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Förord 
Det finns inget nationellt ”miljögiftsövervakningsprogram” inom den nationella 
miljöövervakningen. Verksamheten är trots det mycket omfattande och övervak-
ning av halter av hälso- och miljöfarliga ämnen och/eller deras effekter återfinns 
inom de flesta av miljöövervakningens programområden. 
 
Med jämna mellanrum görs en utvärdering och genomgång av all pågående miljö-
övervakningsverksamhet. I och med att övervakning av hälso- och miljöfarliga 
ämnen är en komplex verksamhet är det ett led i att få överblick över allt som görs.  
 
Syftet med denna revision av miljögiftsövervakningen är att beskriva och utvärdera 
pågående övervakning av miljögifter samt ta fram en strategi för miljögiftsöver-
vakningen i framtiden med konkreta förslag till de olika programområdena inom 
miljöövervakningen. 
 
I samband med revisionsarbetet har en omfattande underlagsrapport tagits fram av 
Gudrun Bremle, Länsstyrelsen i Jönköping. I underlagsrapporten (Beskrivning och 
analys av nationell miljögiftsövervakning) beskrivs pågående miljögiftsövervak-
ning inom alla programområden. Hon har varit projektsekreterare för den inledande 
delen av revisionsarbetet. I övrigt har Axel Hullberg, Bente Jensen, Britta Hedlund 
samt Jonas Rodhe deltagit i arbetet.  
 
Denna rapport innehåller förslag till förändringar av nuvarande verksamhet samt 
sammanfattning av ovan nämnda underlagsrapport. Rapporten har presenterats för 
Miljömålsrådets beredningsgrupp för Miljöövervakning som också informerats om 
den pågående revisionen vid två tillfällen (2006-05-31 samt 2006-10-12). Den har 
även remissbehandlats 2006-12-15. 
 
 
 
Naturvårdsverket Juli 2007 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Den verksamhet som Naturvårdsverket har ansvaret för kan delas upp i tidsserier, 
screening, provbankning och effektstudier.  
 
TIDSSERIER 

Långa tidsserier utgör en central del av dagens miljögiftsövervakning. Dessa långa 
mätserier har fått en allt större internationell betydelse – långsiktigheten behövs 
bl.a. för att mänsklig miljöpåverkan ska kunna skiljas från naturliga variationer i 
miljötillståndet. Tidsserier är kostsamma och i takt med ett ökat behov av att mäta 
allt fler ämnen behövs en tydlig process för prioritering av vilka ämnen som bör 
följas med hjälp av tidsserieövervakning. Detsamma gäller även när en tidsserie 
kan avslutas, utglesas i tid eller rum eller på annat sätt prioriteras ned. Det kan vara 
svårt att avgöra när en tidsserie kan fasas ut eller trappas ner. Ett sätt att spara re-
surser är att fortsätta provta de matriser som övervakats men att inte analysera alla 
prover. Proverna förvaras i provbank och eventuella analyser kan göras eller kom-
pletteras senare. 

Att ta fram generella, allmängiltiga kriterier för när en tidsserie ska avslutas el-
ler mätningarna glesas ut bedöms vara svårt. Det vore dock värdefullt med en 
genomgång av vilka olika aspekter som vanligen bör beaktas inför ett beslut om in- 
eller utfasning, och en sammanställning av dessa. Sannolikt kommer sedan varje 
beslut kräva en omfattande utredning för att svara på om kriterierna uppfylls och 
vilka eventuella andra aspekter som bör beaktas.  
 
SCREENING 

Upptäckter av nya miljögifter görs då och då. Behov kan då uppstå att undersöka 
hur spritt ämnet är i miljön, både geografiskt och till vilka matriser, och om halter-
na är så höga att det finns anledning att misstänka effekter. I sådana fall kan en 
screeningundersökning göras. Utifrån screeningresultaten kan det bli aktuellt att 
göra retrospektiva studier i provbankat material, infoga ämnet i en tidsserie eller 
föreslå att screeningstudien ska upprepas efter några år. Resultaten kan också an-
vändas som motiv för riskbegränsande åtgärder. Screeningen är också ett sätt att få 
information om svenska förhållanden för alla de kemiska ämnen som finns med på 
olika internationella listor och som i vissa fall innebär åtaganden om övervakning.  

För att välja ut vilka ämnen som ska screenas bevakas forskningen inom miljö-
gifter, lagstiftning och internationella krav. Det finns modeller för att välja ut äm-
nen som ska screenas genom deras egenskaper och användningsmönster. Scree-
ningstudien föregås av en litteraturstudie för att kunna välja rätt platser, matriser 
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och analysmetoder. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att ämnet hittas om 
det finns i miljön.  
 
PROVBANKNING 

Det är i detta sammanhang också viktigt med en fortsatt utveckling av provbanks-
verksamheten. Fler matriser behöver samlas in för kommande behov och den in-
samling som redan pågår kan behöva ske i en ökad omfattning. Vi behöver samla 
in material från såväl opåverkade som mer påverkade områden, inte bara för att 
uppfylla dagens krav utan också för de behov som kan komma om 20-30 år. Det 
ställer krav på såväl framåtseende som ökade lagringsmöjligheter som ett väl fun-
gerade system för insamling av material. Ett viktigt förslag som därför måste prio-
riteras är att utreda hur provbanksverksamheten ska förändras och utvecklas för att 
uppfylla kommande behov. 

Möjligheten att spara prover (provbankning) under säkra former i den nationel-
la miljöprovbanken är en mycket viktig komponent för länsstyrelsernas miljööver-
vakning. Principer för vad som kan provbankas och en approximativ prislista (om 
en sådan är aktuell) bör upprättas eftersom det möjliggör för länsstyrelser att in-
samla prover och samordna retrospektiva studier när ett behov identifierats. 
 

EFFEKTSTUDIER 

Effekter av miljögifter mäts i programområde hav & kust och i hälsorelaterad mil-
jöövervakning. Övriga programområden saknar egentligen effektmätningar som 
kan relateras till miljögiftsbelastning. Effektmätningar i marin miljö har av tradi-
tion byggts upp där miljögifternas effekter upptäcktes dvs. på havsörn och säl. 
Inom PO hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) har det varit naturligt att mäta 
effekter då området ligger nära miljömedicin. Inom programområde hav&kust görs 
bl.a. histopatologiska studier av sälar. Dessa undersökningar borde utvidgas till fler 
typer av undersökningar även inom andra programområden.  

Ett system effektscreening behöver utvecklas. Det bör vara ett delprogram 
inom programområde miljögiftssamordning som sedan utvärderas tillsammans med 
de undersökningar som görs t.ex. inom programområde hav&kust. 
 
FÖRSLAG TILL AKTIVITETER SOM SKA GENOMFÖRAS VAD GÄLLER 
ÖVERGRIPANDE MILJÖGIFTSÖVERVAKNING (MILJÖGIFTSSAMORDNING) 

Följande förslag bör kunna genomföras inom ramen för nuvarande budget: 
• Utveckla en kommunikationsstrategi för screeningkonceptet och scree-

ningresultat för att sprida metoden och resultaten. 
• Bygga upp en riskbedömningsgrupp med representanter från KemI som 

kan gå vidare med bedömningen av screeningresultaten samt upprätta ru-
tiner för kontakter med miljödepartementet. 

• Se över hur Naturvårdsverket i sina avtal bättre kan reglera rapportering 
av avvikelse för att passa miljögiftsövervakning och Early Warning.  

• Ta fram riktlinjer för hur länen ska kunna spara material i provbanken. 
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• En fortsatt utveckling av kriterier för utfasning av ämnen ur tidsserier 
genom att bl.a. testa det reviderade förslaget till kriterier på ett antal tids-
serier  

• Utveckla kriterier för när individmätningar kan ersättas med poolade 
prover.  

• Se över referensgruppen till screeningprogrammet och dela ev. upp i en 
informationsgrupp och en mindre referensgrupp.  

• Förmedla miljögiftskompetens genom regelbundna seminerier och work-
shops. 

• Regelbundet och förhållandevis frekvent ge ut ett nyhetsbrev i en relativt 
enkel layout  

• Fortsätta utveckla screeningen genom att bl.a. genomföra fler studier 
inom som letar mer förutsättningslöst i olika matriser (bl.a. blod, biolo-
giskt material i övrigt).  

• Se till att det finns en uppdaterad allmän informationsskrift om scree-
ningverksamheten på såväl svenska som engelska. 

• Om screeningrapporterna skrivs på engelska, se till att det finns en ut-
ökad sammanfattning på svenska som kan ”stå för sig själv” och kan 
skickas ut separat. 

• Om screeningrapporterna skrivs på svenska, se till att det finns en utökad 
sammanfattning på engelska som kan ”stå för sig själv” och kan skickas 
ut separat. 

• Använda olika typer av utvärderingsmetoder, som idag utnyttjas för data-
analys inom en mängd andra områden, för att extrahera mer information 
från befintliga analysdata från tidigare genomförd miljöövervakning 
inom Sverige och andra länder.  

 
För följande förslag till förändring kan ytterligare finansiering krävas: 
 Utreda hur provbanksverksamheten ska förändras, samt utveckla verksamheten 

för att uppfylla kommande behov. 
 Utveckla effektövervakningen genom att införa ett delprogram för effektscree-

ning. 
 Utveckla övervakningen i mer påverkade områden, t.ex. utgående vatten från 

reningsverk, slam 
 Öka miljöövervakningen framförallt för dioxiner och andra oavsiktligt bildade 

ämnen genom att snarast inleda en screeningundersökning för dessa typer av 
ämnen. 

 Permanenta det regionala bidraget till screening.  
 Ta fram ett utvecklat system för rapporter på nätet. Titlar på de senaste och 

viktigaste publikationerna och ett söksystem för andra publikationer  kan vara 
ett sådant exempel. 
 
 

För förslag till förändringar inom övriga programområden se tabell 15.  
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Summary 
The Swedish Environmental Protection Agency coordinates monitoring of hazard-
ous substances in the environment. Different aspects of the ongoing monitoring are 
time series, screening, effect monitoring and specimen banking. 
 

TIME SERIES 

Long time series play an essential role in monitoring of hazardous substances.  
Long time trends are needed to eg. Determine the extent of human impact and to 
distinguish it from normal fluctuations in observed effects and levels. 
Time series are however expensive and with increasing demands to monitor a large 
number of substances we need to prioritize what substances should be included in 
time series. One way to save resources without cutting the time trend can be to 
continue to collect samples and store them in a specimen bank. Possible analyses 
can then be performed later.  

It will probably not be possible to develop general criteria for when to finish 
off  time series. There are a number of important aspects that need to be taken into 
account, but each time series will most likely need to evaluated individually before 
a decision to finish it off will made. 
 
SCREENING 

”New” pollutants are found now and then. In that case information about possible 
levels in the environment and possible environmental and human effects are 
needed. These substances should be included in the screening programme. On the 
basis of the screening results decisions are made whether additional investigations 
are needed, whether the substances should be included in time series or if a new 
screening should be performed in some years time. The results can provide a basis 
for risk reduction measures. Screening is also a way to get at least some informa-
tion about all substances on international priority lists, which we have no possibil-
ity to include in time series. 

Substances to be included in the screening programme are chosen on the basis 
of usage, properties, international demands, research results. The screening is pro-
ceeded by a literature study to determine sampling locations and sampling matri-
ces. This is to try to ensure that samples are taken where it is likely that the sub-
stance is found in case it is present in the environment. 
 
SPECIMEN BANKING 

It is of utmost importance to continue to develop the Environmental Specimen 
Bank. We have to be able to the demands that we may focus in 20-30 years from 
now. Additional specimens may have to be collected and stored in the bank. More 
material of specimens collected today may have to be collected. Samples are 
needed for unaffected as well as more polluted areas. 
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 It is important also for the county administrations to be able to collect ma-
terial and store it in a specimen bank. Principles for how this should be done need 
to be developed. 
 

EFFECT STUDIES 

Effect monitoring is a part of the programme areas coast&sea and health related 
environmental monitoring. Effect monitoring has a long tradition in the marine 
environment. It is also natural to be interested in human health effects since it bor-
ders the area of environmental medicine. Monitoring of effects should be devel-
oped in other programme areas and a system for effect screening should be added. 
 
SUGGESTION FOR ACTIVITIES WITHIN THE PROGRAMME AREA TOXIC 
SUBSTANCE COORDINATION: 

The following suggestions may be accomplished without extra funding: 
• Develop an information strategy for how to make the concept of screen-

ing and the data from the screening programme more well known and 
more used.  

• Initiate a group for risk assessment of the results from screening.  
• Better reporting of results that may be of concern as an early warning 

signal.  
• Continued development of the screening concept including eg. unpreju-

diced measurements in some matrices.  
• Develop criteria for regional specimen banking.  
• An continued development of criteria for how to phase out substances 

from time series.  
• Develop criteria for when individual samples can be replaced with poo-

led samples.  
• Explore the possibility to split the reference group for the screening pro-

gramme into two – one smaller steering group and one larger more for 
information purposes. 

• Spread knowledge on properties and effects of hazardous substances by 
arranging seminars and workshops a regular intervals.  

• Send out a news letter at regular intervals.  
• Have an updated information brochure for screening available in Swed-

ish and English.  
• In case the screening reports are written in English, make sure that an ex-

tended summary in Swedish is available. This should be possible to send 
out separately. 

• In case the screening reports are written in Swedish, make sure that an 
extended summary in English is available. This should be possible to 
send out separately.  

• Use different models to evaluate the data. This may make it possible to 
extract more information out of existing data sets.  
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The following suggestions may need extra funding to be accomplished: 
• Continued development of the specimen bank and increase sampling to 

fulfil upcoming demands. 
• Initiate a programme for effect screening. 
• Increase monitoring of eg. Effluent water and sewage sludge.  
• Increase and initiate monitoring of unintentionally formed substances.  
• Make the funding to regional screening permanent.  
• Develop a system to present and find monitoring reports on the Internet.  

 
For suggestions within other programme areas, see table 15. 
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Inledning 
Sveriges miljömål 
 
  
 
 
 
 
 
Sverige har ett förhållandevis väl utbyggt system för att dokumentera tillståndet i 
miljön. Sveriges riksdag har satt upp 16 miljömål i syfte att till nästa generation 
kunna lämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålet en gift-
fri miljö är ett av dessa och innebär att inom en generations tid ska miljön vara fri 
från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  
För att vi ska uppnå miljömålet en giftfri miljö krävs bl.a. att:  

1) Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras på-
verkan på ekosystemen försumbar.  

2) All fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag är tjänlig som människoföda 
med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen.  

3) Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhus-
miljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och för övriga kemiska äm-
nen inte skadliga för människor. 

4)  Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade. 
 
Varför finns miljöövervakning? 
För att veta om miljömålen är uppnådda eller ej behövs miljöövervakning. En vik-
tig uppgift för miljöövervakningen är att avslöja nya, hittills okända miljöstörning-
ar. Avsikten med miljöövervakningen är att registrera eventuella kvalitetsföränd-
ringar i naturmiljön och därav kunna ge ett kvitto på att miljöarbetet leder till en 
bättre eller sämre miljö. I verksamheten ingår att bedöma hotbild, följa upp och ge 
underlag för miljömål och internationella överenskommelser. 

Det internationella samarbetet på miljöområdet ställer krav på övervakning av 
miljötillståndet. För Sveriges del har dessa krav skärpts betydligt till följd av EU-
anslutningen. Idag finns det stora internationella kravställare på svenska miljödata, 
dels EU och dels olika konventioner.  
 
Vad är miljöövervakning? 
Med miljöövervakning menas undersökningar som fortlöpande och regelbundet 
följer upp tillståndet i utomhus-, natur-, kulturmiljö och människors hälsa. Miljö-
övervakningen har en central roll i miljöarbetet. Undersökningarna görs i form av 
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mätningar, inventeringar eller kartläggningar av effekter. Resultaten av dessa un-
dersökningar registreras i form av miljöövervakningsdata som utgör en väsentlig 
del av underlaget för bl.a. internationell rapportering och officiell statistik, dvs. 
allmän information som är objektiv och tillgänglig, De används också för att ut-
veckla och följa upp miljömålen och indikatorer. I vissa fall används även miljö-
övervakningen som underlag för miljöskyddsåtgärder eller för att bedöma effekter 
av dessa. (se figur 1). 
 

  
  
Figur 1. Miljöövervakningen har en central roll i miljöarbetet (bild: Johan Wihlke) 

 
NV:s ansvarsområden 
Det svenska miljöövervakningsprogrammet är uppdelat i flera delar, bl.a. en natio-
nell del och en regional del. Naturvårdsverket (NV)  har ansvar över den nationella 
delen vilket förutom undersökningar i from av mätningar även innefattar bl.a. pla-
nering, drift och sammanställning. För NV:s miljöövervakning är ansvarsområdet 
den yttre miljön och det har varit utgångspunkt för uppbyggnad och dimensione-
ring av tio olika programområden, såsom luft, hav & kust etc. Övervakning av 
miljögifter finns inom de flesta programområdena i större eller mindre omfattning. 
NV har också ett samordningsansvar för den regionala delen som drivs av länssty-
relserna. Denna revision behandlar den nationella miljögiftsövervakningen. 
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Denna revisions syfte och målsättning 
Strategin för dagens miljögiftsövervakning har granskats och utvecklats. Syftet 
med denna revision har varit att beskriva och utvärdera dagens övervakning och att 
efter en omvärldsanalys av dagens behov av miljögiftsövervakning ta fram konkre-
ta förändringsförslag inom de olika programområdena.  

