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Sammanfattning

Denna studie utfördes av Institutionen för Marin 
Ekologi vid Göteborgs Universitet och Sveri-

ges geologiska undersökning (SGU) med finansiellt 
stöd från Naturvårdsverket och SGU. Syftet var 
att undersöka huruvida det finns ett samband mel-
lan halten organiska tennföreningar i vävnaden hos 
nätsnäckor och halten organiska tennföreningar 
i sediment. I tidigare studier gjorda i Sverige, där 
man undersökt TBT i förorenade vatten (Björklund 
1987, 1988, Dahl och Blank, 1990) har man kunnat 
påvisa effekter på biota även efter att förbudet mot 
bottenfärg innehållande organiska tennföreningar 
trätt i kraft 1989.

I denna undersökning visar resultaten att 7 av 23 
lokaler har en TBT-halt som är högre i sedimen-

tet än i vävnaden, vilket indikerar en mycket stark 
biologisk anrikning i miljön. Lokalerna Amundön 
inre och Björlanda kile hade mycket höga halter 
i sedimentet men dessa kunde inte jämföras med 
vävnadshalter eftersom inga djur hittades på dessa 
platser. Att inga nätsnäckor hittades vid Amundön 
inre och Björlanda kile kan vara ett tecken på att de 
skyr miljön alternativt tappat förmågan att reprodu-
cera sig till följd  av de höga halterna av organiska 
tennföreningar som uppenbart finns eller har funnits 
i marinornas miljö. Trots förbudet mot användning 
av färger innehållande organiska tennföreningar 
tyder de höga TBT-halterna i sediment (Cato 2003 
a, b) och i vävnad hos nätsnäckor, samt de höga 
VDSI-värdena i småbåtshamnarna, på att färgerna 
fortfarande används. Alternativt tillförs genom att 
avskrapad färg förs via ytavrinning från båtupplägg-
ningsytor till vattenmiljön.

Svenska bedömningsgrunder för TBT i sediment 
saknas, men enligt norska sådana (SFT 1997) 

är en halt på mer än 100 µg/kg ts att betrakta som 
mycket hög (klass 5). I såväl föreliggande undersök-
ning som i andra studier från området (Cato 2003 a, 
b) kan konstateras att denna gräns överskridits och 
i flera fall överskridits mångfalt i ett antal marinor 
och hamnar utmed svenska kusten. Ett förhållande 
som tillsammans med uppmätta biologiska effekter 
ger anledning till oro.

Det finns i Sverige ännu inga bestämda bedöm-
ningsgrunder för imposex enligt EU:s 

Vattendirektiv. Vid Danmarks Miljøundersøgelser 
har man däremot utarbetat ett förslag för danska 
farvatten och Skagerrakregionen (tabell 7). Detta 
klassificeringssystem bygger på fem kvalitetsklas-
ser i enlighet med Vattendirektivet; hög (I), god (II), 

måttlig (III), otillfredställande (IV) och dåligt (V). 
Där gränsen för god eller måttlig enligt vattendi-
rektivet, är avgörande för om åtgärdsprogram skall 
sättas in eller ej. Om dessa bedömningsgrunder app-
liceras på resultaten i denna undersökning innebär 
det att 13 lokaler klassas som otillfredsställande och 
resterande 16 lokaler som måttliga, vilket betyder 
att åtgärdsprogram bör sättas in vid alla lokaler.

I och med att organiska tennföreningar finns i så 
pass höga halter i dessa miljöer är risken för 

spridning till utanförliggande kustområden sanno-
likt stor. För att kunna klarlägga om en spridning 
sker rekommenderas att en uppföljning av denna 
undersökning sker med studier längs några gradien-
ter utgående från några utvalda marinor och vidare 
några kilometer ut i omgivande skärgård/hav. En 
sådan studie bör kompletteras med analys av TBT-
halten i vattenpelaren.

Bakgrund
Organiska tennföreningar är kända för att vara 

effektiva substanser mot påväxtorganismer 
och har används i båtbottenfärger sedan 60-talet 
(Bennett, 1996). Dessvärre är de extremt toxiska 
för många marina organismer bl.a. mollusker, hos 
vilka de kan ge upphov till störningar i hormon-
balansen (Müller et al. 1989, Stewart et al. 1992). 
Dessa störningar kan hos Gastropoda (framgälade) 
snäckor framkalla bildningar av hanliga könska-
raktärer hos honorna, såsom penis och sädesledare. 
Trolig förklaring till detta är enligt Joosse (1983) 
och Oehlmann et al (1993), att hormonbalansen 
störs. Detta beror på att tributyltenn (TBT) liknar 
det hanliga könshormonet testosteron och kan där-
med inducera bildningar av hanliga könskaraktärer 
hos honor. Detta fenomen kallas för imposex och är 
oåterkalleligt.

Känsligheten för organiska tennföreningar varie-
rar hos olika arter och därmed kan graden av 

imposex också variera. Vanligtvis utvecklar honorna 
en pseudopenis och en sädesledare i motsvarande 
område som hanen har sin penis. Imposex delas hos 
nätsnäckor in i fem olika stadier där 0 är en normal 
hona och 4 är en hona med fullt utvecklad penis och 
sädesledare (figur 1). Vissa studier tyder på att det 
finns ett strikt samband mellan graden av imposex 
och nivån av TBT-exponering (Matthiessen P and 
Gibbs, 1998). Hos en del arter tex. purpursnäckan 
kan imposex leda till att honorna blir sterila med 
utrotning av lokala populationer som följd. Orga-
niska tennföreningar kan även ge andra skador än 
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imposex exempelvis tros användningen av TBT vara 
en direkt orsak till att ostronodlingar i västra Frank-
rike (Alzieu, 1991) och i södra England (Dyrynda, 
1992) nästan kollapsade på 80-talet.

Först med att införa förbud mot båtbottenfär-
ger innehållande organiska tennföreningar var 

Frankrike (1982) och England (1987), 1989 följde 
Sverige och Norge efter. Användandet av båtbot-
tenfärger innehållande TBT blev förbjudet på båtar 
under 25 m, detta för att skydda grunda kustområ-
den från kontaminering. Den 5 oktober 2001 antog 
den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 
en juridiskt bindande internationell konvention om 
kontroll av skadliga antifoulingsystem på fartyg 
(AFS-konventionen). Konventionen beslutade om 
ett internationellt förbud mot påmålning av tenn-
organiska föreningar (TBT) som fungerar som 
biocider i antifoulingsystem på fartyg från och med 
den 1 januari 2003, och ett totalförbud mot förekom-
sten av sådana tennorganiska föreningar på fartyg 
från och med den 1 januari 2008. För att detta ska 
träda i kraft krävs dock att 25% av medlemsländerna 
skriver på, för närvarande (februari 2005) har dock 
bara ca 10% skrivit under resolutionen. Inom EU 
har man dock sedan juli 2003 förbjudit användning 
på alla båtar och fartyg oavsett storlek registrerade 
inom medlemsstaterna.

Syfte
Allt för få studier om imposex har gjorts längs 

den svenska västkusten och de studier som 
finns (Evans S.; Strand, 2003; Harding et al., 1992) 
är svåra att jämföra med den här presenterade efter-
som olika metoder och indikatorarter har använts. 
Under 1999 samlade ett brittiskt forskarteam från 
Marine Laboratory i Aberdeen in strandsnäckan, 
Littorina littorea, från den svenska västkusten för 
att undersöka frekvensen och graden av intersex. 
De kunde då visa att en stor del av populationerna 
av strandsnäckor var påverkade av organiska tenn-
föreningar, vilket bekräftades av resultatet vid 2003 
års nationella övervakningsprogram på nätsnäckor 
(Magnusson, Granmo 2003).

Inom det EU-gemensamma OSPAR programmet 
sker övervakning av marina kustområden med 

biologiska indikatorer på nätsnäcka, purpursnäcka, 
strandsnäcka, och valthornssnäcka. På uppdrag av 
Naturvårdsverket påbörjade Institutionen för Marin 
Ekologi vid Göteborgs Universitet 2003 ett pro-
gram med provtagningar i olika utsatta områden 
vid hamnar och referenslokaler i Bohuslän och Hal-
land. Första året gav alarmerande resultat där honor 
med imposex-karaktärer även påträffades på samt-
liga referenslokaler. Vid flera lokaler runt de större 
hamnarna hade samtliga honor fysiologiska föränd-
ringar.

