

benso    
(g, h, i)- 
perylen 

indeno     
(1, 2, 3-cd)-

pyren 

LAB 1 (0.60 - 0.69) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
LAB 2 (0.73 - 0.83) D < 90 D < 20 D < 17 -10 -10 -10 -10 -10 -10     
LAB 3 (0.29 - 0.54) -225 D < 750 -225 -225 -225 -225 -225 -225 -225 
LAB 4 (1.0 - 1.2) -2 -10 -8 -5 -1 -3 -4 -9 -28 
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