Naturvårdsverket (NV) har utfört en beskrivning och översyn av alla nationella 
programområden samt en syntes av special- och utvärderingsprojekt som underlag 
för förslag till strategi för miljögiftsövervakningen och förändringsförslag inom de 
olika programområdena. 

Denna rapport avser att redogöra för förslag på tillvägagångssätt inom den na-
tionella miljögiftsövervakningen.  
 
Hur har arbetet med denna revision bedrivits 
Denna revision och översyn av miljögiftsövervakningen har pågått sedan våren 
2005 och avslutades våren 2007. Verksamheten för år 2005 har detaljstuderats för 
alla programområden, med undantag för hälsorelaterad miljöövervakning där år 
2006 använts. NV har även beställt utredningar av externa konsulter i syfte att 
belysa vissa frågor. Under hösten 2005 genomfördes en workshop med deltagare 
från olika utförare, involverade myndigheter, samt forskare där olika viktiga frågor 
belystes och diskuterades. Workshopen gav en värdefull överblick över de olika 
åsikter och önskemål som fanns om miljögiftsövervakningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: Anna Roos  
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Ansvarsområden inom Svensk 
miljögiftsövervakning 
Den svenska miljögiftsövervakningen består av flera ansvarsområden - den natio-
nella och den regionala miljögiftsövervakningen, sektorsmyndigheternas och andra 
aktörers miljögiftsövervakning.  
 
Nationell miljögiftsövervakning 
Den nationella miljögiftsövervakningen i Sverige bedrivs av Naturvårdsverket 
(NV). NV har därmed ansvar för övervakning i den yttre miljön vilket innebär 
övervakning av miljögiftsproblem som kommer av diffus påverkan samt över de 
som orsakas av påverkan från andra länder.  

Traditionellt har nationell miljögiftsövervakning varit inriktad på att beskriva 
bakgrundsläget som en referens till mätningar i påverkade områden. Denna miljö-
giftsövervakning gör t.ex. man kan se vilka effekter som visar sig i den yttre miljön 
pga. av miljögifter. Övervakning av miljögifter finns inom de flesta av miljööver-
vakningens olika programområdena i större eller mindre omfattning.  

För detta planerar, driver och sammanställer NV undersökningar av olika slag. 
Den nationella miljögiftsövervakningen är också till för att se vilka hälsorisker som 
orsakas av miljögifter som kommer av diffus påverkan. NV har även ett samord-
ningsansvar för den regionala delen som drivs av länsstyrelserna.  

 
 
Regional miljögiftsövervakning 
Den regionala miljöövervakningens ansvar är i princip densamma som för den 
nationella, men tyngdpunkten är förskjuten så att de regionala och kommunala 
behoven har en mer framträdande roll. I viss utsträckning sker mätningar i påver-
kade områden inom ramen för regional miljöövervakning. Här ska också regionala 
förhållanden beaktas om de skiljer sig från landet som helhet och leder till olikheter 
från miljöövervakning på nationell nivå..  

Det ser ganska olika ut inom länen beträffande vad som görs inom regional 
miljögiftsövervakning då den s.k. aktivitetsplanen, som rapporteras in till natur-
vårdsverket, granskas. Några län har flera ambitiösa miljögiftsprojekt med regional 
prägel, andra gör inga speciella miljögiftsundersökningar. I huvudsak studeras 
metaller, inklusive kvicksilver, samt organiska miljögifter i fisk men det görs även 
studier av metaller i nederbörd och dricksvatten. Bekämpningsmedel i grundvatten 
och i vattendrag har också undersökts. Många av länen deltar också i NV:s scree-
ningprojekt (se sid 24) genom att förtäta mätpunkterna i länen - s.k. regional förtät-
ning.   

För regional miljöövervakning har det årligen funnits en förhållandevis liten 
men sökbar pott för utvecklingsprojekt inom två-tre insatsområden. Under perioden 
2004-2006 har ett av dessa insatsområden varit övervakning av miljögifter och då 
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bland annat bidrag till regional screening. Genom detta har länen getts möjlighet att 
delta i nationell screening vilket varit utvecklande för mätningar på regional nivå 
av miljöföroreningar. 

I den regionala miljöövervakningen ingår även viss recipientkontroll. De som 
utövar miljöfarlig verksamhet har en skyldighet att undersöka verksamhetens ef-
fekter i recipienten, t ex i ytvatten, grundvatten, luft och mark. När en recipient 
utsätts för påverkan från många olika aktörer kan dessa  enas om s.k. samordnad 
recipientkontroll. För miljögifter utgör recipientkontrollen en central del av den 
regionala miljöövervakningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet  

  
Sektorsmyndigheterna 
En sektorsmyndighet har ansvar för att aktuell sektor tar fram den information som 
behövs för att kunna bedöma sektorns påverkan på miljön. Sektorsmyndighet skall 
därmed verka för att det bedrivs en miljöövervakning som belyser de miljö-, hälso- 
och kulturmiljöeffekter som den svenska delen av sektorn orsakar eller kan komma 
att orsaka. Sektorsmyndighetens finansiella och arbetsmässiga ansvar skall prövas i 
varje enskilt fall i relation till behoven av miljöövervakning och lämplig ansvars-
fördelning mellan sektorsmyndigheter. Myndighet som har ett utpekat ansvar för 
ett miljömål, delmål eller övergripande miljömålsfrågor har även ett ansvar att 
verka för att det bedrivs miljöövervakning av effekter för miljön, människors hälsa 
och kulturmiljön för att åstadkomma en god uppföljning av miljökvalitetsmålet och 
tillhörande delmål. 

Naturvårdsverket har 2005 rapporterat till regeringen uppdraget ”Förslag till 
hur miljöövervakningen kan stärkas genom att sektorsansvaret för miljöövervak-
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ning förtydligas”. Uppdraget initierades pga. de nya och förändrade krav på miljö-
övervakningen som kommer genom EU-direktiv särskilt för vattenmiljöer och för 
uppföljning av miljökvalitetsmålen. Bl.a. visade uppdraget att det finns oklarheter 
om vad miljöövervakning är. De sektorsmyndigheter som bedrev miljöövervakning 
1998 har ökat sina insatser för miljöövervakning under perioden fram till 2005. Det 
finns också andra myndigheter som startat ny övervakning mellan åren 1998 -2005. 
Nästan alla de studerade myndigheterna har verksamheter som ger stöd till miljö-
övervakning. Sektorsmyndigheternas planer inför framtiden visar att en ytterligare 
breddning av svensk miljöövervakning kan komma att ske under de närmsta åren.  
 
Övriga aktörer 

Utöver vad som nämnts ovan finns många andra som också tar fram informa-
tion om miljötillståndet, inte minst landsting, kommuner, forskning, företag och 
miljöorganisationer. 
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Den nationella  
miljögiftsövervakningen 
Detta kapitel ger en kort sammanfattning av vad som studeras inom den nationella 
miljögiftsövervakningen, hur det är organiserat och hur dessa studier görs. För 
detaljerad beskrivning av innehållet i olika programområden hänvisas till under-
lagsrapporten ”Beskrivning och analys av nationell miljögiftsövervakning”.  
 
Vad studeras?  
Ett mycket stort antal kemiska substanser används i vårt samhälle. Människan har 
under 1900-talet tagit tiotusentals olika organiska ämnen i bruk, ofta i stora kvanti-
teter. Många ämnen produceras avsiktligt men det finns även flera exempel på 
andra ämnen som bildats oavsiktligt. På 1960-talet blev det alltmer uppenbart att 
vissa kemikalier hade fått en omfattande spridning i naturmiljön. En del av dem 
kom att betecknas som miljögifter eftersom djur som hade utsatts för dem ofta 
visade tecken på skador. Alla hälso- och miljöskadliga ämnen som når ut i naturen 
kan betecknas som miljögifter.  

Nästan alla ämnen som produceras når ut i vår omgivning efter hand i större el-
ler mindre omfattning. Vissa av dessa kan skada levande organismer redan i låga 
halter. En del ämnen är skadliga om de får verka under en längre tid. Sådana äm-
nen är ofta stabila mot biologisk och kemisk nedbrytning och därmed persistenta 
(långlivade). Stabiliteten som dessa ämnen har innebär att de hinner spridas över 
stora områden innan de bryts ned och de har därmed stora förutsättningar att agera 
som miljögifter. Faran att ett persistent ämne åstadkommer biologiska effekter ökar 
om det kan bioackumuleras, dvs. lagras i levande vävnader. Hos persistenta orga-
niska ämnen brukar fettlöslighet innebära förmåga till bioackumulering. I levande 
organismers fettvävnader kan fettlösliga föroreningar ansamlas i mångfalt högre 
halter än i omgivningen.  

Många aromatiska kolväteföreningar är både fettlösliga och långlivade. Om så-
dana ämnen halogeneras (d.v.s. om deras väteatomer ersätts med klor, brom eller 
andra halogener) brukar både stabiliteten och fettlösligheten öka ytterligare. I en 
del fall tilltar också giftigheten. Flertalet välkända organiska miljögifter hör således 
till gruppen halogenerade aromatiska kolväten. Även metaller är persistenta, varav 
vissa är starkt toxiska och kan bioackumuleras. Vissa metaller har spridits under 
mycket lång tid och återfinns därför i mark, vatten, luft, livsmedel, biota och män-
niskor. 

Miljömålet för en giftfri miljö består av flera delmål 
(http://www.kemi.se/templates/Page____2823.aspx), och av dessa berör det tredje 
delmålet särskilt farliga ämnen. Delmål nr 3 anger kriterier för vilka ämnen som 
ska anses som särskilt farliga och däribland finns de persistenta och bioackumule-
rande ämnen. Såväl metaller som organiska ämnen kan vara aktuella att inkludera i 
miljöövervakningsprogram. Kravet är att de ska ha visats komma ut i naturmiljön 
och att det kan tänkas finnas i sådana halter att de kan påverka såväl miljön som 

http://www.kemi.se/templates/Page____2823.aspx
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människors hälsa. För en övergripande beskrivning om vilka ämnen och substanser 
som är prioriterade idag och var dessa lämpligen mäts hänvisas till den ämnesvisa 
genomgången av miljöövervakningsdata (se tabell 1-3). 
 
Organisation  
Miljöövervakningen är indelad i tio programområden (PO): luft, jordbruksmark, 
sötvatten, kust & hav, skog, fjäll, hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI), miljö-
giftsamordning, våtmark och landskap. Miljögifter löper genom de flesta PO inom 
miljöövervakningen. I alla dessa PO, med undantag för landskap och våtmark, mäts 
miljögifter i t ex luft, sediment, fisk (s.k. matriser). Miljögiftssamordning omfattar 
stöd till miljöprovbank, ansvar för screening och retrospektiva studier samt mät-
ningar i urban miljö. Miljögiftsamordningen innefattar verksamheter som är grund-
läggande för nuvarande och framtida miljöövervakning av miljögifter bl a scree-
ning och provbanken.  
 

 
Figur 2. Miljögiftsövervakningen finns med inom ett antal av miljöövervakningens programområ-
den. Figuren är ett försök att beskriva hur dessa hänger ihop. TS= tidsserier, HÄMI= hälsorelate-
rad miljöövervakning 
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Miljögifter sprids huvudsakligen från mänsklig verksamhet t ex industrier, fordon 
etc. men även från urbana miljöer. Den urbana miljön är inte ett eget programom-
råde men när screening utförs är det många substanser som uppvisar förhöjda halter 
i provtagningsmatriser som insamlas i den urbana miljön. Därför kan den urbana 
miljön ses som en del av programområdet miljögiftsamordning. Undersökningar i 
urban miljö ingår även i den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI) och inom 
programområde luft. Det finns även vissa miljögifter som redan finns ute i vår 
miljö, t ex uran, arsenik. 
 
Hur studierna genomförs? 
Den verksamhet som NV har ansvarat för kan delas upp i tidsserier, screening, 
provbankning och effektstudier. Dessa verksamheter utgör alla en del i den samla-
de övervakningsstrategin och kommer att redovisas nedan. För en mer ingående 
beskrivning av dessa olika övervakningsformer samt detaljer om de ingående del-
programmen hänvisas till redan nämnda underlagsrapport.  
 
Tidsserier 
Tidsserien är den klassiska metoden att övervaka gifter i miljön och finns bl.a. för 
miljögifter som PCB, DDT och tungmetaller. Miljögifter mäts i olika matriser som 
t ex. luft, sediment och fisk. För att följa utvecklingen över tid tas prover från 
samma plats och typ av material. Detta sker på ett jämförbart sätt, årligen eller i 
vissa fall med annat tidsintervall varpå proverna analyseras. Resultatet blir tidsseri-
er som ger en uppfattning av om de ämnen som mäts ökar eller minskar i miljön. 
Vilka ämnen som mäts, i vilka matriser och på hur många olika platser det sker 
varierar för olika programområden. En översikt över de ämnen som har mätts i 
tidsserier inom den nationella miljögiftsövervakningen ges i tabell 1, här anges 
också i vilka programområden och matriser olika ämnen mäts samt med vilken 
frekvens. Information om tabellens ämnesförkortningar ges i bilaga 1. 

Den svenska miljöövervakningen bedrivs med en långsiktighet som har få mot-
svarigheter på andra håll i världen. Långa tidsserier utgör en central del av dagens 
miljögiftsövervakning och tillkomsten av dessa är en följd av nära samarbete mel-
lan miljöövervakning och forskning. Dessa långa mätserier har fått en allt större 
internationell betydelse – långsiktigheten behövs bl.a. för att mänsklig miljöpåver-
kan ska kunna skiljas från naturliga variationer i miljötillståndet. 

Tidsserier är dock kostsamma och i takt med ett ökat behov av att mäta allt fler 
ämnen behövs en tydlig process för prioritering av vilka ämnen som bör följas med 
hjälp av tidsserieövervakning. Detsamma gäller även när en tidsserie kan avslutas, 
utglesas i tid eller rum eller på annat sätt prioriteras ned.  
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Provbankning 
En miljöprovbank kan definieras som en vetenskaplig institution med resurser för 
insamling, tillvaratagande och bevarande av prover från miljön avsedda för miljö-
övervakningen och miljöforskning. Dagens svenska miljöprovbank finns inom 

Naturhistoriska riksmuseets 
lokaler och den förfogar över 
prover från ca 250 000 orga-
nismer. Varje år kommer 
mellan 8000-10000 prover 
till Miljöprovbanken vid 
Naturhistoriska Riksmuseet. 
Även Livsmedelsverket har 
en provbank där de lagrar 
blod-, bröstmjölks- och livs-
medelsprover. Stor efterfrå-
gan på det sedan många år 
insamlade materialet i prov-
banken har lett till en ökning 
av provbankningsverksamhe-
ten. Behovet av att kunna 
plocka ut material ur prov-
banken för att konstruera 
tidsserier bakåt (s.k. retro-
spektiva studier) har ökat. 
När nya miljögifter konstate-
ras vidtar ofta undersökning-
ar om hur utvecklingen har 

varit, om halterna är ökande eller minskande och eventuellt också för information 
om vidtagna åtgärder fått avsedd effekt.  

Tidsserier har ett stort värde, speciellt när de är mer eller mindre obrutna med 
information från samma plats, matris och ämne. Det kan vara svårt att avgöra när 
en tidsserie kan fasas ut eller trappas ner. Ett sätt att spara resurser är att fortsätta 
provta de matriser som övervakats men att inte analysera alla prover. Proverna 
förvaras i provbank och eventuella analyser kan göras eller kompletteras senare.  

Det har genomförts många studier av det bankade materialet, se tabell 2. Studi-
erna har i flera fall varit en screeningundersökningninr som följts upp med studier 
av tidsserier (t.ex. tidsserien över PFOS i sillgrissleägg). I flera fall har prover ock-
så plockats ut från provbanken efter förfrågan från olika forskare för att göra s.k. 
retrospektiva studier (för att i efterhand studera t.ex. en trend) eller för att få svar 
på andra frågor med hjälp av det provbankade materialet.   

Möjligheten att spara prover (provbankning) under säkra former i den nationel-
la miljöprovbanken är en viktig komponent för länsstyrelsernas miljöövervakning. 
Principer för vad som kan provbankas och en approximativ prislista (om en sådan 
är aktuell) bör upprättas eftersom det möjliggör för länsstyrelser att insamla prover 
och samordna retrospektiva studier när ett behov uppstår. 

Foto: Enheten för miljögiftsforskning,  
Naturhistoriska riksmuseet 
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Tabell 2: Retrospektiva studier där provbankat material ur miljöprovbanken använts. Lista 
sammanställd av Naturhistoriska Riksmuseet. 
Ämne Lokal Art Tidsperiod Analyser gjor-

da av 
Polybromerade 
difenyletrar m.m. 

Kvädöfjärden Abborre 1990-2005 ITM 

Polybromerade 
difenyletrar m.m. 

Nidingen Blåmussla 2003-2005 ITM 

Polybromerade 
difenyletrar m.m. 