År 2004 var det 15 år sedan förbudet att använda 
båtbottenfärg innehållande organiska tenn-

föreningar på båtar under 25 m trädde i kraft, trots 
detta hittar man fortfarande höga halter av organiska 
tennföreningar i många kustområden. Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU) har gjort sediment-
provtagningar 2002-2004 under ledning av Ingemar 
Cato längs den svenska kusten som bekräftar detta. 
SGU framhåller både i artiklar och media behovet 
och nödvändigheten av att genomföra en systematisk 
inventering och riskklassificering av alla hamnar, 
marinor, båt- och skeppsvarv i Sverige (Cato 2003 
a, b). Ur detta perspektiv ansågs det vara viktigt att 
förutom de ordinarie miljöövervakningsstationerna 
även undersöka småbåtshamnarnas TBT-status hos 
nätsnäckor och sediment. Syftet med denna stu-
die var därför att undersöka huruvida det fanns ett 
samband mellan halten organiska tennföreningar i 
vävnaden hos nätsnäcka och halten i sedimentet.
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Figur 1. En hona som uppvisar stadium 4+ dvs hon 
har utvecklat en penis och en sädesledare som går 
från penisbasen och ner förbi den honliga könsöpp-
ningen.
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Material och metod
Undersökningen utfördes enligt standardmetodik 

rekommenderad av OSPAR, “Guidelines for 
contaminant-specific biological effects monitoring 
(TBT-specific biological effects monitoring)”. Nät-
snäckan Nassarius nitidus användes som indikatorart 
och parametrar som analyserades var Vas Defrens 
Sekvens Index (VDSI) och halt organiska tennför-
eningar i vävnaden hos honor samt halten organiska 
tennföreningar i sedimentet. Vissa sedimentprover 
insamlades inom ramen för SGUs pågående under-
sökning (Cato in prep.). VDSI fås genom att ta 
summan av antalet snäckor för varje stadium (0-4) 
gånger stadiumets värde (0-4) och dela detta med 
antalet analyserade honor. Förutom de lokaler som 
ingår i det nationella kontrollprogrammet togs även 
prover från 7 småbåtshamnar av varierande storlek. 
Lokalerna i småbåtshamnarna valdes ut på grund av 
att det har varit förbjudet att måla båtar under 25 m 
med bottenfärg innehållande organiska tennfören-
ingar sedan 1989.

Kort beskrivning av lokalerna följer nedan, för 
kartor se Figurer 2-4, positionerna återfinns i 

tabellerna 1-2.

Punktkällor

Brofjorden: Här ligger Sveriges näst största olje-
hamn i anslutning till Preemraff Lysekil. Hamnen 

tar emot ca 35 fartyg varje vecka. Provtagning ägde 
rum vid åtta stationer, tre norr om infartsleden och 
fem söder om denna (figur 3b).

Göteborgs hamn: Skandinaviens största hamn 
med ca 212 fartyg som anlöper varje vecka. 

Provtagning ägde rum vid sex stationer, tre norr om 
infartsleden och tre söder om denna (figur 3d).

Referenslokaler

Burholmarna (inre och yttre): Området är grunt, 
skyddat och inte alltför utsatt för båttrafik, i 

viken finns dock en brygga med plats för några 
småbåtar. Provtagning ägde rum vid tre stationer 
belägna mellan dessa två öar. Burholmarna får ses 
som representant för den norra delen av Västkusten 
(figur 2a).

Kalvhagefjorden: Detta är en relativt stor vik 
med begränsat användande av fritidsbåtar, bl.a. 

saknas bryggor och bra förtöjningsmöjligheter. Prov-
tagning ägde rum vid tre stationer i viken. Området 

har vid flera studier av TBT i vatten använts som 
referenslokal (figur 2c).

Malö hamn: Detta är en mycket grund vik norr 
om Kungsbackafjorden där provtagning ägde 

rum vid tre stationer. I viken finns det tre gamla 
bryggor med plats för några mindre båtar (figur 2e).

Småbåtshamnar

Amundön: En stor marina söder om Göteborg 
med plats för 580 båtar (figur 4f).

Björlanda kile: Norra Europas största hamn för 
fritidsbåtar, belägen invid Nordre Älvs myn-

ning, med 2 300 båtplatser, här finns även ett båtvarv 
(figur 4g).

Stenungsund: Denna lokal ligger i sundet mel-
lan Stenungsön och fastlandet i anslutning till 

Stenungsunds hamn där det finns plats för ca 550 
båtar (figur 4h).

Fiskebäckskil: ”Kilen” är sedan lång tid tillbaka 
använd som hamn och på grund av sin närhet 

till KMF har flera studier utförts i området, vilka alla 
tyder på mycket höga halter av TBT. Här finns plats 
för > 600 båtar (figur 4i).

Jordfall: Denna småbåtshamn ligger i Gullmars-
fjorden och rymmer 130 båtplatser. I anslutning 

till småbåtshamnen ligger även ett båtvarv där till-
verkning av aluminiumbåtar sker (figur 4j).

Studseröd: Denna lokal ligger inne i Saltkälle-
fjorden i närheten av Studseröds varv som sedan 

1890-talet och fram till 60-talet hade en omfattande 
produktion av fiskebåtar. Verksamheten idag bedrivs 
som en mindre marina med plats för ca 40 fritidsbå-
tar (figur 4k).

Kebal: Kebalviken är en öppen vik med ett vat-
tendjup på mellan 5 och 11 m. Småbåtshamnen 

har plats för 379 båtar (figur 3l-m).

Bojarkilen: Är en ny marina som ligger i närheten 
av Kebalviken och har plats för 484 båtar (figur 

4l-m).
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Figur 4. Detaljerade kartor som visar småbåtshamnarna där siffra inom parentes anger antal båtplatser.

Bioindikator

I denna undersökning användes nätsnäckan Nas-
sarius nitidus som bioindikator. Organiska 

tennföreningar påminner om hanliga könshormoner 
och kan inducera bildandet av hanliga könskaraktä-
rer såsom penis och sädesledare hos honor, så kallat 
imposex. Fyra olika stadier av imposex har obser-
verats hos N. nitidus. Sterila honor är ovanligt men 
förekommer och då vanligtvis vid mycket höga hal-
ter av organiska tennföreningar i vattnet (M. Huet, 
1995; C.M. Barroso, 2002; Barreiro R., 2001).

Det är inte enbart nätsnäckan som är känslig för 
sådana tennföreningar, man har hittills hittat 

över hundra arter av mollusker som har drabbats. 
Olika arter kan vara olika känsliga för halten av 
organiska tennföreningar och de kan utveckla olika 
varianter av imposexstadier. Purpursnäckan, Nucella 
lapillus, är ett exempel på detta, där honorna blir ste-
rila tillföljd av att sädesledaren växer över honans 
könsöppning. Vilket orsakar att populationerna 
minskar och så småningom dör ut, som en följd av 
detta är purpursnäckan numera ovanlig längs den 
svenska kusten.
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Femtio vuxna djur från varje station analyserades 
och av dessa djur skickades alla honor på väv-

nadsanalys till institutionen för Analytisk Kemi vid 
Umeå Universitet. Antal honor per lokal varierade  
mellan 17 och 47 stycken men i medeltal skicka-
des 33 honor per lokal på analys. För mätning av 
skalhöjd användes ett skjutmått medan penislängd 
och  imposexstadium analyserades i en stereolupp. 
Innan imposexanalys och mätning av penis kunde 
genomföras knäcktes skalet med hjälp av ett skruv-
städ och själva snäckan plockades ut med en pincett. 
Alla längdparametrar mättes med en noggrannhet av 
0,01 mm.

Provtagning av sediment

För sedimentprovtagning användes en Ponarhug-
gare med 0,05 m2 provyta och öppningsbara 

Provtagning och analys av 
imposex

Provtagning av snäckor och sediment samt analy-
sering av imposexstadier utfördes från slutet av 

september till början av november 2004. Nätsnäck-
orna fångades in på ett djup av 0,4-4,0 m med hjälp 
av fällor betade med fisk (se figur 5). 70-80 individer 
fångades vid varje station och av dessa analysera-
des 50 djur med avseende på imposex. Dessa valdes 
utifrån storlek och skalskick, en jämn och stor stor-
leksklass där skalet inte är för slitet eftersträvas för 
att få en bra åldersklass. För att uppnå maximal 
avslappning hos snäckorna sövdes de i 7% lösning 
av magnesiumklorid (MgCl2) i ca 20-30 minuter 
innan analys. Detta förfarande underlättar mätpro-
ceduren och ger data som är mer reproducerbara och 
tillförlitliga. 