Väderöarna Blåmussla 2003-2005 ITM 

PCB, DDT, PBDE 
m.m  

Sverige Gråsäl 1969-2006 RSL (flertal 
projekt) 

PCB Bolmen Gädda 1969-1997 Kevin Jones 
PCB Storvindeln Gädda 1969-1996 Kevin Jones 
PAH Kvädöfjärden Abborre 1992-2004 IVL 
PAH Holmöarna Abborre 1998-2004 IVL 
PAH Kvädöfjärden Blåmussla 1987-1999 IVL 
PAH Nidingen Blåmussla Ca 1987-1999 IVL 
PAH Fjällbacka Blåmussla Ca 1987-1999 IVL 
PBDE Sverige modersmjölk 1980-2002 Miljökemi, SU 
HBCDD Sverige modersmjölk 1980-2004 Miljökemi, SU 
Dioxin Ängskärsklubb Strömming 1979-2003 UMU 
Dioxin Stora Karlsö Sillgrissleägg 1969-1992 UMU? 
PFC (PFOS) Stora Karlsö Sillgrissleägg 1968-2003 ITM 
BCPS Stora Karlsö Sillgrissleägg 1971-2001 Miljökemi, SU 
PCPS Stora Karlsö Sillgrissleägg 1971-2001 Miljökemi, SU 
PBDE, toxafen  Stora Karlsö Sillgrissleägg 1969-1992 ITM 
PBDE Krankesjön Mört 1980-1990 ITM 
Metaller Sverige Pilgrimsfalk 1986-1995 Kristine Jensen 
Metaller Sverige Pilgrimsfalk- och 

sparvhöksägg 
1972-1996 Kristine Jensen 

Kvicksilver Sverige  Utter 1972-2004 Emma Idman, 
LU 

Kvicksilver Sverige  Fiskgjuse 1969-2003 IVL, KTH 
Antimon Harufjärden Strömming 1990, 1999  IVL 
Antimon Landsort Strömming 1990, 1999  IVL 
Antimon Utlängan Sill 1990, 1999  IVL 
Antimon Väderöarna Sill 1990, 1999  IVL 
Screening av 
Dioxiner, PBDE mfl 

Sverige, Östersjön Havsörn 1990-2006 ITM 

DDE, PCB m.fl. Sverige Havsörn 1964-1999 ITM 
Stabila isotoper Sverige  Utter 1969-2006 SU 
Stabila isotoper Sverige  Säl 1970-2005 SU 
Kiral PCB Sverige Gråsäl  -  ITM, UMU 
Dioxiner Sverige Gråsäl 2003 ITM 
DNA Sverige Utter 1980-2006 Uppsala Univ. 
DDT, PCB, m.fl.  Sverige, m. fl  Tumlare 1990-2005 Lunds Univ. 
Bendensitet Sverige Utter 1832-2005 Uppsala univ.  
Mineralämnen Västerbotten Gråsiding 1980-1997 UMU 
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Screening 
Upptäckter av nya miljögifter görs då och då. Behov kan då uppstå att undersöka 
hur spritt ämnet är i miljön, både geografiskt och till vilka matriser, och om halter-
na är så höga att det finns anledning att misstänka effekter. I sådana fall kan en 
screeningundersökning göras. Utifrån screeningresultaten kan det bli aktuellt att 
göra retrospektiva studier i provbankat material, infoga ämnet i en tidsserie eller 
föreslå att screeningstudien ska upprepas efter några år. Resultaten kan också an-
vändas som motiv för riskbegränsande åtgärder. Screeningen är också ett sätt att få 
information om svenska förhållanden för alla de kemiska ämnen som finns med på 
olika internationella listor och som i vissa fall innebär åtaganden om övervakning.  

Vissa ämnen har både egenskaper och användningsområden som gör att dessa 
innebär en risk för att bli problematiska miljöföroreningar. För att välja ut vilka 
ämnen som ska screenas bevakas forskningen inom miljögifter, lagstiftning och 
internationella krav. Det finns modeller för att välja ut ämnen som ska screenas 
genom deras egenskaper och användningsmönster. Screeningstudien föregås av en 
litteraturstudie för att kunna välja rätt platser, matriser och analysmetoder. Detta 
för att i möjligaste mån säkerställa att ämnet hittas om det finns i miljön.  

Screeningen inleddes i liten skala 1996-97 och har efter hand ökat i omfattning. 
Sedan starten har många ämnen screenats. En screeningstudie kan vara upplagd på 
lite olika sätt och omfatta olika matriser. Under senare år har screeningen inriktats 
på att alltid åtminstone omfatta matriserna luft, fisk, sediment och slam. Vilka 
ämnen som har screenats i vilka matriser (men ingen uppgift om de hittades där) 
redovisas i Tabell 3.  

I en screeningrapport lyfts de resultat fram som säger om ett ämne bör infogas i 
löpande övervakning d.v.s. en tidsserie eller ej. Slutsatsen från en screeningstudie 
kan också vara att det behövs mer data innan det går att fatta något beslut i frågan. 

”Emerging pollutants” är ett uttryck som används allt mer internationellt. Det 
kan dock användas på en mängd olika sätt. I vissa fall syftar det på alla ämnen som 
inte har funnits med i tidsserieövervakning under en längre tid. I andra fall syftar 
det på nya ämnen som nyligen hittats i miljön. I ytterligare andra fall åsyftas nå-
gonting däremellan. Ur NV:s miljöövervaknings synvinkel är ”emerging pollu-
tants” ämnen som inte är förbjudna och som antingen är aktuella att inkludera i 
screeningprogrammet, eller sådana som nyligen screenats. 

”Early warning” kallas ett system som kan varna tidigt för antingen helt nya, 
inte tidigare kända miljöhot eller för kända miljöhots uppdykande på nya platser. 
Detta system kräver, i det första fallet, mätningar på många olika typer av paramet-
rar, arter, matriser och sammanhang och, i det senare fallet, mätningar med större 
regional täthet.  
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Tabell 3. Vilka matriser inom olika typer av områden som analyserats för de olika ämnen som screenats inom Naturvårdverkets screeningprogram  

    Hav & kust Sötvatten Terrestert Luft Punktkälla Urban Människa 
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BTEX (bensen, toluen, etc) 1997-1998     x x  x                               
Klorerade paraffiner I 1999             x                         
Pesticider 1999      x              x       x   x         
Hexabromocyklododekan 2000  x x            x x x x x x x x x x      x x x    
Utökat antal metaller (55 grundele-
ment) 1999-2000    x    x x x              x             

Organiska tennföreningar I 2001-2003 x x x x                     x x x           
Pentaklorfenol 2001-2002  x         x  x x x x x x x x x x x    x    x     
Perfluorerade ämnen (PFC) 2001-2002  x x x x  x x      x   x      x x x           
Tetrabrombisfenol A 2001-2002  x      x   x  x x x x x x x x x x x    x    x     
Triclosan 2002-2003  x      x   x  x x x x x x  x x  x x x           
Antimon 2001  x         x x    x x x x x x   x x            
Ftalater 2002-2003                                   x x   
Musk 2002                x    x     x         x    
Hexaklorbutadien, klorerade bensener 2002  x x     x x     x x x      x x x             
Läkemedel / antibiotika 2002  x  x               x x x   x x x           
organofosfater 2002-2004               x x        x x x          x 
Oktyl-, nonyl- och dodekylfenoler 2003-2004  x             x   x x x  x x  x x  x x x        
Klorerade paraffiner II 2003-2004  x      x x  x         x x x  x   x          
Bis(4-klorfenol-)sulfon   2003-2004       x x x     x         x  x x    x x      
Bisfenoler A och tetrabutyldifenol 2003-2004       x x x     x         x  x x    x x      
Metylfenoler 2003-2004  x    x   x     x   x x x x   x  x x            
Tertiära butylfenoler 2003-2004  x      x       x   x x x  x x  x x  x x         
Vattendirektivets prioriterade ämnen 
I(wfd) 2003-2004  x  x  x x x     x           x             

Isocyanater 2004               x   x      x               
Mirex 2004  x  x    x     x x       x x x x  x          
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  Hav & kust Sötvatten Terrestert Luft Punktkälla Urban Människa 
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Limonen 2004 x   x x  x x     x   x  x  x x  x x     x      
Endosulfan 2004  x  x    x     x x       x  x x  x   x      
Adipater 2004 - 2006  x  x   x x     x   x  x x x x  x x  x   x  x    
Klorerade och bromerade styrener 2004 - 2006  x  x   x x     x x x  x x x x x x   x          
Siloxaner 2004 - 2006  x  x   x x     x   x  x x x x  x x  x          
Biocider (Bensotiazoler, Bronopol, 
 4-Klor-3-kresol, Propiconazol, 
Resorcinol, N-
didecyldimetylammoniumklorid, 
Parabener) 2005-2006 

     x  x x     x x x  x x x x x x x x x   x x  x   

Antibiotika, antiinflammatoriska  
ämnen, hormoner   2005-2006 

     x   x          x  x   x x     x x     

Vissa PFAS-ämnen (PFC? Se 
ovan) 2005-2006 x     x  x x     x x x  x x x x  x   x   x      

Organiska tennföreningar II 2005-2006  x x     x           x x  x   x x x x x  x x x    
dibensotiofener (PCDT) samt 
polyklorerade tiantrener (PCTA), 
polyklorerade naftalener (PCN) 
och alkylklorerade dibenzofuraner 
(alkyl-PCDF)  2005-2006 

 x  x x   x  x   x x       x x x        x x    

Mätningar av slam  
av diverse ämnen och ämnesgrup-
per  2004-2006 

                         x             

Veterinärmedicinska produkter 2006-2007      x  x x          x x x           x     
Ftalater (DINP, DIDP) 2006-2007  x  x          x   x   x x x  x  x x     x  x   
Zinkpyrition 2006-2007      x  x x          x x x   x x x x       x   
Läkemedel / psykofarmaka 2006-2007      x  x x            x   x x x x   x      
Kromföreningar 2006-2007      x  x x x    x x x    x x x x  x x       x   
1,5,9-cyklododekatrien 2006-2007  x  x      x    x   x x  x x x  x  x x          
Vattendirektivets prioriterade 
ämnen II 2006-2007 x     x                           x      

Katalysatormetaller 2006-2007         x x    x         x  x x  x     x  x   
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Resultaten av hittills genomförd screening sammanfattas nedan i tabell 4. För några 
ämnen såsom organiska tennföreningar i blåmussla, PFC-ämnen i slam, HBCD i 
fisk och modersmjök, antibiotika och triklosan i slam har beslut redan tagits om 
införande i tidsserier.  

 
Tabell 4.  Resultat av hittills genomförd screeningen som underlag inför miljöövervak-
ningens planering. 

Ämnen som 
redan info-
gats i tidsse-
rier 

På gång att 
infogas i lö-
pande över-
vakning 

Upprepad 
screening 
om några år 

Vidare studier för sena-
re beslut 
 

Behöver inte 
följas regel-
bundet 

Organiska 
tennföreningar 
– blåmussla 
HBCD – fisk, 
modersmjölk 
Antibiotika – 
slam 
Triclosan – 
slam 
PFOS – slam 
Perfluorerade 
ämnen PFAS – 
sillgrissleägg 
 

Endosulfan – luft 
och deposition 
Siloxaner – slam 
Vattendirektivets 
prioriterade 
ämnen 

Myskämnen 
BCPS 
Adipater 
 

Organofosfater – halter i 
miljön längre från källor 
och human exponering 
Bisfenol-A – mätningar i 
biologiskt material pågår 
Endosulfan – påverkan 
från varor med ämnet 
Organiska tennföreningar – 
inte bara en marin fråga 
Styrener – mer data om 
spridning och transport 
Klorparaffiner – utreda 
höga halter i luft 
 

Limonen 
Mirex 
Tetrabutyldifenol 
Antimon 
Butylfenoler 
Metylfenoler 
TBBPA 

 

 
Korttidsstudier – Utvecklingsprojekt - Litteraturstudier 
Screening kan ibland utökas med utvecklingsprojekt för att svara på frågor som 
uppkommer under arbetet t.ex. i form av mätningar i andra matriser. Det kan också 
vara så att det finns ett behov av att utveckla en metod ytterligare, för att kunna 
göra den till en standardmetod för miljöövervakningen, eller att utveckla en ny 
analysmetod för ett ämne. Exempel på projekt av denna typ är att utveckla teknik 
för pesticidövervakning och humanexponeringsmätningar av cancerframkallande 
ämnen i luft.  

Även litteraturstudier för att utvärdera insamlat material och för att hitta nya re-
levanta mätmetoder och indikatorer har genomförts. Speciellt i de program som är 
under utveckling, som t.ex. den hälsorelaterade miljöövervakningen, har pilotstudi-
er och litteraturstudier varit vanliga. Det gäller också inom andra områden t.ex. 
avseende möjligheten att mäta effekter i stället för halter. Flera litteraturstudier har 
genomförts bl.a. för att bedöma behovet av övervakning av prioriterade ämnen 
inom vattendirektivet. 
 
Effektstudier 
Effekter av miljögifter mäts i programområde hav & kust och i hälsorelaterad mil-
jöövervakning. Övriga programområden saknar egentligen effektmätningar som 
kan relateras till miljögiftsbelastning. Effektmätningar i marin miljö har av tradi-
tion byggts upp där miljögifternas effekter upptäcktes dvs. på havsörn och säl. De 
effektmätningar som gjorts i samband med massaindustriernas påverkan har utvär-
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derats. Resultatet av dessa mätningar har inneburit att undersökningar har utveck-
lats och sedan fortsatt inom ramen för miljöövervakningsprogrammet. Inom PO 
hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) har det varit naturligt att mäta effekter då 
området ligger nära miljömedicin. Inom programområde hav&kust görs bl.a. histo-
patologiska studier av sälar. Dessa undersökningar kan med fördel utvidgas till fler 
typer av undersökningar. 
 

Tabell 5. Beskrivning av de effektstudier som idag klassas som effektstudier. 
Programområde Delprogram Beskrivning Motivering 
Hav & Kust Embryonalutveck-

ling hos vitmärla, 
trend- o områdes-
övervakning 

Studier av embryonalutveckling hos 
vitmärla för att påvisa långsiktiga 
belastningsförändringar av främst 
metaller och miljögifter i sediment 
genom att dokumentera biologiska 
effekter 

Effektstudie i sedi-
ment där miljögifterna 
ackumuleras. Studie 
på lägre trofinivå. 

Hav & Kust Kustfiskbestånd, 
trend- och områ-
desövervakning – 
Hälsa hos kustfisk-
bestånd 

Undersökningar av hälsotillstånd 
hos kustfisk (abborre och tånglake). 
Mätningar av ca 25 väl beprövade 
och känsliga biokemiska, fysiologis-
ka, histologiska och patologiska 
variabler 

Biomarkörer för att  
ytterligare förkla-
ra/hitta eventuella 
effekter 

Hav & Kust Biologisk effekt-
övervakning av 
organiska tennföre-
ningar 

Omfattar övervakning av biologiska 
effekter av organiska tennföreningar 
på en marin snäcka. Dessutom 
utförs kemisk analys av org. tennfö-
reningar på snäckornas mjukväv-
nad. 

OSPAR 

Hälsorelaterad 
miljöövervakning 

Halter och tidstren-
der av Cd, Hg och 
Pb i Skåne och 
Västerbotten 

I uppdraget ingår bl.a. att definiera 
kadmiumbetingade skador på nju-
rens proximala tubuli som markör för 
effekt på njure. 

 

Hav & Kust Toppkonsumenter Systemeffektstudier på Havsörn 
(Inventering,  kontroll av reproduk-
tionsutfall samt insamling av okläck-
ta ägg) och säl (räkning, kontroll av 
repruduktionsutfall samt obduktio-
ner). 

Fortsatt effektöver-
vakning av de tidiga-
re tydligast drabbade 
toppkonsumenterna. 
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Kravbild 
Miljömålsuppföljning 
I de miljöpolitiska propositionerna (Prop. 1990/91:90 & 1997/98:145) framgår 
regeringens krav på en effektiv miljöövervakning, vilket då också gäller för miljö-
giftsövervakningen. Övervakningen av miljögifter ska enligt dessa krav: 
• beskriva tillståndet i den yttre miljön, 
• bedöma hotbilder, 
• lämna underlag för åtgärder, 
• följa upp beslutade åtgärder, 
• ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och internatio-

nella miljöpåverkan. 
 
Dessutom gäller att miljögiftsövervakningen ska kunna anpassas till kommande 
lagstiftning om miljökvalitetsnormer, dvs. halter som inte bör överskridas, samt att 
den ska inriktas mot uppföljning av de nationella miljömålen. 

I dag styrs miljögiftsövervakningen delvis av krav från internationellt håll bl.a. 
från EU, HELCOM, OSPAR etc. (se beskrivning av förkortningar bilaga 1). Denna 
internationella rapportering innebär att dataserier ska levereras om hur miljötill-
ståndet är i Sverige. Sveriges regering ställer också krav på att data tas fram för 
uppföljning av miljömål (se tabell 6). Det är också ett regeringskrav att data för 
allmän information, utredningsverksamhet och forskning, officiell statistik finns att 
tillgå (se tabell 7).  

Nationellt sett är Kemikalieinspektionen (KEMI), som är ansvarig för miljömå-
let Giftfri miljö, en central avnämare (användare) av resultaten. Andra viktiga av-
nämare är övriga miljömålsmyndigheter. Samverkan mellan NV:s programområ-
desansvariga och KEMI är utomordentligt viktig i samband med utveckling av nya 
indikatorer för uppföljning av miljömålen och behovet av underlag för att fastställa 
nya EQS (Environment Quality Standards – Gränsvärden/normer som ska tas fram 
för vattenekosystem enligt ramdirektivet för vatten). 

Regeringen har i ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket 2004 uttryckt öns-
kemål om att miljöövervakningen ska kunna fungera som en del av ett varningssy-
stem som slår larm när miljö och hälsa hotas. En analys av möjligheterna redovisa-
des 2005 i rapporten ”Förslag till åtgärder för att säkerställa att signaler från miljö-
övervakningen m.m. om påverkan som kan hota miljö och hälsa fångas upp, värde-
ras och hanteras”. Ett viktigt resultat av den analysen är att miljöövervakningens 
”hårda kärna”, dvs. löpande mätprogram för miljömålsuppföljning, internationella 
rapportering samt övervakning för att upptäcka nya miljöhot, kräver helt olika 
strategier för att på ett effektivt sätt ta fram miljödata.  
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En klar ”early warning”-karaktär har miljögiftsövervakningens screeningpro-
gram. Screeningundersökningarna, som är ett komplement till mätningar av redan 
kända miljöföroreningar, är inriktade på att finna nya miljögifter i prover där de 
kan antas finnas.  

 
 
Tabell 6:  De dataserier i miljögiftsövervakningen som omfattas av internationella datakrav 
alternativt uppföljning av miljömål, (x –internationella datakrav, o – uppföljning av miljö-
mål, ? – potentiella internationella datakrav) 
Efterfrågade data 

H
E

LC
O

M
 

O
S

P
A

R
 

EE
A 

E
U

 

AM
AP

 

M
iljö

m
ål

 

Halter av tungmetaller i vatten  X   X   
Halter av organiska miljögifter i sötvatten   X X   
Tillförsel via floder av kadmium, lindan, bly, kvicksilver  X X    
Halter av kadmium, bly, kvicksilver, organiskt tenn, PCB, 
PAH i sediment 

 X X X   

Halter av tungmetaller dioxin, PCB, HCH i strömming X  X X  O 
Halter av kadmium, bly, kvicksilver, PCB, PAH i biologiskt 
material 

 X X X   

Biologiska effekter av organiska tennföreningar och PAH  X     
Halter av metaller i ren     X  
Data från mätningar av prioriterade ämnen inom WFD  X  X   
Utsläpp av tungmetaller till atmosfären i länderna runt 
Östersjön  

X      

Deposition av tungmetaller över Östersjön  X      
Data från EMEP och LRTAP angående kadmium, bly, 
kvicksilver, PAH, PCB, DDT, PBDE 

X X     

Halter av bensen, flyktiga organiska ämnen och PAH:er i 
luft 

   X   

Deposition av kadmium, bly, lindan, kvicksilver  X     
Halter av bly, kadmium, arsenik, nickel kvicksilver i luft    X   
Bly i blod    ?   
Kadmiumhalter i urin    ?  O 
Kvicksilver i hår    ?  O 
Metaller i blod generellt    ?   
Organiska ämnen i modermjölk    ?  O 
Halter av pesticider i grundvatten/ytvatten   O   O 
Utsläpp av miljögifter från urbana källor   O   O 
Metaller och klororganiska ämnen i fisk (röding och gäd-
da) 

    X  
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Tabell 7. Sammanfattning av de indikatorer som föreslagits för miljömålsuppföljning (X) 
och officiell statistik (O.S.), samt vilken myndighet som föreslagit vad.  

Indikatorer Program-
område 

KemI SOS NV FHI Lst 
gemen-
samt 
(GUS) 

Halt bensen i tätortsluft 
 

Luft   X  X 

Halt av dioxin och dioxinlika 
PCB-kongener i fet fisk 

Hav&kust X  O.S. X  

Halter av föroreningar i 
grundvatten och dricksvat-
ten 

Sötvatten  X O.S.   

Kvicksilverhalt i insjöfisk. Sötvatten X  O.S.   

Halter av vissa kemiska 
ämnen (bl.a. kvicksilver, bly 
och kadmium) i slam från 
reningsverk. 

Miljögifts-
samordning 

X  O.S.  X 

Exponering för cancerfram-
kallande ämnen i tätortsluft 
(formaldehyd) 

HÄMI X X 
 

   

Halter av långlivade orga-
niska ämnen i bröstmjölk. 

HÄMI X X O.S. X  

Kvicksilver i hår hos gravida 
kvinnor 

HÄMI  X    

Förekomst av kadmium i 
urinen och tubulär proteinuri 
i vissa befolkningsgrupper 

HÄMI X X O.S.   

Halter och antal ämnen av 
kemiska bekämpningsmedel 
i ytvatten 

Jordbruks-
mark 

X     

Halter av bly i blod HÄMI   O.S.   
Metaller i rinnande vatten: 
samtliga metaller 

Sötvatten   O.S.   

Koncentration av PCB, 
dioxin, flamskyddsmedel, 
PFOS i sillgrissleägg 

Hav   O.S   

 

 
Utifrån en riskanalys upprättas listor på substanser som nyligen ökat i användning 
eller har en/flera egenskaper som kan göra dem till miljögifter, s.k. ”misstänkta” 
substanser. Dessa listor betas sedan successivt av i screeningprogrammet. Det har 
också genomförts projekt där ”okända toppar” i analysresultaten studerats och om 
möjligt identifierats, s.k. förutsättningslös screening.   

Behovet av ytterligare dataunderlag för arbetet i ”den kemiska djungeln” är på-
taglig och kan leda till nya krav på miljöövervakningen. I Proposition 1997/98:145 
konstateras att ”det vetenskapliga underlaget gällande många hälso- och miljöfarli-
ga ämnen är idag alltför bristfälligt för att kvantitativa miljömål skall kunna formu-
leras.” 
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Förändringsförslag 
För att utveckla beredskapen att möta nya krav rekommenderas sammanfatt-

ningsvis att: 
• Utveckla en kommunikationsstrategi för screeningkonceptet och scree-

ningresultat för att sprida metoden och resultaten. 
• Bygga upp en riskbedömningsgrupp med representanter från KemI som 

kan gå vidare med bedömningen av screeningresultaten samt upprätta ru-
tiner för kontakter med miljödepartementet. 

• Se över hur Naturvårdsverket i sina avtal bättre kan reglera rapportering 
av avvikelse för att passa miljögiftsövervakning och Early Warning.  

• Fortsätta screeningen men genomföra fler studier inom denna som letar 
mer förutsättningslöst i olika matriser. Syftet är att försöka identifiera 
alla toppar som ses i kromatogrammen.  

• Utveckla effektövervakningen genom att införa ett delprogram för effekt-
screening. 

 
Vattendirektivet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljöövervakningen är av tradition inriktad på förhållandevis storskaliga föränd-
ringar och har därför inga mätningar riktade mot punktkällor. Där verksamhet på-
går som kan påverka miljön är tanken att information från verksamheten komplet-
teras med egenkontroll enligt miljöbalken.  

Det finns ett behov av att stärka miljögiftsövervakningen i påverkade områden. 
Samordningen mellan miljöövervakningen och recipientkontrollen liksom egen-
kontrollen måste därför fortsätta 

Analysen av övervakningsbehovet, enligt Vattenförvaltnings Förordningen 
(VFF 2004:660), har i hög grad baserats på de klassiska miljögifternas egenskaper. 
Dessa egenskaper är hur pass persistenta och spridningsbenägna ämnena är. Det är 
också nödvändigt att veta om de har använts i sådan mängd att det primära ut-
släppsområdet blir belastat 
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Ett vatten där ämnen med dessa egenskaper finns samt om ämnena återfinns i 
halter över fastställda gränsvärden når inte god status och direktivet kräver då en 
riktad sk operativ övervakning. Den operativa övervakningen är aktuell då orsaken 
till vattnets dåliga status är en lokal eller regional belastning av miljögifter.  

Omfattningen av mätningar i av vatten i grundvatten, sjöar, vattendrag och 
kustvatten inom nationell miljögiftsövervakningen behöver troligen förstärkas,  i 
alla fall i inledningsskedet. Beroende på hur mätningar i sediment och biota kan 
användas är omfattningen annars i stort tillfredställande. Det går att leverera en 
översikt och trender för ämnena i svenska vatten. Den objektvisa övervakning som 
direktivet kräver är dock inte tillgodosedd. 

 
Förändringsförslag  

Det finns några ändringar eller utökningar av övervakningsprogram 
som kan övervägas. Många av dessa genomförs i de nya reviderade programmen 
fr.o.m. 2007. 
• Utöka mätningen av organiska tennföreningar från att bara vara i sedi-

ment till att även vara i biota i hav. Mätningarna ska göras på 
sill/strömming, i samma omfattning som dioxinmätningar görs idag, och 
på sillgrissleägg, om analyserna kan samordnas så provvolymen räcker 
till.  

• Öka frekvensen PBDE i fisk i sötvatten till årlig mätning (tills tidsserien 
är känd – i alla fall i några lokaler). 

• Utöka mätningar i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjäl-
maren) på fisk och sediment med följande ämnen - PBDE, oktyl-
nonylfenoler, organiska tennföreningar och DEHP.  

• Mät regelbundet i sediment (vart femte år) i havet. Utöka de mätningar 
som gjorts i sediment med tributyltenn, Polybromerade difenyletrar, non-
yl- och oktylfenoler, klorerade paraffiner, hexaklorbutadien, klorbense-
nerna, PAH och DEHP.  

• Mät ett brett spektrum av ämnen regelbundet (vart femte år) i sötvatten-
sediment på några platser. Bör omfatta metaller, organiska miljögifter 
(samma analys som PCB), PAH, Polybromerade difenyletrar, nonyl- och 
oktylfenoler, och DEHP.   

• Invänta screeningresultat för bedömning av mätningar i sötvatten av 
DEHP, PAH och organiska tennföreningar. 

• Överväg att mäta läckage från skogsmark av metaller (speciellt Hg) i 
skog.  

• Mät endosulfan, triklorbensen, triklormetan i luft och deposition. Mät 
eventuellt mer bensen ur aspekten långväga spridning. Överväg mätning 
av klorerade paraffiner i urban luft. Man bör pröva om mätningar kan gö-
ras med lägre frekvens än vad som sker idag. 

• Utöka pesticidövervakningen med halter för vattendirektivets bekämp-
ningsmedel (även om de är förbjudna) i några prov och matriser i. 

• Lägg till antracen och naftalen vid PAH-analys. 
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• Övervakning av PBDE ska utöver pentabromdifenyletrar inkludera andra 
substanser som okta- och dekabromdifenyletrar 

• Fortsätt övervaka ämnen brett i slam. Överväg att inkludera hexaklorbu-
tadien i slam. Inkludera avloppsvatten i undersökningarna för att få en 
tydligare uppfattning om diffus påverkan (slam går inte direkt går ut i 
miljön). 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Anna Roos 

 
Stockholmskonventionen 
Den nationella miljögiftsövervakning som bedrivs idag innefattar inte alla de sub-
stanser som Stockholmskonventionen omfattar (Tabell 9). Många av ämnena har 
varit förbjudna sedan länge i Sverige och ska inte förekomma alls i vår miljö, vilket 
flera inte heller har gjort under en period. 

De ämnen från konventionen som mäts regelbundet i den nationella miljögifts-
övervakningen är PCB, DDT, HCB, dioxiner och furaner (PCDD/PCDF). För des-
sa ämnen finns tidsserier inom olika matriser flera tiotals år tillbaka.  

Inför urval av ämnen som kunde vara aktuella för screening 2002, gjordes en 
sammanställning över ämnen som redan undersökts. Dessa valdes därför inte ut för 
screening. NV gjorde därefter en sammanställning av resultat från tidigare scree-
ningstudier (Naturvårdsverket 2005:5549). I denna sammanställning redovisas flera 
resultat från studier under 1990-2000 i olika matriser av olika ämnen från Stock-
holmskonventionen. Heptaklor, aldrin och endrin återfinns oftast under detektions-
gränsen i olika matriser. Dieldrin är uppmätt i olika biota och över 100 ng/g fett i 
många arter av biota. Mirex är rapporterad hittad i högre biota men i lägre halter än 
t ex dieldrin. Klordan och toxafen rapporteras i höga halter (jämfört med halten 
PCB) i biota från Sverige. Mirex screenades under år 2004 och kunde inte hittas i 
detekterbara halter. För klordan gjordes en litteraturgenomgång under 2006 av 
vilka svenska data som finns. En sådan litteraturgenomgång bör göras för aldrin, 
dieldrin, heptaklor och endrin. Toxafen är en ev. kandidat för screening. 

Den nationella implementeringsplanen för Stockholmskonventionen ger ingen 
vägledning till om mätningarna av dessa ämnen måste öka i antal. Det kan komma 
krav på mer mätningar framöver. Vissa ämnen är förbjudna och en utökad mätning 
är svår att motivera för att följa åtgärder. Motiven för fortsatt mätning av de oav-
siktligt bildade ämnena kvarstår dock.  



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport Inför nytt program för nationell övervakning av miljögifter – översyn och förslag 

 37

Tabell 9. Stockholmskonventionens prioriterade ämnen, dess typ, och övervakning i Sve-
rige samt deras legala status. Ungefärlig halt av ämnen i strömming/sill som jämförelse 
(uppgifterna är hämtade från sammanställning av Foritec43 beställd av NV samt data från 
miljöövervakningen). 

Ämne Typ av ämne Förbjuden I 
Sverige 

Med i  tids-
serier? 

Ungefärlig 
halt i ström-
ming/sill 
under 90-
talet (ng/g 
fett) 

Aldrin Bekämpnings-
medel 

Ja - 1970  < 0,4 

Dieldrin Bekämpnings-
medel 

Ja - 1970  70 

Endrin Bekämpnings-
medel 

Ja - 1966  - kolla 

Heptaklor Bekämpnings-
medel 

Ja - 1971  < 0,20 

Klordan Bekämpnings-
medel 

Ja - 1971 Ja, mäts i 
luft! 

50 

DDT Bekämpnings-
medel 

Ja - 1970 Ja 300 

Mirex Bekämpnings-
medel 

Ja - 2001  < 0,2 

Toxafen Bekämpnings-
medel 

Ja – 1956   (16 ng/g färsk) 
300 

Hexak-
lorben-
sen 

Ind kemikalie, 
oavsiktl bildad 

Ja - 1980 Ja 30 

PCB Ind kemikalie, 
oavsiktl bildad 

Ja – 1973/78 Ja 500 

Dioxiner Oavsiktl bildad  Ja 0,025 TCDD-
eq 

Furaner Oavsiktl bildad  Ja 0,025 TCDD-
eq 

 

 
HELCOM 
 

Helsingforskommissionens (HELCOM:s) mål är att minska påverkan på Östersjön 
genom att kontinuerligt minska utsläpp av bl.a. miljöfarliga ämnen. Målet är att 
komma ner till nivåer nära bakgrundshalter vid 2020.  

Ett antal olika ämnen har prioriterats och målet är att dessa ska fasas ut. 42 ämnen 
valdes ut för omedelbara åtgärder. För att följa åtgärderna innebär det också krav 
på mätningar i miljön. Sverige rapporterar regelbundet data från miljöövervakning-
en till HELCOM.  

Hösten 2007 ska en handlingsplan för Östersjön antas, Baltic Sea Action Plan. 
Inom ramen för denna plan har ett antal ämnen vals ut speciellt: 

1. Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB 
2a. Tributyltenn 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport Inför nytt program för nationell övervakning av miljögifter – översyn och förslag 

 38

2b. Trifenyltenn 
3a. Pentabromodifenyleter 
3b. Octabromodifenyleter 
3c. Decabromodifenyleter  
4a. Perfluorooktansulfonat 
4b. Perfluorooktansyra 
5. Hexabromocyklododekan 
6a. Nonylfenol  
6b. Nonylfenoletoxylater 
7a. Octylfenol 
7b. Octylfenoletoxylater 
8a. Kortkedjiga klorerade paraffiner (C10-13) 
8b. Mellankedjiga klorerade paraffiner (C14-17) 
9. Endosulfan 
 

OSPAR 
Oslo-Pariskommissionens (OSPAR:s) har antagit en strategi för att minska påver-
kan på nordost-Atlanten av miljöfarliga ämnen genom att kontinuerligt minska 
utsläppen av den här typen av substanser. Det slutliga målet är att nå halter nära 
bakgrundsnivåer eller nära noll i den marina miljön av miljöfrämmande ämnen. 
Målet ska vara uppnått 2020. 

För att uppnå målet har man valt ut ett antal ämnen för omedelbara åtgärder (se 
http://www.ospar.org). Listan är för lång för att inkludera i dokumentet, se 
http://www.ospar.org/eng/html/strategies/strategy-03.htm. Även OSPAR ställer 
krav på övervakning och rapportering av resultaten.  
 

Förändringsförslag 
Med tanke på den omställning i samhället som pågår avseende energiutvinning 

och avfallshantering (tex. satsning på alternativa bränslen och avfallsförbränning) 
är det angeläget att öka miljöövervakningen framförallt för dioxiner och oavsiktligt 
bildade ämnen.  

Dioxin är ett ämne som det är stort fokus på just nu, ur olika perspektiv, och är 
av den anledningen viktig att ha resultat för. Mätningarna av dioxin årligen i sill 
/strömming i havsrelaterade matriser bör därför fortsätta i den omfattning som är 
nu. För att minska kostnaden bör möjligheten att genomföra analysen på poolade 
prover utredas nu efter att mätning på individbasis pågått ett tag. Det finns också 
skäl att överväga att mäta i fler matriser. Mätningar av dioxin i bakgrundsluft har 
testats och ett ställningstagande om eventuell fortsättning avgörs då analysresulta-
ten fastlagts. Förslagsvis upparbetas också tidsserier för dioxin från sötvattensfisk, 
lämpligen från de stora sjöarna. Mätningarna av dioxin i sediment bör också infö-
ras vart 5:e år i sötvatten och hav.  
 