Latitud Longitud Insamlade Analyserade

Burholmarna 1 58° 53,878 11° 07,052 20041027 20041029

2 58° 53,899 11° 06,995 20041027 20041029

3 58° 53,903 11° 06,946 20041027 20041029

Kalvhagefjorden 1 58° 13,858 11° 24,004 20040929 20040929

2 58° 13,925 11° 24,067 20040929 20040930

3 58° 13,979 11° 24,025 20040929 20040930

Malö hamn 1 - - - -

2 57° 22,175 11° 59,562 20041010 20041016

3 57° 22,123 11° 59,402 20041010 20041015

Brofjorden södra 1 58° 19,968 11° 24,158 20041101 20041103

2 58° 20,885 11° 24,570 20041101 20041103

3 58° 20,954 11° 26,491 20041101 20041104

Brofjorden norra 4 58° 20,480 11° 22,132 20041101 20041104

5 58° 20,730 11° 23,515 20041101 20041104

6 58° 21,556 11° 24,626 20041101 20041105

Brofjorden extra 7 58° 18,742 11° 23,022 20041101 20041102

8 58° 18,647 11° 21,907 20041101 20041102

Göteborg södra 1 57° 39,426 11° 47,803 20041002 20041008

2 57° 39,108 11° 45,826 20041002 20041008

3 57° 39,426 11° 47,803 20041002 20041007

Göteborg norra 4 57° 42,047 11° 36,911 20041001 20041007

5 57° 42,076 11° 42,103 20041001 20041006

6 57° 41,278 11° 45,637 20041001 20041006

Småbåtshamnar

57° 35,973 11° 55,185 20041013 20041016

- - - -

58° 03,987 11° 48,865 20041013 20041021

58° 14,502 11° 27,633 20041022 20041020

58° 19,754 11° 34,298 20041014 20041022

58° 25,057 11° 39,776 20041014 20041021

58° 56,627 11° 09,836 20041027 20041028

58° 56,736 11° 10,171 20041027 20041028

Jordfall

Stuseröd

Kebalviken

Bojarkilen

Tabell 1. Positioner för varje station samt datum för insamling och analys av 
nätsnäckor. Positionerna är enligt ���������������������������� (WGS 84).

Amundön

Stenungsund

Fiskebäckskil

Lokal Station
Position Datum

Björlanda kile
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luckor upptill. Huggaren sänktes ner i vattnet i öppet 
tillstånd och strax innan botten släpptes den för att få 
fart nog att ”gräva” sig ner i sedimentet. I och med 
att huggarn gräver sig ner i sedimentet ”släpper” 
öppningsmekanismen och ponarhuggaren stängs i 
samband med att den lyfts upp. Väl uppe från vattnet 
öppnades luckorna upptill, vattnet avtappades för-
siktigt och det översta lagret av sediment (ca 1-2 cm) 
skrapades av och lades i glasburkar. Proverna märktes 
och frystes i avvaktan på transport till institutionen 
för Analytisk Kemi vid Umeå Universitet för analys 
av tennorganiska föreningar. SGUs prover togs med 
en liten Ekmanhätare (fungerar som Ponarhuggare) 
samt analyserades vid det två ackrediterade labora-
torierna GBA alternativt Limnologisches Institut Dr 
Novak i Tyskland där detektionsgränsen för samt-
liga substanser var 1,0 μg/kg ts..

Analys av organiska 
tennföreningar i vävnader och 
sediment

Proverna (28 vävnadsprover och 17 sediment-
prover) ankom till institutionen för Analytisk 

Kemi vid Umeå Universitet den 15 november 2004 
och analyserades på halt av MBT, DBT, TBT, 
MPhT, DPhT och TPhT mellan 3-18 januari 2005. 
Metoder som användes var; extraktion med HBr, 
och tropolon i diklorometan samt analys med GC-
ICP-MS. Trietyltenn användes som internstandard 
och haltbestämning gjordes med hjälp av extern 
standardkalibreringskurva. Certifierade referensma-
terial, BCR 646 (fresh water sediment) och BCR 710 
(ostronvävnad) användes för validering av analysme-
toden. Instrument som användes för analyserna var 

Latitud Longitud

Burholmarna 3 58° 53,899 11° 06,949 20041027

Kalvhagefjorden 1 58° 13,832 11° 23,926 20040929

Malö hamn 3 57° 22,121 11° 59,398 20041010

Brofjorden södra 1 58° 19,967 11° 24,159 20041101

2a
58° 21,125 11° 26,797 År 2000

3 58° 20,953 11° 26,484 20041101

Brofjorden norra 4 58° 20,478 11° 22,139 20041101
5 58° 20,726 11° 23,516 20041101
6 58° 21,557 11° 24,627 20041101

Brofjorden extra 7 58° 18,733 11° 23,008 20041101

8 - - -

Göteborg södra 1 57° 36,515 11° 45,742 20041002

2 57° 39,125 11° 45,869 20041002

3 57° 39,494 11° 47,737 20041002

Göteborg norra 4 57° 42,041 11° 36,921 20041001

5 57° 42,068 11° 42,128 20041001

Skalkorgarnaa
57° 40,909 11° 46,202 År 2000

Småbåtshamnar

57° 35,977 11° 55,183 20041013

57° 35,854 11° 55,290 20040623-20040701

57° 45,649 11° 48,126 20040623-20040701

58° 03,987 11° 48,870 20040623-20040701
58° 14,502 11° 27,633 20041022
58° 19,754 11° 34,298 20041014

58° 25,333 11° 39,327 20040623-20040701

58° 56,601 11° 09,736 20040623-20040701

58° 56,670 11° 10,186 20040623-20040701

58° 56,671 11° 10,187 20040623-20040701
aSedimentstationer provtagna av Ingmar Cato vid SGU.

Tabell 2. Positioner för varje sedimentstation samt datum för provtagning. Positionerna är enligt
���������������������������� (WGS 84).

Insamlingsdatum

Fiskebäckskil

Lokal Station
Position

Bojarkilen 2a

Amundön yttre

Amundön inrea

Björlanda kilea

Stenungsunda

Stuseröda

Kebalvikena

Bojarkilena

Jordfall
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Agilent 7500 ICP-MS. Samtliga prover frystorkades 
före analys. Efter frystorkning maldes snäckorna för 
hand i en mortel. Vid analys av sedimentproverna 
togs ca 2g av den finaste delen av sedimenten. Sedi-
mentproverna siktades ej för att undvika eventuell 
kontamination. Detektionsgränserna för MBT, DBT, 
TBT, MPhT, DPhT och TPhT framgår av tabell 3 
och förutom för TPhT (2 ggr standardavvikelsen) 
är detektionsgränserna baserade på signaler som 
motsvarar 3 ggr standardavvikelsen för blank. 
Standardavvikelsen för blankvärdet är baserat på 
tre ”blankar” som genomgick hela provförbehand-
lingsprocessen. Orsaken till de stora variationerna 
i vissa analysresultat är troligtvis provinhomogeni-
teten. För det relativt homogena referenssedimentet 
(CRM-646) är variationerna i analysresultaten jäm-
förelsevis mycket små. Vissa av sedimentproverna 
kan också tänkas innehålla färgflagor.

Resultat och diskussion
Parametrar som har undersökts är VDSI, halt av 

organiska tennföreningar i vävnaden hos nät-
snäckor och i sediment samt eventuellt samband 
mellan dessa parametrar. Relativa penislängd-
indexet (RPLI) har också analyserats men kommer 
inte att diskuteras i denna studie, framförallt för att 
detta index kan variera kraftigt med årstiden. Värt 
att nämnas är dock att detta index är mycket högt i 
de mest kontaminerade områdena framförallt små-
båtshamnarna (figur 6).

Vid resonemang om halten av organiska tenn-
föreningar diskuteras även kvoten av TBT och 

dess nedbrytningsprodukter DBT och MBT. För att 
avgöra om nätsnäckorna har utsatts för en nylig expo-
nering av organiska tennföreningar kan man jämföra 
halten TBT i vävnaden med vävnadshalten av dess 
nedbrytningsprodukter DBT och MBT. Eftersom 
TBT i vävnad och även vatten har en relativt kort 
halveringstid tyder en hög kvot på en nylig expone-
ring och en låg kvot på en exponering av äldre datum. 
Halveringstiden i vävnaden hos nätsnäckor är ca 70 
dagar och för vatten ligger halveringstiden i området 
dagar till veckor. När det gäller sediment behöver en 
hög kvot mellan TBT och dess nedbrytningsproduk-
ter DBT och MBT däremot inte tyda på ett nyligt 
utsläpp. Detta eftersom TBT binds mycket hårt 
till partiklar i sedimentet vilket medför en mycket 
lång nedbrytningstid. Halveringstid för organiska 
tennföreningar i sediment kan varierar kraftigt bero-
ende 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 halveringstid på 87±15 år. Detta 
gör att en hög TBT:DBT+MBT-kvot i sedimentet 
inte direkt behöver tyda på en nylig kontaminering. 
Detta beror dock på sedimentationshastigheten. En 
hög sedimentationshastighet och en hög kvot i ytse-
dimentet indikerar en nylig kontaminering medan en 
låg sedimentationshastighet och hög kvot indikerar 
en äldre förorening.

Nedan beskrivs och kommenteras resultaten för 
varje lokal. Fullständiga data för analys av 

imposex, TBT-halt i vävnad och i sediment återges i 
tabellerna 4, 5 och 6.

Figur 5. Fångstanordning, som betat med fisk använ-
des för att fånga nätsnäckor.

TBT DBT MBT TPhT DPhT MPhT

0,2 0,2 0,6 0,43 0,29 0,37

Detektionsgränser (�g/kg)

Tabell 3. Detektionsgränser för organiska
tennföreningar  analyserade med Agilent 7500 
ICP-MS vid institutionen för Analytisk Kemi vid 
Umeå Universitet.
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Punktkällor
Brofjorden

I detta område var det förväntat att hitta effekter av 
organiska tennföreningar eftersom Sveriges näst 

största oljehamn är belägen här med ca 35 tankers 
som anländer och avgår varje vecka. Medelvärdet 
av VDSI för de lokaler som ligger söder om farle-
den var vid 2004 års provtagning 3,10 och 2,49 för 
lokaler norr om farleden med 99 respektive 100% 
påverkade honor. 2003 års VDSI-resultat var något 
lägre för södra sidan (3,03) och något högre för 
norra (2,69) och 100% respektive 99% av honorna 
var påverkade. Jämfört med 2003 års resultat så har 
en minskning av VDSI skett på fyra lokaler dvs 4, 5 
och 6 på den norra sidan om farleden samt lokal 1 på 
den södra sidan. Lokal 2 och 3 har dock ökat. Lokal 
2 ligger vid råoljekajen och har de högsta värdena 
för alla uppmätta parametrar av de lokaler som lig-
ger i Brofjorden. 

TBT-halten i vävnaden 2004 varierar från 9,07 till 
22,9 µg/kg ts och jämfört med 2003 års resul-

tat så har halterna minskat på två lokaler och ökat 
på fyra lokaler. De stationer där minskningen skett 
är dock de som hade de högsta värdena 2003 dvs 
station 2 (vid råoljekajen) och station 4. Dessa har 
minskat med 25,5 respektive 18,3 µg/kg ts. Av sta-
tioner som har ökat ses den kraftigaste ökningen av 
TBT i vävnad vid station 5 från 0,9 till 9,07 µg/kg 
ts. Även kvoten av TBT och dess nedbrytningspro-
dukter DBT och MBT har ökat vilket kan tyda på en 
nylig exponering. VDSI för lokal 5 har dock minskat 
något sedan 2003 vilket kan bero på att den ökade 
exponeringen av TBT inte gett uttryck som imposex 
ännu. Kvoten TBT:DBT+MBT i vävnad har ökat för 
alla lokaler utom lokal 2 sedan 2003 och en trolig 
följd av detta är ett ökat VDSI vid 2005 års prov-
tagning.

Sedimentanalyserna visar relativt låga TBT-vär-
den för alla lokaler utom den vid råoljekajen(2) 

som analyserades till 230 µg/kg ts. Samma mönster 
följer TBT:DBT+MBT-kvoten med låga värden för 
alla lokaler utom för nummer 2 som visar en kvot 
på 3,55.

Vid undersökningen gjord 2003 kunde ingen gra-
dient upptäckas mellan lokalerna i Brofjorden 

varpå en utökning av lokaler skedde vid 2004 års 
provtagning. Två extra lokaler provtogs (7 och 8). 
Dessa visade sig vara något mindre påverkade, kan-
ske dock inte i den utsträckning som var önskvärd. 
VDSI var något lägre än hos övriga lokaler i Bro-

������������������
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Figur 6. VDSI och RPLI för 2004. Siffrorna anger 
VDSI-värdet, korta staplar utan siffror visar RPLI. 
Femtio djur har analyserats från varje lokal utom 
Malö hamn 2 (*) där endast 19 djur hittades.
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fjorden men halten i vävnaden var bland de högre 
med 17,3 respektive 19,1 µg/kg ts, där även kvoten 
var hög. Sedimentanalysen för lokal 7 visar dock på 
ett lågt TBT-värde men dock med en hög kvot som 
tyder på en nylig exponering. På lokal 8 togs inget 
sedimentprov eftersom bottnen där främst bestod av 
skalgrus och sand, dvs en erosionsbotten. Anmärk-
ningsvärt är att alla lokaler utom nummer 2 har en 
högre halt TBT i vävnaden än vad som finns i sedi-
mentet (figur 7).

Göteborgs hamn

Detta är den största hamnen i Skandinavien med 
ca 220 fartyg som anländer och avgår varje 

vecka. Medelvärdet av VDSI för de lokaler som lig-
ger söder om farleden var vid 2004 års provtagning 
1,23 och 1,78 för lokaler norr om farleden. Det pro-
centuella medelvärdet för påverkade honor var 75% 

för södra området och 78% för det norra. 2003 års 
resultat var något högre med VDSI för södra sidan 
på 1,59 och för norra 1,92 och med 85% respektive 
82% påverkade honor. TBT-halten i vävnaden 2004 
varierar från 9,03 till 24,1 µg/kg ts vilket innebär att 
alla stationer har ökat, detta trots att VDSI och pro-
centuellt antal påverkade honor har minskat.

Generellt var värdena av VDSI och TBT-halt 
högre hos lokaler belägna norr om farleden vil-

ket kan vara en effekt av den nordgående strömmen. 
En gradient kan ses på båda sidorna om farleden 
med högre VDSI-värden in emot Göteborgs hamn. 
Detta korrelerar dock inte med halten TBT i vävna-
den. Vid 2003 års provtagning uppmättes i vävnad 
den för Göteborgsområdet högsta TBT-halten (23,4 
µg/kg ts) vid lokal 4, trots detta var VDSI inte mer 
än 1,00. Kvoten TBT:DBT+MBT (1,83) visade 
dock på en nylig tillförsel och det är därför möjligt 