Läkemedel 
Att vår läkemedelskonsumtion skapar miljöproblem har varit känt under ett par åt.  
Många av läkemedlen har sådana egenskaper att de fungerar som miljögifter och 

http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/eng/html/strategies/strategy-03.htm
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återfinns således i den yttre miljön. Fler initiativ att kartlägga och arbeta med pro-
blemet har tagits de senaste åren. Miljögiftsövervakningen har också bidragit ge-
nom att genomföra screeningundersökningar av läkemedel och har kunnat leverera 
data till intresserade för många olika substanser (Tabell 10).  
 
Tabell 10. De läkemedelssubstanser som screeningen omfattar 
År Screenade läkemedelssubstanser 
2002 
 
 
2005 
 
 
2006 

Ciprofloxacin, Ofloxacin, Norfloxacin, Cefadoxil, Cefuroxim, Amoxicillin, Ampecillin, 
Penicillin V, Metronidazol, Sulfametoxazol, Erytromycin, Doxycyklin, Trimetroprim 
 
Doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin, tetracyklin, Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, 
Diklofenak, Etinylöstradiol, Noretisteron, Östradiol, Östriol, Progesteron 
 
Fentanyl, Propofol, Dextropropoxifen, Bromokriptin, Tioridazin, Klozapin, Risperi-
don, Zolpidem, Sertralin, Fluoxetin, Flunitrazepam, Diazepam/oxazepam 

 

Redan 2002 genomfördes den första screeningen av läkemedel då olika typer av 
antibiotika (bl.a. fluorokinoloner, cefalosporiner, penicilliner och tetracykliner) 
analyserades i sjukhusavlopp, avloppsreningsverk samt i fisk i recipienterna och 
som visade på en spridning till miljön. I en uppföljande studie som gjordes 2005, 
studerades antibiotika, samt antiinflammatoriska ämnen och hormoner och under år 
2006 studerades smärtstillande medel, sömnmedel och psykofarmaka och dess 
metaboliter. Veterinärmedicinska ämnen screenades under 2006.  

Resultatet från sceeningundersökningen 2005 och 2006 behövs för att kunna 
bedöma det övervakningsbehov som finns för dessa ämnen. Resultatet från tidigare 
undersökningar har lett till ett beslut att följa flourokinolonerna i slam. Resultaten 
av pågående screening kan bli önskemål om en upprepad screening om några år 
men kanske också att några fler ämnen inkluderas i slamövervakningen. 

Läkemedel som ett miljöproblem har varit ett fokuserat och debatterat område 
under en period. Flera aktörer har försökt kartlägga omfattningen genom att bl.a. 
mäta vilka halter av olika läkemedel som kan hittas i miljön och då speciellt i reci-
pienter till sjukhus och avloppsreningsverk (t.ex. rapport 2006:1 från Landstinget i 
Östergötland). Det är svårt att få ett samlat grepp om vad som gjorts och vilka re-
sultat son kommit fram. Det behövs en sammanställning av de olika undersökning-
ar som Landstingen, Nordiska ministerrådet, Miljöövervakningens screening, 
Svenskt vatten, kommuner och län genomfört. Var ansvaret för övervakning av 
dessa ämnen ligger bör också utredas vidare. 
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Ekonomisk översikt  
av miljögiftsövervakningen 
Kostnaden för den miljögiftsövervakning som bedrevs år 2005 var mellan 30 och 
40 miljoner kronor. Då vissa studier omfattar mer än miljögiftsundersökningar är 
det i många fall svårt att räkna ut de faktiska kostnaderna för just miljögiftsöver-
vakning. En uppskattning av totalkostnaderna fördelat mellan de olika typerna av 
mätningar inom alla programområden sammantaget redovisas i Tabell 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Foto: Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet 
 
 
Tabell 10: Kostnader år 2005 för nationell miljögiftsövervakning fördelat mellan olika ty-
per av undersökningar. 
Typ Kostnad (kr) 
Tidsserie  17 500 000  
Screening 6 000 000 
Effekter* (effekter + systemeffekter) 1 600 000 – 7 700 000 
Provbankning 3 000 000 
Retrospektiva studier, Karteringar samt Utveckling 3 800 000 
* Spannet för Effekter beror på ifall det utöver effektmätningar som mer direkt kan tillskrivas mil-
jögifter i form av biomarkörer av olika slag även inräknas effektmätningar som beskriver tillstån-
det på högre nivå, dvs. artsammansättning, populationsdynamik etc. som kan beskrivas som 
systemeffekter. 
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Den nationella miljögiftsövervakningen bedrivs inom samtliga programområden 
utom Landskap och Våtmark. De programområden, förutom miljögiftssamordning, 
som har högst andel av miljögiftsövervakningen budget kontra miljöövervakning-
ens totalbudget, är hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI), Sötvatten samt Jord-
bruk, se tabell 11. Skog som är ett av de största programområdena har lägst andel 
miljögiftsövervakning, förutom de två programområden som helt saknar miljö-
giftsövervakning (Landskap och Våtmark). 
 
Tabell 11: Totala kostnader för miljöövervakning (MÖ) och kostnader för miljögiftsöver-
vakning (MGÖ) inom respektive programområde samt andelen miljögiftskostnader av de  
totala kostnaderna.  Kostnaden är angiven som miljoner kronor.  
Programområde Totala MÖ kost-

nader 2005 
Kostnad för 
MGÖ 2005 

Andel MGÖ av total MÖ -
budget 2005 

Miljögiftssamordning 7,6 7,02  
HÄMI 6,2 4,8 77 % 
Sötvatten 13,7 4,3 32% 
Hav & Kust 19,6 8,4 43 % 
Luft 8,3 2,9 35 % 
Jordbruk 8,1 4,2 52 % 
Skog 14 0,6 4 % 
Fjäll 1,5 0,2 17 % 
Landskap 8,8 0 0 % 
Våtmark 1 0 0 % 

 
Tidsserierna dominerar miljögiftsmätningarna inom alla programområden utom 
Hav & kust samt miljögiftssamordning. Om systemeffekter medräknas blir kostna-
derna för effektmätningar helt dominerande i programområde Hav & kust och även 
Sötvatten har en ansenlig del effektmätningar. Förutom dessa två programområden 
är det endast HÄMI som har effektmätningar för miljögifter. 

När det gäller mängden mätningar inom miljögiftsövervakningen dominerar 
mätningar av tungmetaller jämfört med organiska miljögifter, i alla fall för tidse-
rieövervakningen. Metaller mäts i fler matriser, på fler ställen, med tätare intervall. 
Eftersom metallmätningarna är billigare än mätningarna av klassiska organiska 
miljögifter och i synnerhet av nya miljögifter blir dock inte kostnaderna för metall-
undersökningarna dominerande. Kostnaderna för mätningarna fördelar sig ganska 
jämt mellan nya ämnen, klassiska organiska miljögifter samt tungmetaller. Nya 
ämnen mäts i huvudsak inom screening men det finns nu också några tidsserier 
med nyare ämnen som t.ex. PBDE och PFOS i sillgissla och fisk. 

En uppskattning av kostnaderna för att kunna leverera miljögiftsdata till kon-
ventioner och andra kravställare har gjorts. Beloppet som redovisas är kostnaden 
för hela den undersökning som genomförs även om kraven endast är en liten del av 
undersökningen.  

Viktiga kravställare är miljömålsindikatorer, konventioner, EU och Folkhälso-
indikatorer m.m. Vissa dataserier är dessutom utvalda som Officiell Statistik. Un-
der förutsättning att en undersökning med krav räknas en gång oavsett hur många 
kravställare det finns (minst ett och mest tre olika kravställare) blir summan där 
krav finns 18,8 miljoner. Undersökningar som inte har några uttalade kravställare 
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och/eller fungerar mer som service till de andra undersökningarna är t ex prov-
bankning och screening. Undersökningarna kan också vara utveckling inom områ-
det. Dessa  typer av undersökningar är i stor utsträckning en förutsättning för att 
kunna uppfylla kraven.  
 
Kriterier för in-/utfasning av ämnen i tidsserier 
I takt med att allt fler ämnen upptäcks som miljögifter har behovet att prioritera vad 
som ska mätas vuxit. I det sammanhanget efterlyses någon form av kriterier för när 
ämnen ska fasas in eller ut i tidsserier. Tidsserierna har varit, och är, en central del 
av miljöövervakningen. Tidsserien är en ganska resurskrävande övervakningsform 
om det mäts varje art och lokal som finns i de olika programområdenas provtag-
ningsschema. Medel finns då inte till mätning av nya ämnen om inte avsevärda 
resurser tillförs miljöövervakningsanslaget. Med stöd av bedömningskriterier kan 
denna prioritering systematiseras både när det gäller vilka ämnen som bör mätas i 
tidsserier (s.k. infasning) och för att avgöra om en det är värt att fortsätta med årli-
ga mätningar eller man kan övergå till enbart provbankning alternativt glesa ut 
tidsserieintervallet (s.k. utfasning).  

Naturvårdsverket har under 2005 skissat på hur sådana kriterier för in och ut-
fasning av ämnen i tidsserier kan se ut. I korthet bygger förslaget på analys av tren-
der och halter i förhållande till kända effektnivåer. Dessa preliminära kriterier har  
testats på den befintliga miljögiftsövervakningen (Sternbeck & Persson 2005). 
Studien visade bland annat att det för flera delprogram råder betydande osäkerheter 
kring det toxikologiska underlaget. Vidare betonas att möjligheten att påvisa en 
signifikant tidstrend beror bl.a. av tidsseriens längd. Hur många år som krävs varie-
rar mellan olika delprogram, beroende på vad som studeras, var och hur mätning-
arna görs. I de fall tidsserier är längre än 10-15 år kan ibland påvisas signifikanta 
trender för vissa delperioder men inte för hela datasetet. Ett beslut om att ett ämne 
ska omfattas av tidsserieövervakning kan alltså inte ändras förrän undersökningar-
na pågått under mycket lång tid av avtagande trender. Detta ger en viss tröghet i 
systemet som är bra för att skapa långsiktighet, men visar samtidigt hur viktigt det 
är med ett robust underlag för riskbedömningarna. 

Det finns svårigheter med att sätta generella kriterier. Framförallt vid behov av 
information där dataunderlaget brister och ligger utanför miljöövervakningens 
ansvarsområde (bl.a. Behovet av effektdata för riskbedömning). En mängd frågor 
och problem måste klargöras för att kunna praktiskt använda kriterierna. Vilken 
tidsperiod ska gälla för att avgöra om trenden är ökande eller minskande? Utvärde-
ringen måste göras för varje enskilt ämne (t.ex. olika kongener av PCB) och för 
varje organ/matris och för varje lokal. Hur ska den sammanvägda bedömningen 
göras? PNEC anges oftast för koncentrationen av ämnet i vatten men det mätvärde 
som finns är oftare koncentrationen av ämnet i individen. 

 
Förändringsförslag 

En fortsatt utveckling föreslås där bl.a. det reviderade förslaget till kriterier tes-
tas på ett antal tidsserier (tidsserierna i programområde Hav & Kust samt för me-
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tallmätningar i älg och ren). Det finns också ett behov av att utveckla kriterier för 
när individmätningar kan ersättas med poolade prover.  

Att ta fram generella, allmängiltiga kriterier för när en tidsserie ska avslutas el-
ler mätningarna glesas ut bedöms vara svårt. Det vore dock värdefullt med en 
genomgång av vilka olika aspekter som vanligen bör beaktas inför ett beslut om in- 
eller utfasning, och en sammanställning av dessa. Sannolikt kommer sedan varje 
beslut kräva en omfattande utredning för att svara på om kriterierna uppfylls och 
vilka eventuella andra aspekter som bör beaktas.  

 
PROVBANKEN 

Det är i detta sammanhang också viktigt med en fortsatt utveckling av prov-
banksverksamheten. Fler matriser behöver samlas in för kommande behov och den 
insamling som redan pågår kan behöva ske i en ökad omfattning.  Vi behöver sam-
la in material från såväl opåverkade som mer påverkade områden, inte bara för att 
uppfylla dagens krav utan också för de krav som kan komma om 20-30 år. Det 
ställer krav på såväl framåtseende som ökade lagringsmöjligheter som ett väl fun-
gerade system för insamling av material. Ett viktigt förslag som därför måste prio-
riteras är att utreda hur provbanksverksamheten ska förändras och utvecklas för att 
uppfylla kommande behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet. 
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Samordning 
 
Internationellt samarbete 
Miljögiftsproblematiken är i hög grad ett internationellt problem. Det är därför 
viktigt att resultat från övervakningen av miljögifter sprids till andra länder och att 
ansvaret för övervakning delas mellan länder. Det finns många internationella 
kravställare som arbetat med detta många år och därför är det internationella sam-
arbetet relativt etablerat. Nedan beskrivs det internationella samarbete som bedrivs 
rörande Screeningen och Provbanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Anna Roos 

 
Nordiska screeningen 
Under de senaste åren har det funnits en samverkan mellan de nordiska länderna 
inom ramen för ett gemensamt screeningprogram. Anslag har erhållits från Kemi-
kalie-, Miljö- och Datagruppen på Nordiska Ministerrådet (NMR). Fördelen med 
programmet har varit att prover tagits på ett jämförbart sätt i samtliga nordiska 
länder och analyserats vid ett och samma laboratorium, vilket resulterar i maximalt 
jämförbara data från alla nordiska länder. Anslaget från NMR för kemikalieanalys 
kommer dock inte att fortsätta. Istället ersätts detta eventuellt av ett informations-
nätverk, kombinerat med mindre gemensamma screeningprojekt, där det går att 
”hänga på” andra länders analyser på ett enkelt sätt. Det är av stor vikt att informe-
ra varandra om vad som pågår och att få möjlighet att dra nytta av andra länders 
resultat när egna data ska utvärderas. 
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Provbanken 
Samordning av miljöprovbanksverksamheten i de nordiska länderna har pågått 
inom ramen för NMR. Det har resulterat i att NMR bl.a. har publicerat en samman-
ställning över metoder för insamling, transport, preparering och lagring av miljö-
prover. I denna har enhetliga rutiner överenskommits för att öka kvaliteten och 
möjliggöra internationella jämförelser av resultat. Samarbetet i Norden har upp-
märksammats utanför Norden och kan bli vägledande för samarbete i större inter-
nationella sammanhang.  
 
Slutsatser 
Möjligheterna att i högre grad än idag arbeta för samarbete genom att t ex dela upp 
mätningar mellan de nordiska länderna, bör utredas. Arbetet inom internationella 
konventioner har snarare syftat till att harmonisera mätningar och göra mätpro-
grammen mer lika mellan länder. Detta för att öka t ex jämförbarheten men frågan 
är om alla alltid måste mäta samma saker? För screening av nya ämnen kan över-
vägas att dela upp ansvaret mellan länder. Speciellt för ämnen vars huvudsakliga 
spridning är via långväga lufttransport skulle det fungera. Även för andra ämnen då 
kemikalieanvändningen förmodligen är snarlik i länderna i Norden och i norra 
Europa kan det vara aktuellt.  

En samarbetsform där det bedöms finnas utvecklingsmöjligheter är framförallt  
bilaterala samarbeten. Det bör vara möjligt att försöka samarbeta mera, bl.a. utnytt-
ja varandras stationer, i första hand med Norge som likt Sverige har ett screeningp-
rogram. Även utbyte av prover länderna emellan bör undersökas.  

Även med Finland finns möjligheter till ökat samarbete (se referens12). Luft 
och nederbördsstationen i norra delen av Finland (Pallas) är redan ett etablerat 
samarbete, men förutsättningar bedöms finnas för att utveckla mätsamarbete även 
på andra områden som t.ex. kring Östersjön.  
 
Samordning med andra sektorer och aktörer 
I Sverige bedrivs miljöövervakning av flera aktörer. NV ansvarar för samordningen 
mellan nationell och regional miljöövervakning. Vissa av de data som behövs för 
den internationella rapporteringen, som Sverige är skyldig att genomföra pga. EU-
medlemskap och olika internationella konventioner, genereras av kommunerna, t 
ex luft- och badvattenkvalitet. Därmed ingår även vissa resultat från kommunal 
miljöövervakning. I dessa fall står kommunerna för provtagning och analyskostna-
der medan NV tar kostnaden för datavärdskap och rapportering. 
 
Referensgrupp 
För flera programområden inom miljöövervakningen finns mer eller mindre per-
manenta referensgrupper. Grupperna träffas ett par gånger årligen, oftast inför 
planeringen av påföljande års arbete men ibland också i samband med uppföljning 
av verksamheten t.ex. vid seminarier inom verksamhetsfältet. Grupperna diskuterar 
sakfrågor och har en rådgivande funktion. Det finns idag ingen referensgrupp för 
miljögiftsövervakning i sig. Det är knappast lämpligt och hanterligt med en refe-
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rensgrupp för ”miljögiftsövervakning”. Den skulle bli alldeles för allmän för att 
fylla någon annan funktion än vad miljömålsrådets beredningsgrupp för miljööver-
vakning gör. Däremot finns det en referensgrupp till screeningprogrammet som 
dock behöver ses över och eventuellt delas upp i en informationsgrupp och en 
mindre referensgrupp. Detta för att kunna fungera som rådgivande i högre grad än 
idag. Även när det gäller den interna samordningen inom NV finns möjligheter till 
förbättringar när det avser medverkan från andra avdelningar än Miljöanalysavdel-
ningen.  
 