0 1A 1B 2A 3A 3B 4 4+

Burholmarna 1 0,66 0,14 20,6 - 50 45 21 3 9 2 3 0 0 0

2 0,91 0,04 37,1 31,1 49 44 13 1 3 1 5 0 0 0

3 1,00 0,03 69,6 - 50 60 8 4 3 2 3 0 0 0

Kalvhagefjorden 1 0,38 0,01 6,99 - 50 33 28 5 8 0 1 0 0 0

2 0,47 0,02 5,7 1,24 50 34 31 6 7 0 3 0 0 0

3 0,41 0,02 5,7 - 50 34 29 4 9 1 1 0 0 0

Malö hamn 1 - - - - - - - - - - - - - -

2 1,83 0,07 - - 19 100 0 2 2 0 1 0 0 1

3 3,24 0,19 56,1 32,2 50 94 1 0 0 0 9 0 1 6

Brofjorden södra 1 2,48 0,06 9,93 0,5 50 96 1 2 1 5 18 0 0 0

2 3,61 0,21 22,9 230 50 100 0 0 0 0 13 0 5 15

3 3,21 0,11 13,6 0,81 50 100 0 0 0 1 25 0 1 7

Brofjorden norra 4 2,71 0,04 12,2 2,25 50 100 0 2 2 4 24 0 0 2

5 1,82 0,02 9,07 8,13 50 100 0 8 3 4 7 0 0 0

6 2,94 0,09 13,1 2 50 100 0 0 1 0 30 0 0 0

Brofjorden extra 7 1,91 0,03 17,3 1,34 50 86 5 8 2 3 17 0 0 0

8 1,63 0,01 19,1 - 50 87 4 11 2 3 10 0 0 0

Göteborg södra 1 0,97 0,02 8,57 16,5 50 70 9 6 11 0 4 0 0 0

2 1,19 0,03 22,0 7,75 50 75 8 15 0 4 5 0 0 0

3 1,53 0,04 9,03 11,32 50 81 7 12 3 2 12 0 0 0

Göteborg norra 4 1,09 0,03 14 8,37 50 51,4 17 3 5 0 10 0 0 0

5 1,69 0,03 12,8 5,4 50 82 8 11 3 7 16 0 0 0

6 2,57 0,07 24,1 86 50 100 0 4 0 9 23 0 1 0

Småbåtshamnar

3,29 0,27 149 21,52 50 100 0 0 0 0 22 0 3 6

� � � 350 � � � � � � � � � �

� � � ���� � � � � � � � � � �

2,18 0,04 31,8 11 50 93 3 8 6 1 26 0 0 1

3,19 0,12 46,3 7,08 50 100 0 1 0 1 21 0 2 7

1,05 0,03 35,7 1000 50 56 17 5 5 5 7 0 0 0

3,43 0,19 103 400 50 100 0 0 1 0 17 0 1 16

3,62 0,47 498 190 50 100 0 0 0 0 14 0 5 18

� � � 170 � � � � � � � � � �

Imposex stadier
TBT i 

vävnad

(�g/kg

TBT i 

sediment

(�g/kg)

Antal

analyserade

djur

Procent

påverkade

honor

Lokal Station
VDSI

2004

RPLI

2004

8100 0

Amundön inre

Stenungsund

Kebalviken

Bojarkilen

Bojarkilen 2

0

Jordfall

Fiskebäckskil 3,68 0,27 50,2
917 ± 608 

(n=6)

Tabell 4. VDSI, RPLI och TBT halter i vävnad och sediment samt imposexstadier hos nätsnäckor, redovisat för 
varje station.

Björlanda

Amundön yttre

Studseröd

3 1450 0 0 0
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att exponeringen för TBT inte har hunnit visa sig i 
form av imposex ännu. Resultaten för 2004 visar att 
VDSI har ökat, dock mycket marginellt, däremot 
har halten TBT i vävnaden minskat till 14 µg/kg ts. 
TBT:DBT+MBT-kvoten på 4,55 antyder dock att en 
mycket färsk kontaminering har skett i området som 
är en del av ett naturreservat.

Halten TBT i sedimentet varierade mellan 5,4 
och 16,5 µg/kg ts för lokalerna 1-5. Sedimenten 

vid lokal 6 på norra sidan om farleden och närmast 
hamnen var betydligt högre med 86 µg/kg ts och 
med en kvot mellan TBT och DBT+MBT på 1,62. 
I Göteborgs hamn var det mer TBT i vävnaden än i 
sedimenten på 3 av 6 lokaler (figur 7).

Observera att resultaten från Göteborgs hamn 
inte kan jämföras med Brofjorden eftersom 

lokalerna i Göteborgs hamn är spridda över ett 
mycket större område men också pga av att det var 
svårt att hitta nätsnäckor i de inre och antagligen 
mest kontaminerade delarna av Göteborgs hamn 
troligen på grund av låg salthalt. Av intresse i sam-
manhanget är att de utländska fartyg som under 2003 
muddrat för de nya farlederna in mot Göteborg var 
målade med kraftigt tennbaserade färger och därmed 
sannolikt orsakade ökade halter av organiska tenn-
föreningar vid muddertippningsplatsen vid Vinga. 
Övriga miljögifter sjönk i sedimenten vid tipplatsen 
men TBT-halterna steg successivt under tipperioden 
(Cato & Klingberg 2003).

TBT DBT MBT TPhT DPhT MPhT

Burholmarna 1 20,6 10,1 2,22 1,32 nd nd 1,67

2 37,1 20,8 3,78 0,7 nd nd 1,51

3 69,6 35,8 7,42 0,69 nd nd 1,61

Kalvhagefjorden 1 6,99 2,4 nd 0,66 nd nd 2,91

Malö hamn 1 - - - - - - -

2 - - - - - - -

3 56,1 50,3 15,19 1,08 nd nd 0,86

Brofjorden södra 1 9,93 6,86 2,37 0,61 nd nd 1,08

2 22,9 8,82 3,72 1,79 nd nd 1,83

3 13,6 7,44 1,75 0,76 nd nd 1,48

Brofjorden norra 4 12,2 4,5 nd nd nd nd 2,71

5 9,07 3,69 0,87 nd nd nd 1,99

6 13,1 5,96 1,55 1,26 nd nd 1,74

Brofjorden extra 7 17,3 7,42 3,79 2,58 nd nd 1,54

8 19,1 5,83 0,91 1,21 nd nd 2,83

Göteborg södra 1 8,57 1,97 nd nd nd nd 4,35

2 22,0 8,29 0,82 0,91 nd nd 2,41

3 9,03 9,79 2,17 nd nd nd 0,76

Göteborg norra

5 12,8 11,9 3,92 1,62 nd nd 0,81

6 24,1 22,4 11,1 1,92 nd nd 0,72

Småbåtshamnar

149 71,22 18 nd nd nd 1,67

31,8 13,8 3,64 1,41 nd nd 1,82

50,2 41,6 24,3 2,76 nd nd 0,76

46,3 22,9 4,67 2,43 nd nd 1,68

35,7 15,1 3,31 2,44 nd nd 1,94

103 32,3 6,91 6,49 nd nd 2,63

498 146 19,9 15,2 nd nd 3,00

Koncentration torrvikt (�g/kg)
TBT: DBT+MBT

2
5,66 ± 0,62 

(n=3)
nd nd

0,50 ± 0,27 

(n=3)
nd nd > 7,08

nd nd 0,64nd3
5,73 ± 0,37 

(n=3)

2,2 ± 1,3 

(n=3)

6,69 ± 

0,17 (n=3)

nd nd 4,55

Studseröd

14,0 ± 0,3 

(n=3)

3,08 ± 

1,32 (n=3)
nd

0,47 ± 0,07 

(n=3)

Tabell 5. Resultatet för vävnadsanalyser av nätsnäckor samt kvoten mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter 
DBT+MBT (nd = ej detekterbart).

Kebalviken

Bojarkilen

Lokal Station

Amundön yttre

Stenungsund

Fiskebäckskil

Jordfall

4
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Referenslokaler
Burholmarna (inre och yttre)

En liten och grund vik söder om Strömstad i den 
norra delen av västkusten. Denna lokal har en 

mycket liten population med mest äldre individer 
och nästan inga juveniler. Medelvärdet för VDSI 
2004 var 0,42 och 34% av honorna var påverkade 
av organiska tennföreningar. Detta skiljer sig inte 
nämnvärt från 2003 års resultatet då VDSI var 0,36 
och 28 % av honorna var påverkade. Eftersom 2003 
års vävnadsanalyser från denna lokal visade på ett 
högt innehåll av TBT (4,80-18,4 µg/kg ts) var en 
ökning av VDSI att förvänta. Halten TBT i vävna-
den har dock ökat mycket kraftigt (20,6-69,6 µg/kg 
ts) Den kraftigaste ökningen ses vid dellokal 3, som 
ligger närmast bryggan, från 4,80 till 69,6 µg/kg ts, 

vilket är det allra högsta värdet hos de lokaler som 
ingår i det ordinarie kontrollprogrammet.

Kvoten av TBT och dess nedbrytningsproduk-
ter har för dellokal 3 ökat kraftigt från 0,49 till 

1,61. För dellokal 1 och 2 är den något lägre än före-
gående år men fortfarande ses den som hög. Halten 
av organiska tennföreningar i sedimentet på denna 
lokal var 31,1 µg/kg ts och kvoten av TBT och dess 
nedbrytningsprodukter var 1,87. Som det nämnts 
tidigare behöver inte den höga kvoten när det gäl-
ler sediment tyda på en nylig tillförsel av organiska 
tennföreningar. TBT binds mycket hårt till partiklar i 
sedimentet och kan därmed ha en mycket lång halv-
eringstid. Vad som däremot är anmärkningsvärt är 
att halten TBT är högre i vävnaden hos snäckorna än 
i sedimentet (figur 7).