 
Samordning av nationell och regional Miljö-
övervakning 
 
Sett ur Naturvårdsverkets perspektiv 
Naturvårdsverket har ett ansvar att samordna den regionala miljöövervakningen. 
Basen för detta är att se till att alla län får reda på vad Naturvårdsverket och andra 
län gör. Metodhandboken för miljöövervakning ska fungera samordnande genom 
att skapa förutsättningar för att undersökningar görs på samma sätt över landet så 
att resultaten kan jämföras. För att uppnå det syftet måste NV regelbundet tillfråga 
länsstyrelserna om de anser att det finns en brister avseende undersökningstyper för 
miljögiftsområdet i handboken. 

Att samutvärdera data är också ett sätt att samordna. Ett sätt är att motivera län 
att förtäta nationella mätningar. I utvärderingen av den regionala screeningen, se 
nedan, konstateras att man regionalt tycker att det är värdefullt med sammanställ-
ningar där andras data, inklusive nationella data, presenteras för att få ett bredare 
material att jämföra med. Tillsammans kan länsstyrelserna också få råd att beställa 
kvalificerade utvärderingar av egna data.  
 
Samordningsvinster ur ett regionalt perspektiv 
I utvärderingen av den regionala screeningen (ref. 39) framkommer att länsstyrel-
serna gärna ser att Naturvårdsverket förmedlar miljögiftskompetens. De seminerier 
och workshops som har genomförts är populära. Det ger chansen att förutom att 
öka kompetensen också träffa och diskutera miljögiftövervakning med olika län 
och andra aktörer. Vidare efterfrågas också Nyhetsbrev för att kontinuerligt uppda-
tera sig på ett enkelt och tidseffektivt sätt angående t ex olika nya rapporter. Läns-
styrelserna vill också att de regionala bidraget till screening ska permanentas. Bi-
draget har lett till att miljögiftsövervakningen kommit igång i länen och också ökat 
samarbetet med NV   

Det är angeläget att få igång en fungerande miljögiftsövervakning i länen. Mil-
jögiftsövervakningen kopplar ihop miljöskyddets verksamhet med tillsyn och pröv-
ning som ett led i samverkan med vattenförvaltningen. Detta arbete behöver ut-
vecklas mera. Ett sätt kan vara att bygga på det intresse, nätverk och kontakter som 
den regionala screeningen har satt igång ute i länen, mellan länen och NV.   
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Utvärdering och resultat-
användning av miljögiftsdata 
Olika datavärdar tar hand om datauppgifter, och för in dessa i databaser som är lätt 
tillgängliga på nätet. På miljöövervakningens hemsidor är det lätt att nå olika data 
via klickbara länkar. För ett område som miljögiftövervakning, med verksamhet 
inom flera olika programområden, är det trots det svårt att få överblick eftersom 
samma ”miljögift” i olika mätmatriser finns hos olika datavärdar. Det finns en 
datavärd för screening. Tyvärr tar det förhållandevis lång tid innan resultat som 
levererast till datavärden gör tillgängliga över Internet, den tiden bör kunna kortas. 
Det är också olyckligt att länsstyrelser, kommuner och NV (undantaget miljööver-
vakningen) som regel inte nyttjar datavärdskapet för lagring av sina intressanta 
mätresultat. Detta gör att det nästan är omöjligt att få tag på alla data om t ex var ett 
visst ämne mäts. Åtgärder för att förbättra situationen bör utredas. 
 
  
Kvalitetssäkring 
Den nationella miljöövervakningen har ett omfattande system för kvalitetssäkring 
med flera verktyg. De övergripande kvalitetsmålen är att resultaten från miljööver-
vakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. 
 
De viktigaste verktygen i miljöövervakningens kvalitetssystem för att kunna leva 
upp till kvalitetskraven är:  
• Handledning/handbok för miljöövervakning  
• Kvalitetsdeklarationer  
• Avtal och överenskommelser med utförare  
• Överenskommelser med länsstyrelser  
• Avtal och överenskommelser med datavärdar  
• Ackrediterade utförare och laboratorer  
• Information om vad som pågår t ex hemsidor, seminarier etc. 

 
Kvalitetssystemet reglerar tydligt vad som ska ingå i de avtal som skrivs. Det fun-
gerar bra fram till NV:s uppföljning av uppdragen. Beträffande uppföljning av vad 
som faktiskt har gjorts och om detta stämmer med avtalet, har NV identifierat ett 
antal brister. Det gäller bl.a. tid att granska inkomna rapporter och återkoppla till 
utförarna av uppdragen. Därför bör ett kontinuerligt förbättringsarbete även fram-
över ha hög prioritet.  

Naturvårdsverkets roll bör fortsatt vara att samordna planeringen, formulera av-
tal, utveckla ackrediteringskriterier, uppmuntra och granska interkalibreringar och 
med längre tids mellanrum även finansiera jämförelsestudier för att uppmärksam-
ma eventuella problem och kommunicera resultat.  

Det är speciellt angeläget med sådana  interlaboratoriejämförelser då mer än ett 
labb är involverade för analys av samma miljögift i olika prover inom den nationel-
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la miljöövervakningens olika programområden. De laboratorier som miljöövervak-
ningen anlitar ska hålla en hög kvalitet och delta i de provningsjämförelser som 
finns. 
 
 
Rapportering internationellt och nationellt  
Den internationella rapporteringen utförs inom ramen för de olika datavärdskapen. 
Att lägga både inhemsk och internationell rapportering på en hand, datavärdens, 
bedöms öka möjligheterna till rationaliseringar. Finns det omständliga eller onödigt 
krångliga arbetsmoment kan de därmed lättare upptäckas. Vid leverans av en pro-
dukt (rapport, diagram, indikator, kartfil etc.) innebär dessutom sammanställnings-
arbetet i sig ytterligare en kvalitetskontroll.  
 
Internationell publicering av screeningresultat 
Internationellt händer det mycket inom området ”emerging pollutants” (se även sid. 
23). Screeningen håller hög klass och passar väl in i detta område men resultaten 
behöver spridas bättre i dessa sammanhang. För detta finns ett behov av fortsatt 
utveckling av informationsstrategin. Rapporter från screeningverksamheten har de 
senaste åren skrivits på engelska helt och hållet, och inte som tidigare med enbart 
engelsk sammanfattning, för att resultaten direkt ska kunna delges internationellt. 
Det skulle också vara värdefullt med en allmän informationsskrift om screening-
verksamheten på engelska.  
 
Informationsspridning 
En av de viktigaste användningarna med miljögiftövervakningen är att skapa ett 
pedagogiskt material för att kommunicera problemet med kemikalier som blir mil-
jögifter och motivera åtgärder. För detta behövs några tidserier på klassiska miljö-
gifter att relatera till och några retrospektiva studier för nya ämnen. Alla nya ämnen 
måste dock inte mätas i löpande tidsseriövervakning.  Screeningen kan användas 
för att  få underlag till bedömningsgrunder, jämförelser och att motivera att saker 
går att mäta (regionalt och tillsyn).  
 
Specialundersökningar 
Publiceringen av de rapporter som rapporterats direkt till Naturvårdsverket och 
som inte ingår i en officiellt publicerad serie behöver ses över. Omfattningen av 
rapporter är idag så stor att överskådligheten kan bli lidande. Möjligheterna att 
införa något utvecklat system för rapporter på nätet bör övervägas. Titlar på de 
senaste och viktigaste publikationerna och ett söksystem för andra publikationer  
kan vara ett sådant exempel.  
 
Screening 
Varje screeningsuppdrag redovisas med en rapport som på senare år har skrivits på 
engelska för att nå ut internationell med resultaten. Detta har dock stött på visst 
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motstånd från svenska användare av data på bl.a. länsstyrelser och kommuner. 
Därför föreslås för förståelsen på hemmaplan att rapporten kompletteras med en 
kortversion på svenska. I ett PM enligt en speciell mall (ref. 21) sammanfattas en 
utvärdering av genomförd screening där också NV:s handläggare tillsammans med 
utföraren försöker göra en första bedömning av vad som behöver göras härnäst. 
Även dessa utvärderings-PM bör göras tillgängliga via Internet. PM:et är också 
underlag till NV:s mer populära rapporter (Naturvårdsverket 2005 rapport nr 5449 
och Naturvårdsverket 2006 rapport nr 5524 (30 & 31) kring resultaten av scree-
ningen: De har uppmärksammats och fått positivt bemötande av olika avnämar-
grupper. Det behövs ytterligare satsning på att sätta resultaten i sitt sammanhang 
och beskriva vad resultaten innebär.  
 
Provbankning 
Även provbankningsverksamheten publicerar vetenskapliga artiklar från sin verk-
samhet. Men inte minst genom de retrospektiva studier som genomförs och rappor-
teras sprids information om provbankningen. Det är dock inte alltid lätt att hitta 
rapporter från retrospektiva studier. Hemsidorna för riksmuseet beskriver också 
verksamheten för provbanken och en ny databas över materialet i provbanken ut-
vecklas för närvarande. 
 
Slutsatser  
Information om resultat och rapporter från miljögiftsövervakningen sprids idag 
bland annat med hjälp av Miljöaktuellt, M-plus och Miljöövervakningens nyhets-
brev. Arbetet kan dock utvecklas vidare. En viktig målgrupp för resultaten från 
screeningen är KemI. Resultaten når idag vissa nyckelverksamheter men sprid-
ningen till övriga delar inom KemI bör ses över. Andra viktiga målgrupper är övri-
ga myndigheter, politiker och näringsliv. Idag finns ibland en passiv hållning dvs. 
uppgifterna från miljögiftsövervakningen finns tillgängliga men sprids inte aktivt. 
En mer aktiv kommunikations- och informationsstrategi kan bidra till bättre an-
vändning av resultaten.  
 
 
Utvärdering av data 
 
Regelbunden översyn 
Viss översyn av miljöövervakningen sker i samband med kontraktsskrivning för 
respektive delprogram. Vid dessa tillfällen görs eventuella mindre justering-
ar/kompletteringar. Därutöver genomförs med ca 5 års mellanrum mer genomgri-
pande översyner i form av programområdesvisa revisioner. Sådana revisioner är 
prioriterade och har bl a lyfts fram i miljömålspropositionen.  
 
Utvärdering av NV:s miljögiftsövervakning gjord av Finlands miljöcen-
tral 
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En rapport om den verksamhet som bedrevs år 2001 utifrån 1995 års miljööver-
vakningsprogram sammanställdes inför den utvärdering av miljögiftsövervakning-
en som uppdrogs åt Finlands miljöcentral att genomföra 200212. Uppdraget från 
NV bestod av att gå igenom och utvärdera verksamheten inom miljögiftsövervak-
ningen  

I denna utvärderingen (ref. 12) framgick att Sveriges nationella miljögiftsöver-
vakning betraktades som en av de mest omfattande i Europa. 

Det påpekades att miljögiftsövervakningen hade en lång tradition bakom sig, 
som effektivitet och kvalitet, med många värdefulla tidsserier, speciellt inom marin 
och akvatisk miljö. Miljögiftsövervakningen i den terrestra miljön var fortfarande 
under utveckling, liksom i andra länder, men de framhöll dock att denna borde 
utökas. Även övervakningen av människors hälsa var under kraftig utveckling.  

Utvärderingen lyfta fram nya hot, nya ämnen och nya krav som tillkommit. 
Konceptet ”risk” hade kommit in i arbetet men fokus låg fortfarande på ämnenas 
koncentrationer. Studien efterlyste fler mätningar av effekter och biomarkörer samt 
att kvaliteten behövde höjas på de mätningar som gjordes. De ansåg även att det 
var bra med metoder som ser till flödet av föroreningar, som DPSIR-modellen 
(EEA, 2007), hade börjat användas. Eftersom det fanns många nya ämnen som 
behövdes mätas med screening och resurserna var begränsade behövdes en nog-
grann planering av screeningverksamheten framöver ansåg man. 

Studien visade att Sveriges miljöövervakning var fokuserad på att följa långvä-
ga och diffust transporterade klassiska miljögifter som mättes i ”rena” bakgrund-
miljöer. Därmed mättes mycket på gamla synder och på de klorerade organiska 
ämnena som hade beskrivit en signifikant nedgång i halter i tidsserierna. Men trots 
detta ansåg det relevant att fortsätta mäta och till och med bygga ut mätningar för 
ämnen som PCB och dioxin för att ge underlag till kunskapsluckor om dessa äm-
nen. I Östersjöregionen och polartrakterna förekom dessa ämnen fortfarande i hal-
ter som är giftiga för biota och människor. Redan då fanns EU-lagstiftning om 
dessa ämnens halter i livsmedel som krävde mätningar.  

I utvärderingen gavs PBDE som ett exempel på nya ämnen som borde mätas i 
fler matriser. Utredarna rekommenderade att fortsätta provbanka biota så att långa 
tidsserier skulle kunna rekonstrueras för nya ämnen som upptäcks. Det föreslogs 
dock att nya matriser borde inkluderas, t ex fettvävnad av säl, sediment, gädda från 
sötvatten, och matriser som toppredatorer från terrester miljö t ex mård eller näbb-
mus. 

I huvudsak gjordes endast några mätningar av kvicksilver i fisk och metaller i 
mossa inom den regionala miljögiftsövervakningen.  

Det visade på stora skillnader i genomförande och kvalitet. Utredningen re-
kommenderade vidare att NV involverar länen i den nya screeningverksamheten.  

För att kunna följa upp miljökvalitetsmålen behöver fler ämnen övervakas, vil-
ket lämpligen görs med screening som kan utvecklas på flera sätt. Både hur under-
sökningarna läggs upp men också att mätningarna sker där koppling till tillsyn av 
verksamheter kan göras. I takt med att nyare ämnen analyseras behöver resurser 
användas till metodutveckling. Metodutveckling och screening är lämpliga samar-
betsprojekt internationellt t.ex. mellan de nordiska länderna.  
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Enligt utredarna verkade Sverige leva upp till de krav som finns från interna-
tionella kravställare. Övervakningen hade i viss mån även påverkat de krav som 
ställdes. Ett fortsatt internationellt samarbete och gemensam utveckling av mätpro-
gram var viktigt både i de etablerade konventionerna och i nya som Stockholms-
konventionen om POPs (Persistent Organic Pollutants) och för EUs vattendirektiv.  

Ett antal områden som var intressanta för Svensk-Finska samarbeten har också 
identifieras i studien.   
 
Implementering av den finska utvärderingen 
Slutsatserna i den utvärdering som gjordes av Finlands miljöcentral 200212 är i 
många fall att den verksamhet som pågår är bra och ska fortsätta. Det gäller bl a 
provbankningen som föreslås fortsätta i minst nuvarande omfattning. Det anses 
också relevant att fortsätta vissa av de äldre tidsserierna t.ex. för PCB och dioxiner. 

En hel del förslag finns dock med i utredningen. Ett antal av de förändringar 
och vidareutvecklingar de föreslog har genomförts: 
• Ett bidrag till länsstyrelserna för att komplettera den nationella scree-

ningen har införts. Den regionala miljöövervakningens roll som kom-
plement till den nationella har får en chans att utvecklas.  

• Bromerade flamskyddsmedel finns med i ett antal tidsserier.  
• Verktyg för att på ett bra sätt välja ämnen för kommande års screening 

har tagits fram  
• Samarbetet med Socialstyrelsen som har ansvar för innemiljön har fort-

satt och fördjupats.  
• Nordisk screening har lett till ett ökat samarbete mellan de nordiska län-

derna  
• Internationellt samarbete har fortsatt även i övrigt.  

 
Andra förslag har av olika anledningar inte genomförts. Det gäller t.ex. insamling 
av fler typer av material till miljöprovbanken och en utökad terrester miljögifts-
övervakning. 
 
Multivariata metoder 

I ett nyligen genomfört projekt har Naturvårdsverket låtit prova multivariat 
analys genom att studera skillnader i mönstret av de olika kongenerna (olika äm-
nen) för PBDE (ref. 54). Denna studie gjordes för att få ytterligare utvärdering av 
redan genomförda analyser. Enligt författarna är multivariat analys mycket lämplig 
för att beskriva mönster i olika ämnesgrupper som förekommer i blandningar t ex 
PCB, PBDE, dioxiner, PAH m.fl. i miljön. De multivariata metoderna kan använ-
das för att extrahera ny information ur befintlig data för dessa grupper av ämnen. 
Om tillräckliga datamängder finns, är det t ex  möjligt att utvärdera samband mel-
lan källor, förekomst i biologiska system och spridningsmönster. 

Författarna anser att en av de viktigaste identifierade funktionerna inom områ-
det miljöövervakning är att se trender och mönster i sammansättning och föränd-
ring, långt innan risk för negativ påverkan föreligger. Nya utvärderingsmetoder, 
som idag utnyttjas för dataanalys inom en mängd andra områden, skulle göra det  
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möjligt att extrahera mer information från befintliga analysdata från tidigare 
genomförd miljöövervakning inom Sverige och andra länder.  

Nya verktyg baserade på multivariat statistik kan användas för att på ett kost-
nadseffektivt sätt kunna: 
• optimera provtagningsprogram 
• se trender som ej tidigare uppmärksammats 
• öka möjligheten att tidigt upptäcka nya källor till föroreningar 
• hantera och visualisera stora datamängder med avseende på trender och 

samband 
 
Även den rapport (ref. 55) som redovisar halter och tidstrender av polybromerade 
difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCD) i mjölk från mödrar i 
Stockholmsområdet pekar på att det är viktigt att resultat inte redovisas som en 
sammanlagd halt av PBDE-kongener utan kongenspecifikt, då mönstret av dessa 
förändras över tiden.  