TBT DBT MBT TPhT DPhT MPhT

Burholmarna 1

2 31,1 10,0 6,59 nd nd 0,65 1,87

3 - - - - - - -

Kalvhagefjorden 1 - - - - - - -

2 1,24 nd 2,57 nd nd nd 0,48

3 - - - - - - -

Malö hamn 1 - - - - - - -

2 - - - - - - -

3 32,2 24,7 88,7 nd 0,5 1,96 0,28

Brofjorden södra 1 0,5 0,35 1,94 nd 0,15 nd 0,22

2a 230 46 18,7 nd nd nd

3 0,81 nd 0,63 nd nd nd 1,29

Brofjorden norra 4 2,25 nd 2,3 nd nd nd 0,98

5 8,13 4 7,66 nd nd 0,48 0,70

Brofjorden extra 7 1,34 nd 1,57 nd nd nd 0,85

8 - - - - - - -

Göteborg södra 1 16,5 17,4 26,2 nd nd nd 0,38

2 7,75 2,81 6,66 nd 0,55 2,97 0,82

3 11,32 0,85 3,87 nd nd nd 2,40

Göteborg norra 4 8,37 27,11 27,1 nd 4,34 18,2 0,15

5 5,4 2,47 6,18 0,61 nd 0,44 0,62

Skalkorgarnaa
86 33 20 8 2 nd 1,62

Småbåtshamnar

21,52 11,76 22 nd nd 0,93 0,64

350 80 93 8,8 4,6 9,5 2,02

1700 201 200 85 19 21 4,24

11 8,8 9 nd nd nd 0,62

7,08 2,76 5,92 107 8,16 4,38 0,82

1000 210 19 nd nd nd 4,37

400 75 32 8,7 6,6 4,5 3,74

190 66 39 6 5,3 4,5 1,81

170 67 49 8,2 5,2 5,7 1,47
aAnalyserades vid Limnologisches Institut av Dr Novak, Germany. Ackrediterat DAC-P-0023-96-01
bAnalyserades vid GBA, Germany. Ackrediterat DAC-P-0040-97-10

Björlanda kileb

6 nd
5,1 ± 4,9 

(n=3)

Amundön inreb

2,0 ± 0,1 

(n=3)

Lokal Station
Koncentration torrvikt (�g/kg)

TBT: DBT+MBT

917 ± 608 

(n=6)

0,39

236 ± 163 

(n=6)

153 ± 151 

(n=6)

29 ± 48 

(n=6)

5± 6 

(n=6)

45 ± 76 

(n=6)

nd
5,6 ± 5,0 

(n=3)

5,1 ± 5,2 

(n=3)

Bojarkilen 2b

Stenungsundb

Fiskebäckskil

Tabell 6. Resultatet för analyser av sediment samt kvoten mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter 
DBT+MBT (nd = ej detekterbart).

Bojarkilenb

Jordfall

Studseröda

Kebalvikenb

Amundön yttre

2,36
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Kalvhagefjorden

Denna vik ligger söder om Lysekil och delar näs-
tan Gåsö i två öar. Området är relativt skyddat 

och med mycket begränsad båttrafik. Lokalen har 
ofta använts som referenslokal i undersökningar om 
TBT-halt i marina mikroalgsamhällen (Blanck H., 
1998; Blanck H., 1996). Det finns gott om nätsnäckor, 
både vuxna och juvenila, men några äggkapslar har 
hittills inte observerats.

Medelvärdet för VDSI 2004 var 0,42 och 34% av 
honorna var påverkade. Detta skiljer sig inte 

nämnvärt från 2003 års resultatet då VDSI var 0.47 
och 31 % av honorna var påverkade av organiska 
tennföreningar. Resultaten från vävnadsanalyserna 
visar dock på förändringar. 2003 kunde TBT upp-
täckas endast på dellokal 1 som ligger närmast 
farleden, 2004 observerades TBT även på dellokal 2 
och 3 dvs längre in i viken. Kvoten TBT:DBT+MBT 
var mycket hög på de två yttersta dellokalerna dvs 1 
och 2. På dellokal 2 kunde inga av nedbrytningspro-
dukterna DBT och MBT detekteras.

Halten av organiska tennföreningar i sedimentet 
på denna lokal var 1,24 µg/kg ts och kvoten av 

TBT och dess nedbrytningsprodukter var 0,48. Även 
på denna lokal är halten TBT högre i vävnaden hos 
snäckorna än i sedimentet (figur 7).

Malö hamn

Detta är en smal och grund vik norr om Kungs-
backafjorden. Maxdjupet är ca 0,7 m och det 

finns tre gamla bryggor med plats för småbåtar. Syf-
tet med denna lokal var att den skulle representera 
Hallandskusten och förhoppningsvis vara relativt 
opåverkad för att kunna fungera som referenslokal 
till punktkällorna. Som bekant föredrar snäckorna 
mjukt sediment som de kan gräva ner sig i, dessvärre 
var denna typ av områden mycket svåra att hitta 
längs Hallandskusten, då denna är mycket expone-
rad och främst består av hårda sandbottnar.

Populationen på denna lokal består av stora indi-
vider med mycket slitna skal vilket tyder på 

att det är äldre djur. Inga juveniler eller äggkapslar 
har observerats varken 2003 eller 2004 och vid den 
senaste provtagningen 2004 kunde endast tillräck-
ligt med djur samlas in från dellokal 3. På dellokal 
1 fångades inga snäckor alls på och på dellokal 2 
hittades endast 19 djur. Snäckorna från dellokal 2 
och 3 analyserades på imposex men det var enbart 
snäckorna från dellokal 3 som skickades till väv-
nadsanalys.

Förra årets studier visade på alarmerande värden 
då det visade sig att VDSI och TBT-halten i väv-

naden var mycket höga. Detta gäller också för 2004 
års provtagning där till och med en ökning har skett. 
VDSI för dellokal 3 var 3,24 med 94% påverkade 
honor och halten TBT i vävnaden var 56,1 µg/kg 
ts. Motsvarande värden för dellokal 3 vid 2003 års 
provtagning var 2,75 i VDSI, 94% påverkade honor 
och en TBT-halt på 45,9 µg/kg ts vilket är det näst 
högsta värdet hos de lokaler som ingår i det ordinarie 
kontrollprogrammet. Även kvoten TBT:DBT+MBT 
i vävnaden har ökat från 0,54 till 0,86 vilket tyder 
på att organiska tennföreningar har tillförts området 
sedan föregående undersökning.

Jämfört med punktkällorna Göteborg och Brofjor-
den, där vi förväntar oss höga värden, är halten 

organiska tennföreningar i vävnaden hos snäckorna i 
Malö mer än fördubblad. Det är möjligt att det höga 
VDSI-värdet är orsakat av tidigare kontaminering 
av organiska tennföreningar, eftersom imposex inte 
är reversibelt. Men det faktum att inga juveniler eller 
äggkapslar har observerats och den höga TBT-halten 
i vävnaden tyder på en nylig kontamination. Även 
på denna lokal är halten TBT högre i vävnaden (56,1 
µg/kg ts) hos snäckorna än i sedimentet (32,2 µg/kg 
ts) (figur 7).

Detta är ingen optimal lokal och föreslås därför 
utgå vid 2005 års provtagning inom det natio-

nella övervakningsprogrammet.

Småbåtshamnar
Amundön

Denna lokal ligger i anslutning till inloppet till 
Kindes Marina som är en småbåtshamn med 

plats för 580 båtar vid Amundön, söder om Göte-
borg. Vid inloppet fanns de gott om nätsnäckor, 
både vuxna och juvenila. Första försöket att fånga 
nätsnäckor gjordes dock mer centralt i hamnen, men 
lyckades inte. Analysen av imposex gav ett VDSI på 
3,29 och 100% av honorna visade sig vara kraftigt 
påverkade. Resultaten från vävnadsanalyserna visar 
också på mycket höga värden, 149 µg/kg ts med en 
TBT:DBT+MBT-kvot på 1,67.

Halten av organiska tennföreningar i sedimentet 
mättes på två olika ställen dels inne i marinan 

där första försöket att fånga snäckor gjordes och dels 
vid inloppet på den plats där snäckorna fångades. 
Inne i hamnen var halten TBT 350 µg/kg ts och vid 
inloppet var halten TBT endast 21,52 µg/kg ts. Det 
var även en stor skillnad på TBT:DBT+MBT-kvot 
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då denna inne i hamnen var 2,02 och vid inloppet 
endast 0,64. Den höga halten TBT i sedimentet inne 
i hamnen kan vara en förklaring till att så få snäckor 
fanns inne i hamnen.