Multivariat analys innebär också ett sätt att utvärdera andra parametrar och hur 
de samvarierar  med miljögifterna. Att förklaringsgraden kan öka genom multivari-
at analys visas i den utvärdering som gjorts av mätningar av kvicksilver i ettårig 
abborre i Stockholms län (Lindeström L, Tröjbom M. 2006). I denna rapport har 
multivariata metoder använts för kvicksilverhaltdata i fisk samt olika parametrar på 
sjöekologi och -kemi för att beskriva vilka parametrar som är viktigast för att pre-
diktera kvicksilverhalten.(ref. 56) Med den modell som tas fram kan halten i fler 
sjöar inom länet förutsägas. Metoden är både pedagogisk och hjälper till att öka 
förklaringsgraden vid tolkning av data. Eventuellt kan ett liknande projekt för sjöar 
över hela landet utgöra ett led i att utveckla en indikator för kvicksilverhalten i fisk. 
Ytterligare projekt för att eventuellt utveckla kvicksilverindikatorn bör ske i sam-
råd med KemI, eftersom det är KemI som har bäst överblick över vad som behövs 
för att följa upp miljömålet Giftfri miljö. 
 
Slutsatser 
För att kunna dra rätt slutsatser kräver multivariata analysmetoder goda kunskaper 
om de data som analyseras samt hur ämnena fungerar i miljön. Området bedöms 
därför ligga någonstans mellan  forskning och miljöövervakning. Miljöövervak-
ningens data borde utvärderas regelbundet på detta sätt, men det är tveksamt om 
det kan bli en del av en generell rutin för miljöövervakningen och om sättet är 
lämpligt att använda publikt. För den som inte förut jobbat med multivariat analys 
kan det vara svårt att tillgodogöra sig resultaten även om de förklaras på ett peda-
gogiskt sätt.  

Till en början kan detta genom att starta ett projekt som tittar på vad som skulle 
kunna utvärderas av befintliga data med multivariat analysteknik. Det bör i sådana 
fall övervägas när metoden kan införas som ett utvärderingskriterium för under-
sökningsmetoden. Detta behöver då skrivas in i avtalen. Även andra typer av mo-
deller är intressant att prova i detta sammanhang. Det gäller t ex olika probabalis-
tiska modeller.  
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Ett område där det skulle kunna vara lämpligt att testa olika typer av modeller 
är den hälsorelaterade miljöövervakningen.  
 

 
Förslag på förändringar 
 
ÖVERGRIPANDE 

Under denna revision har det framkommit att niljöövervakningen av miljögifter i 
stort fungerar tillfredsställande idag. Speciellt med tanke på att det är ett mycket 
komplext område med många inblandade aktörer och kravställare med olika behov. 
Det finns en ganska bra balans mellan olika program, ämnen och insatser. Den 
terrestra miljön än dock eftersatt. Den strategi som vuxit fram där tidsserieöver-
vakningen kombineras med en omfattande provbankning samt en offensiv nyfiken 
screeningverksamhet är bra. Ur aspekten att kunna varna för nya miljöproblem bör 
effektövervakningen förstärkas.  

Strategin är utvecklad och passar bra för klassiska miljögifter med PBT-
egenskaper, dvs persistenta, bioackumulerbara och toxiska egenskaper, och speci-
ellt då persistenta och bioackumulerande ämnen. Inom miljöövervakningen mäts 
fortfarande de klassiska ämnen som på många sätt är åtgärdade och uppmärksam-
made, men som fortfarande hittas i miljön. Beträffande nya ämnen så hittar syste-
met i huvudsak de klassiska ämnena eftersom de har samma egenskaper som de 
flesta nya miljögifter. Systemet med screening fungerar dock för alla typer av äm-
nen i och med att letandet sker på de platser och i de matriser där de kan tänkas  
återfinnas. Det finns vissa ansatser till att på ett bättre sätt kunna följa upp samhäl-
lets kemikalieanvändning. Det kan ske med förslag om screening som är mer förut-
sättningslös samt projekt där ämnen från konsumenttillgängliga produkter i huma-
na matriser analyseras.  
 
FÖRSLAG SOM RÖR TIDSSERIEÖVERVAKNING I OLIKA MEDIER 

Då det finns många krav i miljögiftsövervakningen och många användare av de  
data som produceras, är potentialen att förändra relativt begränsad, om inte an-
slagstilldelningen samtidigt utökas. Det föreslås att en stor del av miljögiftsöver-
vakningen ska vara regelbundet återkommande mätningar också i fortsättningen. 
En sammanfattning av de förslag som lämnas för regelbunden tidsserieövervakning 
ges i tabell 12. 

Orsaken till de förslag om pengatillskott som förs fram är nya krav på interna-
tionell rapportering. Därutöver föreslås även mindre tillägg, justeringar samt i vissa 
fall nedskärningar/besparingar. Allmänt uppskrivningsbehov är inte beaktat i siff-
rorna nedan. 
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Tabell 12.  Sammanfattning av de förslag till återkommande övervakning som översynen 
mynnat i. Tabellen visar på ett övergripande sätt vilka ämnen/ämnesgrupper som idag 
följs inom MÖ och för vilka där nu en förändring i omfattningen på MÖ föreslås. OBS att 
alla ämnen i en ämnesgrupp kanske inte mäts i alla föreslagna matriser.  M = Marint, 
L=limniskt 
Ska följas i 
tidsserier 

Föreslagen 
matris för 
tidsserier 

Motiv  Förslag på 
förändring i 
mätprogram 

Kommentar 

Dioxiner/furaner Biota (M,L), 
sediment, 
slam, humant, 
luft/dep 

Konventioner, 
miljömål 

Ökning  

PCB, DDT, 
HCH, HCB, 
klordan m.fl. 

Biota (M,L), 
sediment, 
slam, humant, 
luft/dep 

Konventioner, 
miljömål 

I huvudsak oför-
ändrat  

Alla ämnen som 
fås i samma 
analys som 
PCB 

Tungmetaller 
inkl. kvicksilver 

Biota (M,L), 
sediment, 
slam, humant, 
luft/dep 

OSPAR, 
HELCOM, miljö-
mål, EU 

Minskning och 
ökning beroende 
på matris 

Alla som kan 
fås i samma 
analys. Hg körs 
separat 

Organiska 
tennföreningar 

Biota (M), 
sediment 

EU, konventioner Ökning  

WFD-ämnen 
(generellt) 

Biota (M,L), 
sediment, 
vatten, luft 
(vissa) 

EU, konventio-
ner, screeningre-
sultat 

Ökning Vissa tungme-
taller , och org  
tennföreningar 
hittas även på 
den här listan 

Flamskydds-
medel 

Biota (M,L), 
sediment, 
slam, humant, 
luft/dep 

EU, konventioner Oförändrat  

PFAS-ämnen Biota (M), 
sediment, 
slam, humant 

Screeningresul-
tat, konventioner  

Oförändrat eller 
ökning beroende 
på matris 

 

Läkemedelsres-
ter 

Slam Screeningresultat Oföränd-
rat/Ökning 

Beror på scree-
ningresultat 

Biocider Slam Screeningresultat Oföränd-
rat/Ökning 

Beror på scree-
ningresultat 

Bekämpnings-
medel 

Vatten, sedi-
ment, luft/dep 

EU, miljömål Oförändrat Se pesticid-
övervakningen 

Mjukgörare Slam Screeningresultat Ökning DEHP 
VOC Luft/dep, 

humant 
EU, miljömål Oförändrat  

PAH:er Luft/dep, 
sediment 

EU Oförändrat Se i övrigt 
WFD-ämnen 

 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport Inför nytt program för nationell övervakning av miljögifter – översyn och förslag 

 55

Tabell 13: Sammanfattning av rekommendationer till förändringar av miljögiftsövervak-
ning i de olika andra programområdena inklusive beräknade kostnader/besparingar och 
förslag på prioritet. ”Löpande” avser projekt som kommer tillbaka regelbundet. Projekt är 
mer av engångskaraktär. Övriga mätningar som ej nämns nedan förutsätts bibehållas på 
nuvarande omfattning. De föreslagna projekten har i denna sammanställning inte alltid 
kostnadsuppskattats. Det beror dels på att det har varit svårt att göra dels pga. kostna-
derna i en del fall kanske kan rymmas inom nuvarande PO-budget. De förslag som inne-
bär löpande utökningar har dock kostnadsberäknats åtminstone grovt. 

Hav Förslag till förändring Uppskattat 
besparing 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till utök-
ning prio 1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till 
utökning prio 
2 

Kommentar 

Löpande 
Övergång till poolade 
prover i marin biota 200 000 kr   

Behöver föregås av 
konsekvensanalys 

Löpande 

Utökade mätningar av 
PFOS (mäta fler ämnen i 
sillgrissla samt påbörja 
mätning i sill/strömming)  250 000 kr   

Löpande 
Miljögifter i marina sedi-
ment  2 000 000 kr/6 år   

Löpande 

Utökning av mätningarna 
av halter och effekter av 
organiska tennföreningar 
till att även omfatta 
någon lokal på ostkus-
ten.  200 000 kr  

I de undersökningar som 
genomförs bör övervä-
gas att, i all fall i någon 
lokal, mäta även koppar 
och Irgarol, för att få en 
bedömning av hur stor 
påverkan dessa ersätta-
re skapar.  I det analys-
paket som beställs  bör 
det ingå även fler av de 
organiska tennförening-
arna än de till båtbotten-
färg knutna.  

Summa löpande övervakning: 
Totalt/PO = 
200 000 kr/år 

Totalt/PO = 800 
000 kr/år   

Projekt 

Vidareutveckla och testa 
utfasningskriterier på de 
marina tidsserierna   300 000 kr 

Se PO Miljögiftssamord-
ning 

Projekt 

Ett projekt  för att mäta 
flera efterfrågade ämnen 
som Dieldrin, toxafen, 
klordaner från Sthlm’s 
konv samt DEHP, 
org.tennföreningar, 
nonyl- och oktylfenoler 
från vattendirektivet i 
sill/strömming,.    300 000 kr 

Detta bör samordnas 
med den provtagning 
och provberedning som 
görs för dioxinmätningar. 

Projekt 

Systematisk utvärdering 
av alla insamlade miljö-
giftsdata    350 000 kr  
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Sötvatten Förslag till förändring 
Uppskattat 
besparing 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till utök-
ning prio 1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till 
utökning prio 
2 Kommentar 

Löpande 

Glesa ut mätfrekvensen 
för metaller i vatten 
(flodmynningar och 
grundvattten) 200 000 kr   

Behöver föregås av konse-
kvensanalys 

Löpande 

Förändrad strategi för 
övervakning av 
org.miljögifter i fisk  0 kr  

För tidsserierna med organiska 
miljögifter i fisk i sötvatten har 
beslutats att mäta vart tredje år 
på 10 individuella fiskar. En 
besparing i samma omfattning 
fås om man istället analyserade 
dubbelprov på poolade prover 
från 10 individer i en sjö årligen. 
Man skulle då kunna redovisa 
årliga mätningar av organiska 
miljögifter vilket är mer peda-
gogiskt. Eftersom individvaria-
tionen bakåt är beskriven skulle 
individmätningen kunna 
genomföras vart 6:e år för varje 
sjö för att se om den förändras. 
Om man varje år analyserar 
individprov i 2 av sjöarna förde-
las denna kostnad över åren. 
Då  mätningen av bromerade 
flamskydd är ny som tidsserie 
så borde denna dock mätas 
med tätare frekvens än vart 
tredje år och på individuella 
prover.  
 

Löpande 

Dioxin i fisk från påver-
kade områden (stora 
sjöarna)  200 000 kr   

Löpande 
Dioxin i fisk från en 
referenssjö  75 000 kr   

Löpande 
Miljögifter i limniska 
sediment  1 600 000 kr/6 år   

Löpande 

Beredskap för att kunna 
ta med mätningar i 
vatten, fisk el sediment 
på nga ställen av priori-
terade ämnen (WFD) om 
nu pågående undersök-
ningar visar på behov.  250 000 kr  

Screening av WFD-ämnen 
pågår f.n. Avrapporteras i 
början på 2007. Svårt att nu 
uppskatta ev bugetbehov. 

Summa löpande övervakning: 
Totalt/PO = 
200 000 kr/år 

Totalt/PO = 800 
000 kr/år   

Projekt 
Effektövervakningspro-
jekt   700 000 kr  
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Luft Förslag till förändring 
Uppskattat 
besparing 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till utök-
ning prio 1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till 
utökning prio 
2 Kommentar 

Löpande 

Lägg till/utöka mätningar 
av en del WFD-ämnen 
(endosulfan, triklorben-
sen, triklormetan samt 
bensen i Råö o Pallas)  300 000 kr  

Vid beslut om att införa mät-
ningar av endosulfan i luft bör 
övervägas vilka liknande äm-
nen som kan fås i samma 
analys, se nedan. 

Löpande 

Dioxinmätningar kvar-
talsvis i luft o ndb - 
bakgrund   100 000 kr 

Invänta dock pågående utred-
ningsuppdrag inför beslut o 
frågan 

Löpande 

Övergå till enbart bank-
ning i delprogrammet 
Metaller i mossa 70 000 kr   

Finansieras inte inom po Luft 
utan i en särskild anslagspost 

Löpande 

Utökade mätningar av 
miljögifter (As, Ni, Cd, 
bensapyren + ev Hg) i 
bakgrundsområden (krav 
i luftdirektivet)   400 000 kr  

Detta förslag till förändring har 
f.n. inget stöd i rapporten lö-
pande text. Kommer att kom-
pletteras under remisstiden. 

Löpande 

Aldrin analyseras i pake-
tet bekämpningsmedel i 
nederbörd men inte de 
andra drinerna. Under-
sök för vilken merkost-
nad svar skulle kunna 
erhållas även på halter 
av endrin, och dieldrin 
som också ingår i Stock-
holmskonventionen 
liksom de strukturellt lika 
ämnena Klordan, hep-
taklor, trans-nonachlor 
och endosulfan.  50 000 kr   

Löpande 
Mäningar av PFAS-
ämnen i luft  50 000 kr  

Den screening som nu genom-
förs omfattar analyser även i 
nederbörd och luft. De prelimi-
nära resultaten är intressanta 
men invänta slutrapport för 
bedömning om omfattning av 
eventuella fortsättning.   

Summa löpande övervakning: 
Totalt/PO = 
70 000 kr/år 

Totalt/PO = 800 
000 kr/år   

Projekt 

Utred möjligheten att 
glesa ut den täta fre-
kvensen beträffande 
miljögifter i luft   100 000 kr 

I första läget ett utredningspro-
jekt. På sikt kan det leda till ev 
besparingar. 

Projekt 
Utökad screening av 
klorparaffiner i urban luft      

Projekt 

Utreda behovet av ytter-
ligare bakgrundsstation 
för övervakning av pesti-
cidet   100 000 kr  
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Jordbruk Förslag till förändring 
Uppskattat 
besparing 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till utök-
ning prio 1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till 
utökning prio 
2 Kommentar 

Löpande 

Inkludera pesticiderna 
från WFD-listan samt 
Sthlm's-konv i det löpan-
de pesticidprogrammet  50 000 kr  

Vid bekämpningsmedels-
analyser bör även förbjudna 
ämnen, men som är vattendi-
rektivsämnen och konventions-
ämnen, fortsätta att rapporteras 
då de kommer med i befinliga 
analysmetoder. T ex. Aldrin, 
endrin, och dieldrin och struktu-
rellt lika ämnena Klordan, 
heptaklor, trans-nonachlor och 
endosulfan. 

Summa löpande övervakning: 
Totalt/PO = 0 
kr/år 

Totalt/PO = 50 
000 kr/år   

Projekt 

Överväg att dra ner på 
frekvensen mätningar av 
bekämpningsmedel i 
intensivområdena. Ev 
behålla den täta frekven-
sen i något område men 
halvera i andra    

Frågeställningen bör behandlas 
i den pågående översynen av 
pesticidprogrammet. Genom-
förs förslaget leder det till en 
besparing 

Projekt 

Miljögifter i Stare. Utred-
ning och analyser (ev av 
pesticider)   200 000 kr I första hand en engångsinsats 

Projekt 
Översyn av Mark & 
Gröda    

Ingår i revisionen av jordbruks-
programmet 

Projekt 
Utredning om behovet av 
ny terrester matris    Se provbanksavsnittet 

      

Skog Förslag till förändring 
Uppskattat 
besparing 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till utök-
ning prio 1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till 
utökning prio 
2 Kommentar 

Löpande 

Miljögifter i smådäggdjur 
från skog (Utredning 
som undersöker möjlig-
heterna att använda 
smådäggdjur som terres-
ter art för miljögiftsstudi-
er samt aktuella ämnen)  300 000 kr/år  

Första året en pilotstudie. Om 
studien faller väl ut föreslås ett 
löpande program. 

Summa löpande övervakning: 
Totalt/PO = 0 
kr/år 

Totalt/PO = 300 
000 kr/år   

Projekt 

Förslag till medverkan i 
projekt kring analys av 
miljögifter i statens vilt     

Samarbete med planerad 
verksamhet hos SLU/SVA.  

Projekt 

Föreslå en utredning om 
möjligheten att övervaka 
läckage av metaller från 
skogsmark?    200 000 kr  

Projekt Totalanalys av älgprover    Se screeningavsnittet 

Projekt 

Testa utfasningskriteri-
erna på älgtidsserien och 
överväg övergång helt 
eller delvis till bankning    300 000 kr Se PO Miljögiftssamordning 
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Fjäll Förslag till förändring 
Uppskattat 
besparing 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till utök-
ning prio 1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till 
utökning prio 
2 Kommentar 

Löpande 

Miljögifter i smådäggdjur 
från Fjäll (se även PO 
Skog)  0 kr/år  

Samordnas med PO Skog. 
Första året en pilotstudie. Om 
studien faller väl ut föreslås ett 
löpande program. 