Lokalerna som sedimentproverna togs på ligger 
ca 250 m ifrån varandra och borde inte uppvisa 

så stor variation. Den stora koncentrationsskillna-
den mellan provtagningspunkterna beror troligen på 
att inne i hamnen är bottenförhållandena skyddade 
mot vågpåverkan, medan inloppet till hamnen ligger 

exponerat för vågpåverkan, dvs. i det förstnämda fal-
let har man en hygglig sedimentationsmiljö medan 
man i det senare fallet saknar sedimentationsförhål-
landen. Detta medför att organiska tennföreningar 
liksom andra miljögifter inte ackumuleras i botten 
i samma utsträckning som inne i en skyddad hamn/
marina. Även proppellerströmmar kan störa sedi-
mentationsmiljön och ge upphov till återkommande 
resuspenderingar av sediment som därmed kan 
förflyttas till de mest skyddade områdena av hamnen/
marinan.  En annan förklaring till dessa haltvatiatio-
ner skulle kunna vara att en del båtar trots förbudet 
fortfarande målas med båtbottenfärger innehållande 
organiska tennföreningar. När dessa båtar ligger för-
töjda vid bryggan under en längre period sker ett 
konstant läckage av tennföreningar till omgivande 
vatten och sediment.

Björlanda kile

Eftersom detta är norra Europas största hamn för 
fritidsbåtar (figur 7), belägen invid Nodre Älvs 

mynning, med plats för 2300 båtar gjordes det idoga 
försök att fånga nätsnäckor i eller omkring denna 
marina. Dessvärre hittades inga snäckor trots att 
bottenmiljön såg ut att lämpa sig väl för nätsnäckor. 
Orsak till detta kan vara en låg salthalt (pga Nodre 
älv) eller den mycket höga halten TBT (1700 µg/kg 
ts) som uppmättes inne i båthamnen (figur 7).

Stenungsund

Denna lokal ligger i en gästhamn som är belä-
gen i närheten av torget i centrala Stenungsund. 

Hamnen har plats för 550 båtar. Det fanns gott om 
både vuxna och juvenila nätsnäckor, dock var skal-
storleken hos denna population något mindre än 
normalt. Analysen av imposex gav ett VDSI på 2,18 
och 93% av honorna visade sig vara påverkade. 
Resultaten från vävnadsanalyserna visar också på 
höga värden, 31,8 µg/kg ts med en TBT:DBT+MBT-
kvot på 1,82. 

Halten av organiska tennföreningar i sedimen-
tet var 11,0 µg/kg ts. TBT:DBT+MBT-kvoten 

var 0,62. Intressant här är att halten TBT i vävnaden 
är högre än halten TBT i sedimentet (figur 7), men 
också att kvoten av TBT och dess nedbrytnings-
produkter i vävnaden visar på en nylig exponering. 
Stenungsund är dock den lokal som av småbåtsham-
narna har den lägsta TBT-halten i vävnaden och näst 
lägsta VDSI-värde. En orsak till detta kan vara att 
vattengenomströmningen är god.
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Figur 7. Jämförelse mellan TBT i vävnad (n=17-47) 
och TBT i sediment (n=1) för de olika lokalerna.
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Fiskebäckskil

Denna lokal ligger vid småbåtshamnen ”Lyck-
ans slip” inne i Kilen i Fiskebäckskil (figur 7). 

Hamnen har plats för ca 600 båtar och ligger mycket 
skyddat med dålig vattengenomströmning som 
följd. Genom årens lopp har här gjorts flera under-
sökningar angående påverkan av TBT (referenser) 
Det fanns gott om vuxna och relativt stora individer 
men mycket få juvenila nätsnäckor. VDSI på denna 
lokal var det högsta i hela undersökningen med 3,68 
där alla honorna visade sig vara kraftigt påverkade. 
Resultaten från vävnadsanalyserna visar också på 
höga värden, 50,2 µg/kg ts med en TBT:DBT+MBT-
kvot på 0,76 vilket dock tyder på en kontaminering 
av äldre datum. Halten av organiska tennföreningar 
i sedimentet var mycket högt med 917±608 µg/kg ts. 
På grund av att TBT-halten var så hög analyserades 
sex replikat av detta prov, därav den stora standard-
avvikelsen. Orsaken till de stora variationerna i detta 
analysresultat är troligtvis provinhomogenitet. Möj-
ligheten finns också att sedimentprovet kan innehålla 
färgflagor. Värdet för TBT:DBT+MBT-kvoten var 
också högt med 2,36.

Jordfall

Denna lokal ligger vid en småbåtshamn i Gull-
marsfjorden som har plats för 130 båtar. Intill 

ligger en mekanisk verkstad som tillverkar alumini-
umbåtar. År 2003 gjordes en studie (ej publicerad) 
av imposex på snäckor från denna lokal som visade 

på höga VDSI-värden, vilket resulterade i att lokalen 
fick vara med i denna studie. Det fanns gott om både 
vuxna och juvenila nätsnäckor på denna lokal. Alla 
honor visade sig dock vara kraftigt påverkade med 
ett VDSI på 3,19. Även resultaten från vävnadsa-
nalyserna visar på höga värden, 46,3 µg/kg ts med 
en TBT:DBT+MBT-kvot på 1,68. Halten av orga-
niska tennföreningar i sedimentet var 7,08 µg/kg ts, 
vilket dock är det lägsta värdet för TBT-halt i sedi-
ment bland lokaler belägna inom småbåtshamnar. 
Värdet för TBT:DBT+MBT-kvoten var 0,82. Vad 
som överraskar är den mycket höga halten av trife-
nyltenn (TPhT) på 107 µg/kg ts i sedimentet. Av 26 
sedimentprover är det endast i 6 prover som TPhT 
har kunnat påvisats och då främst i småbåtshamnar. 
Orsaken till detta är sannolikt användning av vissa 
tennfärger där TPhT ingår istället för eller tillsam-
mans med TBT.

Studseröd

Denna lokal återfinns långt inne i Saltkällefjorden 
i Gullmarn och ligger i närheten av tre bryggor 

med plats för ca 40 båtar. Sedimentprovtagningar i 
området har visat på extremt höga TBT-halter (Cato 
2003 a, b), varför vi ansåg det intressant att ta med 
denna station i undersökningen. Trots höga hal-
ter TBT i sedimentet visade analys av imposex att 
endast 56% av honorna var påverkade och att VDSI 
var relativt lågt dvs 1,05. Halten TBT i vävnaden på 
35,7 µg/kg ts är det näst lägsta bland lokaler som 

Figur 8. Småbåtshamnen i Björlanda kile, en av norra Europas största med plats för2300 fritidsbåtar.



18

Kristinebergs Marina Forskningsstation, 2005

är belägna inom småbåtshamnar men resultatet är 
högre än hos de flesta lokaler inom det ordinarie 
kontrollprogrammet. TBT:DBT+MBT-kvoten är 
1,94 och visar på att snäckorna har varit expone-
rade för TBT relativt nyligen. Halten av organiska 
tennföreningar i sedimentet var 1000 µg/kg ts, vilket 
är bland de högsta halter som uppmätts  i sediment 
utmed Bohuskusten. Även TBT:DBT+MBT-kvoten 
var extremt hög med 4,37. En bidragande orsak till 
det höga TBT-värdet i sedimentet kan vara en hög 
aktivitet av militära båtar i området. Tilläggas bör 
att provtagningsplatserna för sediment och snäckor 
ligger en bit ifrån varandra. Sedimentprovet är taget 
mer mitt i Saltkällefjorden medan snäckorna är 
fångade närmare land.

Kebalviken

Småbåtshamnen i Kebalviken ligger ca 300 meter 
söder om inloppet till Bojarkilen dvs inte långt 

från centrala Strömstad och rymmer 379 båtplatser. 
Analys av imposex visade att alla analyserade honor 
var kraftigt påverkade med ett VDSI på 3,43. Halten 
TBT i vävnaden på 103 µg/kg ts var bland de högre. 
Hög var också TBT:DBT+MBT-kvoten på 2,63, vil-
ket visar att snäckorna har varit exponerade för TBT 
relativt nyligen. Halten av organiska tennföreningar 
i sedimentet var 400 µg/kg ts, vilket är bland de hög-
sta uppmätta värdena för TBT-halt i sediment, även 
TBT:DBT+MBT-kvoten var extremt hög med 3,74.

Bojarkilen

Bojarkilen ligger i samma långsmala vik som 
Kebalviken men längre in och rymmer 484 båt-

platser. Flera av båtarna är något större fiskebåtar 
dock inte över 25 m. Analys av imposex visade att 
alla analyserade honor var kraftigt påverkade med 
ett VDSI på 3,62. Halten TBT i vävnaden på extrema 
498 µg/kg ts var det högst uppmätta värdet i under-
sökningen. Högt var också TBT:DBT+MBT-kvoten 
på 3,00, vilket visar att snäckorna har varit expone-
rade för TBT relativt nyligen. Halten av organiska 
tennföreningar i sedimentet mättes även här på två 
olika ställen och var 190 respektive 170 µg/kg ts. 
TBT:DBT+MBT-kvoten var 1,81 respektive 1,47.

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka 

huruvida det finns ett samband mellan halten 
tennföreningar i vävnaden hos nätsnäckor och halten 
tennföreningar i sediment. Det finns en del tidigare 
studier gjorda i Sverige där man undersökt TBT i 
förorenade vatten. I slutet av 1980-talet undersökte 
Björklund (1987, 1988) vatten och biologiska pro-
ver tagna på olika avstånd från hamnar och marinor 
med avseende på innehåll av butyltennföreningar. 
De allra högsta halterna i Björklunds undersökningar 
påträffades i utsatta musslor i Fiskebäckskilsviken, 
där halter på upp till 53 µg TotBT/kg ts påträffades. 
Vidare studerades effekten av förbudet mot TBT i 
båtbottenfärg 1989 och 1990 i Fiskebäckskils marina 
(Dahl och Blank, 1990). Effekter på biota kunde ses 
även efter förbudet, men de uppträdde inte vid sjö-
sättning som tidigare, utan senare på säsongen. År 
1995 gjorde Stuer-Lauridsen och Dahl en fältstu-
die där man undersökte fördelningen av organiska 
tennföreningar mellan sediment och vattenpelaren 
inne i kilen i Fiskebäckskil. Detta för att se om de 
senarelagda effekterna på biota kunde förklaras med 
avgivning av upplagrade föreningar i sedimenten. 
Man fann dock inga belägg för detta utan den mest 
troliga orsaken till de höga halterna i vattenpelaren 
var att de förbjudna båtbottenfärgerna fortfarande 
användes. Det senare konstaterades också utifrån 
sedimentstudier utförda längs Bohuskusten, Syd-
kusten och Stockholms skärgård (Cato et al. 2002, 
Cato 2003 a, b). I dessa undersökningar konstatera-
des höga halter i hamnar, marinor och även utmed 
farleder i Stockholms skärgård.

Flera internationella studier har dock visat att 
halterna av TBT minskat i miljön sedan res-

triktioner införts av användningen av dessa ämnen. 
En märkbar förbättring avseende imposex-effekter 
kunde observeras 1993 i Irland efter att restriktio-
ner mot tennföreningar infördes där 1987, framför 
allt kring fiskodlingar och småbåtshamnar. Kring de 
stora hamnarna sågs fortfarande allvarlig effekter, 
men på ett avstånd över 9 km från dessa var effek-
terna små (Minchin et al., 1995).

I denna undersökning visar resultaten att endast 7 
av 23 lokaler har en TBT-halt som är högre i sedi-

mentet än i vävnaden. De allra högsta värdena av 
TBT i sedimentet har mäts upp i 5 av dessa lokaler 
och varierade mellan 86-1000 µg/kg ts. Ytterligare 
två lokaler hade sedimentvärden som översteg väv-
nadshalten av TBT (Göteborg södra 1 och 3) men 
skillnaden på dessa platser var inte så stor. Dess-
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utom hade lokalerna Amundön inre och Björlanda 
kile mycket höga halter i sedimentet (350 respektive 
1700 µg/kg ts) men halterna kunde inte jämföras med 
vävnadshalter eftersom inga djur hittades på dessa 
platser. Att inga nätsnäckor hittades vid Amundön 
inre och Björlanda kile kan vara ett tecken på att de 
påverkas negativt av de höga halterna av organiska 
tennföreningar i sedimentet och därför försvunnit. 
Alternativt drabbats av svåra störningar i reproduk-
tionen till följd av de höga halterna av organiska 
tennföreningar och därför lokalt dött ut.

Eftersom nätsnäckor är asätare kan det också 
tänka sig att en viss bioackumulation av TBT 

sker eller att snäckorna vid sitt födointag får i sig 
TBT genom att kontaminerat sediment bryts ner i 
magsäcken och organiska tennföreningar frigörs. 
Ett tredje alternativ är att de pga av sitt levnadssätt 
dvs nedgrävda i sedimentet påverkas av porvatt-
net, men i den fältstudie som Stuer-Lauridsen och 
Dahl (1995) utförde observerades inga organiska 
tennföreningar i porvattnet. Ett ytterligare alterna-
tiv och kanske det mest troliga är att de påverkas 
av TBT i vattnet. Trots förbudet mot användning av 
färger innehållande organiska tennföreningar tyder 
de höga TBT-halterna i vävnaden hos nätsnäckor 
samt de höga VDSI-värdena i småbåtshamnarna på 
att färgerna fortfarande används. Alternativt tillförs 
genom att avskrapad färg förs via ytavrinning från 
båtuppläggningsytor till vattenmiljön.

Svenska bedömningsgrunder för TBT i sediment 
saknas, men enligt norska sådana (SFT 1997) 

är en halt på mer än 100 µg/kg ts att betrakta som 
mycket hög (klass 5). I såväl föreliggande undersök-
ning som i andra studier från området (Cato 2003 a, 
b) kan konstateras att denna gräns överskridits och 
i flera fall överskridits mångfalt i ett antal marinor 

och hamnar utmed svenska kusten. Ett förhållande 
som tillsammans med uppmätta biologiska effekter 
ger anledning till oro.

Det finns i Sverige ännu inga bestämda bedöm-
ningsgrunder för imposex enligt EU:s 

Vattendirektiv. Danmarks Miljøundersøgelser har 
däremot utarbetat ett förslag för danska farvatten 
och Skagerrakregionen (tabell 7). Detta klassi-
ficeringssystem bygger på fem kvalitetsklasser i 
enlighet med Vattendirektivet; hög (I), god (II), 
måttlig (III), otillfredställande (IV) och dåligt (V). 
Där gränsen för god eller måttlig är avgörande för 
om åtgärdsprogram skall sättas in eller ej. Om dessa 
bedömningsgrunder appliceras på resultaten i denna 
undersökning innebär det att 13 lokaler klassas som 
otillfredsställande och resterande 16 lokaler som 
måttliga, vilket betyder att åtgärdsprogram bör sät-
tas in vid alla lokaler.

I och med att organiska tennföreningar finns i så 
pass höga halter i dessa miljöer är risken för sprid-

ning till utanförliggande kustområden sannolikt stor. 
För att kunna klarlägga om en spridning sker rekom-
menderas att en uppföljning av denna undersökning 
sker med studier längs några gradienter utgående 
från några utvalda marinor och vidare några kilo-
meter ut i omgivande skärgård/hav. En sådan studie 
bör kompletteras med analys av TBT-halten i vat-
tenpelaren.

I II III IV V

TBT i havsvatten (ng TBT/l) Nära noll < 0.1 0.1 - < 1.5 1.5 -15 > 15 

TBT i musslor (µg Sn/kg VV) Nära noll < 0.8 0.8 - < 12 12 - 120 > 120 

TBT i sediment (µg Sn/kg TS) Nära noll < 0.5 0.5 - < 20 20 - < 200 > 200 

ISI i strandsnäcka 0.3 -1.2 > 1.2 

VDSI i neptunsnäcka < 0.3 0.3 - < 2 2 - 4 (4+) (4+)

VDSI i valthornssnäcka 0.3 - < 2 2 - 4 (4+)

VDSI i nätsnäcka 0.3 - < 2 2 - 4 (4+)

Tabell 7. Visar det danska kombinerade klassificeringssystemet som utgör grunden för modellering 
av risknivåer av TBT i Skagerrakregionen. 

< 0.3 

< 0.3 

< 0.3 

< 0.3 0.3 - < 2 2 - 4
> 4 – > 5 

(sterila)
FörsvunnenVDSI i purpursnäcka 
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