Summa löpande övervakning: 
Totalt/PO = 0 
kr/år 

Totalt/PO = 0 
kr/år   

Projekt Totalanalys av renprover    Se screeningavsnittet 

Projekt 

Testa utfasningskriteri-
erna på rentidsserien 
och överväg övergång 
helt eller delvis till bank-
ning   400 000 kr Se PO Miljögiftssamordning 

      

Hälsa Förslag till förändring 
Uppskattat 
besparing 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till utök-
ning prio 1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslag till 
utökning prio 
2 Kommentar 

Projekt 

Dimensionera förhållan-
det mellan metaboliter 
och modersubstanser av 
organiska ämnen   300 000 kr  

Projekt 

Dimensionering av 
exponering via andra 
vägar än föda och fisk t 
ex luft, hud  250 000 kr   

Projekt 

Genomför fler scree-
ningprojekt på humana 
matriser och med ämnen 
från konsumentprodukter    Se screeningavsnittet 
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GENERELLA KOMMENTARER BETRÄFFANDE VAD SOM MÄTS OCH 
RAPPORTERAS I BESTÄLLD ANALYS: 

I många analyser som beställs kan fler ämnen än de som efterfrågas rapporteras. 
Nedan ges ett par exempel där sådana samordningsvinster bedöms vara särskilt 
intressanta.  
• När metallanalyser görs med ICP bör fler metaller kunna rapporteras, t ex 

katalysatormetaller, koppar, antimon, arsenik. Kan dock finnas vissa pro-
blem med ackreditering. 

• Undersök vilka ämnen som utan extra kostnad kommer med i en klassisk 
analys av klorerade ämnen. 

• Vid övervakning av polybromerade difenyletrar ska utöver pentabromdi-
fenyletrar rapportering inkrävas av även andra substanser som okta- och 
dekabromdifenyletrar.  

• Vid bekämpningsmedelsanalyser bör även förbjudna ämnen (som är vat-
tendirektivsämnen och konventionsämnen) fortsätta att rapporteras då de 
kommer med i befinliga analysmetoder. T ex. aldrin, endrin, och dieldrin 
och strukturellt lika ämnena klordan, heptaklor, trans-nonaklor och endo-
sulfan.  

• När organiska tennföreningar analyseras bör det regelmässigt vara fler än 
tributyltenn (och di- och mono-) dvs. även andra använda tennföreningar.  

• PFOS –  ett spektra av PFAS-ämnen ska efterfrågas.  
• DEHP – här finns som regel skäl att även ta med fler av ftalaterna och 

metaboliter typ ,monoetylhexylftalat 
• Kända metaboliter (speciellt om de finns med i samma analys).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet 
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Förslag som rör övergripande miljögiftsövervakning  
(miljögiftssamordning) 
 

Tabell 14: Sammanfattning av de förändringar som rekommenderas för programområde 
miljögiftssamordning inklusive beräknade kostnader och förslag på prioritet. Område 
avser delprogram, förslag på nytt delprogram samt handläggning som är viktig bit av ar-
betet med övervakningen. 

Område Förslag Kan göras 
inom befintlig 
budget 

Uppskattad 
kostnad för 
förslagen till 
utökning prio 
1 

Uppskattad 
kostnad för 
förslagen till 
utökning prio 2 

Kommentar 

Handläggning Öka resursen för handlägg-
ning av miljögiftövervakning-
en inom Naturvårdsverket för 
att kunna jobba mer med 
samordning och informa-
tionsspridning, internationellt, 
nationellt och regionalt 

  Halv tjänst 

  

En fråga för NV 

 Skapa ett kemiikalienätverk 
på NV 

Ansvarig R   

 
 Bygg upp en riskbedöm-

ningsgrupp med KemI. 
Ansvarig Mm 
tillsammans 
med KEMI 

  

 
 Projekt för att testa kriterier 

för utfasning på några utval-
da tidsserier (älg, ren + ngn 
marin) 

 200 000  

Utvecklingsprojekt 
 Utveckla  nyhetsbrevet Ansvarig Mm   

 
      
Screening Projekt som verifierar Pro-

duktregistervalda ämnen i en 
matris, t ex slam med en 
bred screening i denna 
matris 

 

 

300 000 

Projekt 
 Utvärdera hur bra den diffusa 

spridningen följs i screening-
en 

   200 000 

Projekt 
 Sammanställ data som mätts 

i andra sammanhang för 
olika kemikalier 

  150 000 

 
Projekt som lär åter-
komma löpande 

 Redovisa data på annan ledd 
– halter  av alla ämnen som 
mätts i en matris 

  200 000 

Projekt som lär åter-
komma löpande 

 Projekt som utvecklar risk-
bedömningsmetodiken i 
screeningen. 

 200 000  

Projekt 
 Förutsättningslös screening 

av vissa matriser, blod, älg, 
ren 
 

750 000   

Inom befintlig budget 
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 Informationsskrift om scree-
ning – engelsk översättning 

  

50 000 

 

projekt 
 Skriv sammanfattande rap-

port om retrospektiva studier 
  150 000 

projekt 
      
Regional 
screening 

Permanenta bidrag till regio-
nal screening  

 1 000 000 

 Löpande uppdrag 

 
Bilda en regional styrgrupp Ansvarig Mm   

Inom befintlig budget 
      
Provbank Provbanksavtalet 

 
 750 000 

 

Översyn av avtalet,  
insamling,  bankning, 
uttag, gallring mm. 
Löpande uppdrag 

 

Utredning om nya terrestra 
matriser 
 

 

 

(200 000) 
Projekt som kan bli 
löpande 

      
Urban miljö Utredningar om askor   150 000 Projekt, ev. löpande 

delprogram kostar 
uppskattningsvis ca 
500 000 kr per år 

 

Inkludera mätningar i av-
loppsvatten 

 500 000  

Löpande uppdrag 
 Utökade mätningar i slam. 

DEHP samt ev. ytterligare 
läkemedel + biocider kan bli 
aktuellt 

 100 000  

Löpande uppdrag 
      
Effekt-
screening 

Projekt där ett konkret för-
slag till ett effektscreenings-
program tas fram. 

  150 000 kr Tanken är att mäta ett 
antal biokemiska 
parametrar som t.ex. 
toxicitet, östrogenlik 
aktivitet, DNA-
addukter på ett antal 
platser för att kunna 
varna för oväntade 
biologiska/fysiologiska 
effekter. Metoderna 
finns och vad som 
behöver finnas med i 
ett förslag till program 
är bl.a. antal prov-
punkter, medier att 
mäta i, hur många 
prover/år, vilka para-
metrar ska väljas, 
referensvärden, 
kostnader  
och inte minst  strategi 
för hur resultaten ska 
tas om hand och 
kommuniceras. 

      
Summa    7 740 000 2 950 000 1 350 000  
      .+ halv tjänst    
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Budgetbehov för tidsserieövervakning  
i olika medier 
Förslagen som förs fram rör såväl nya program/mätningar som projektförslag och 
utvärderingsinsatser. Andra förslag avser förbättra verksamheten genom informa-
tionsinsatser och tydligare hantering mm.  

Ett antal förslag till nedskärningar föreslås också för några av de studerade 
programområdena. Om dessa förslag kan genomföras innebär det en besparing om 
uppskattningsvis ca 600 000 kr. Ytterligare besparingar kan i något fall bli aktuella 
som följd av en del utvärderingsförslag som föreslås. 

De förslag till förstärkning som här förs fram och som rör programområdena 
Hav& kust, Sötvatten, Luft, Jordbruksmark, Skog, Fjäll och Hälsa har prioriterats 
och i möjligaste mån även kostnadsuppskattats. De förslag till förstärkning av be-
fintlig verksamhet inom de programområden som bedömts ha högst prioritet inne-
bär ett behov av budgettillskott fördelat enligt följande: 
 
Hav & Kust  800 000 kr 
Sötvatten  800 000 kr 
Luft  800 000 kr 
Jordbruksmark 50 000 kr 
Skog  300 000 kr 
Fjäll 0 kr 
Hälsa 0 kr 
Delsumma 2 750 000 kr 
 
För varje programområde sker en egen revision där det görs en fullständig analys 
av budgetbehoven som förutom ovanstående förslag, tar hänsyn till beaktandet av 
allmänt uppskrivningsbehov och detaljjusteringar i samtliga delprogram. Detta kan 
tillsammans med eventuella kompletterande förslag medföra att de fullständiga 
budgetbehoven i vissa fall är betydligt större än vad som enbart framgår av tabellen 
ovan vilket också gör det osäkert i vilken utsträckning lämnade rekommendationer 
kan genomföras. 
 
Budgetbehov övergripande  
miljögiftsövervakning (miljögiftssamordning) 
För PO Miljögiftssamordning innebär de högst prioriterade förslagen ett ökat bud-
getbehov med ca 2 950 000 kr för i första hand satsningar rörande provbanken, 
slamövervakning, screening och information (se Tabell 14 ). 
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Tabell 15: Budgetbehov för Miljögiftsövervakning i Miljögiftssamordning och de andra 
PO. Uppdelat i högre och lägre prioritet och för löpande verksamhet respektive Special-
projekt. 

 Löpande över-
vakning 

 Specialprojekt: 
Utveck-
ling/utvärdering 

 

 Prio 1 Prio 2 Prio 1 Prio 2 
Miljögifts-
samordning 

2 950 000 1 350 000 400 000 1 100 000 

Andra PO 2 750 000 3 350 000 250 000  1 400 000 
Totalt 5 700 000 4 700 000 650 000 2 500 000 
 

 
Budgetbehov utvecklings-/utvärderingsprojekt  
Några av förslagen bedöms kunna rymmas inom nuvarande budget. Det varierar 
dock mellan programområdena beroende på hur stora resurser som finns avsatta för 
utveckling/utvärdering. Även en del informationsinsatser och liknande kan eventu-
ellt utföras med nuvarande resurser. En närmare analys av vilka förslag till föränd-
ringar som kräver resurstillskott inom respektive programområde har inte gjorts. 
Det är också så att en del av de föreslagna projekten kan leda till besparingar ge-
nom att nuvarande mätningar minskar.  
 
Övergripande miljögiftsövervakning (miljögiftssamordning) 
Uppskattat budgetbehov för utvecklings- utvärderingsprojekt inom programområde 
Miljögiftssamordning uppskattas till ca 400 000 kr för projekt som bedömt ha prio-
ritet 1 (se tabell 15). 
 
För förslag som bedömts som prioritet 2 har det inte varit lika lätt att i detta skede 
göra samma uppdelning mellan å ena sidan förslag som leder till löpande kostnader 
och å andra sidan förslag som innebär mer utav engångskostnader. 
 
Prioriteringar 
För att visa på de prioriteringar som kan bli aktuella i samband med den fortsatta 
hanteringen av dessa förslag presenteras nedan 3 alternativa budgetnivåer. 
 
ALTERNATIV 1 – FÖRSTÄRKNING MED 6 100 000 KR 

Detta alternativ innebär drift av nuvarande program samt de högst prioriterade 
förslagen till komplettering/förändring. Sammantaget innebär de högst prioriterade 
förslagen som förts fram i tabellerna 14 och 15 ett budget behov om 5 700 000 kr 
för löpande verksamhet och 400 000 kr i projektmedel inom programområde Mil-
jögiftssamordning. Med denna budgetnivå blir de förslag som i tabellerna klassas 
som prioritet 2 ofinansierade.  
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ALTERNATIV 2 – FÖRSTÄRKNING MED 11 000 000 KR 

Detta alternativ innebär att utöver nuvarande program kan realisera såväl samtliga 
prio 1 förslag som prio 2 förslag. 
 
ALTERNATIV 3 – OFÖRÄNDRAD BUDGET JÄMFÖRT MED BÅ 2006 

I händelse av oförändrad budget jämfört med 2006 års nivå bedöms utrymmet för 
att genomföra några av de allra mest prioriterade förslagen som mycket små. De 
eventuella besparingar som har identifierats uppvägs troligen av de löpande pro-
grammen allmänna kostnadsuppräkningar. I ett sådant läge kan det bli aktuellt att 
säkra en viss utökning av provbanksverksamheten efter en omfördelning av befint-
liga medel. 
 
ALTERNATIV 4 – NEDSKÄRNING 

Behöver verksamheten skäras ner är det vissa basverksamheter som måste värnas. 
Det gäller bl.a. provbankningsverksamheten. Vi prioriterar då insamling av prover 
som sparas till senare analys. 
 
Samordning med sektorsmyndigheter 
De olika myndigheternas roll inom miljögiftsövervakningen, deras sektorsansvar 
samt vilket utökat ansvar som är rimligt presenteras i Tabell 16. I sektorsuppdraget 
1 slås det fast att KemI inte har operativt ansvar för uppföljning av miljöeffekter 
och miljöövervakning utan ska samverka med Naturvårdsverket och sektorsmyn-
digheter och ge råd till dessa samt att använda resultaten för uppföljning av Giftfri 
miljö.  

Det finns ett antal moment inom screeningen som bedöms ligga åtminstone 
delvis inom KemI:s ansvar. Det rör framförallt följande arbetsmoment; 
• val av screeningämnen,  
• screening av ämnen i produkter samt  
• riskbedömningen av genomförda screeningundersökningar.  

 
Dessa delar skulle kunna utgöra en naturlig del av KemI:s sektorsansvar för kemi-
kaliefrågor/Giftfri miljö. 

Ett annat sätt att komma vidare med att tydliggöra sektorsansvariga myndighe-
ter ansvar vore att NV:s miljöövervakning bantar eller plockar bort hela eller de 
delar av undersökningar som bedöms hamna inom annan myndighets ansvar. Man 
skulle kunna utreda möjligheter, t.ex. juridiska, ekonomiska, formella möjligheter, 
att andra myndigheter får ett utökat ansvar för miljöövervakning inom sina an-
svarsområden.  
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Tabell 16: Sektorsmyndigheter relevanta för miljögiftövervakningen samt den verksamhet 
inom miljögiftsövervakning dessa bedriver, egentligt samt stödjande. Dessutom de för-
slag på eventuell förändring som naturvårdsverkets miljögiftsövervakning ser framöver 

Myndighet Sektorsansvar Egen miljögifts-
övervakning 

Stöd till NV:s 
miljööver-
vakning 

Från NV önskad 
förändring 

Energi-
myndigheten 

Sektorsansvaret inriktas på 
att genomföra åtgärder för 
att myndigheten och aktö-
rerna inom sektorn skall 
integrera miljöfrågorna i sin 
verksamhet så att sektorns 
negativa miljöpåverkan kan 
minskas och den positiva 
förstärkas. 

Har inget uppdrag att 
arbeta med miljööver-
vakning 

  

Fiskeriverket Fiskeriverkets sektorsansvar 
för miljön omfattar primärt 
miljöeffekter av fiskerirelate-
rade aktiviteter – yrkes- och 
fritidsfiske, odling och utsätt-
ning av fisk. 

Nej Datainsamling 
om fiskbestånd 
görs dels på 
uppdrag av NV 
dels med egen 
finansiering. 
 
Deltar i refe-
rensgrupp 
inom PO 
Kust&Hav och 
Sötvatten 

 

Jordbruks-
verket 

Sektorsansvaret definieras 
som arbetet med jordbruks- 
och  trädgårdsproduktionen 
och dess påverkan på miljö-
kvalitetsmålen. 

Nej  Större ansvar 
inom pesticidöver-
vakningen. Mät-
ningar i grödor 
 
a) halter av pesti-
cider i vatten och 
luft orsakade av 
läckage från 
jordbruksmark 

Kemikalie-
inspektionen 

Inget särskilt sektorsansvar 
eftersom det sammanfaller 
med myndighetens huvud-
uppgifter 

Nej Deltar i refe-
rensgrupp 
inom PO 
Miljögiftssam-
ordning 

Borde få mer 
ansvar vad gäller 
screening av 
ämnen i produkter. 
Ansvar för att 
hjälpa till med 
riskbedömning av 
resultat från scre-
ening. 

Livsmedels-
verket 

Livsmedelsverkets tre hu-
vudmål är att ge konsumen-
terna säkra matvaror, att 
verka för en sund och när-
ingsriktig kost samt att 
motverka fusk och oegent-
ligheter inom livsmedelsom-
rådet. 

Insamling av livsme-
delsprover, analys av 
främmande ämnen, 
sammanställning och 
rapportering av data, 
samt en bedömning 
av ev. risker med de 
uppmätta halterna 
finansierat via egen 
budget och via Miljö-
övervakningen. 

NV finansierar 
flera uppdrag 
 
Deltar i refe-
rensgrupp 
inom PO 
Miljögiftssam-
ordning 

Fler regelbundna 
mätningar i salu-
förda livsmedel. 
Data ska finnas 
tillgängligt att 
kunna användas. 

Läkemedels-
verket 

LV har fått ett sektorsansvar 
för läkemedels miljöeffekter. 
Enligt NV:s breda definition 
av miljö innefattas även 
effekter på människors 

Nej Deltar i refe-
rensgrupp 
inom PO 
Miljögiftssam-
ordning  

Borde få ett större 
ansvar för att se till 
att mätningar av 
läkemedel i miljön 
görs och att sam-
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hälsa. Läkemedelsbiverk-
ningar tillhör verkets viktigas-
te arbetsområden.  

manställda data 
finns tillgängliga 

Sjöfarts-
verket 

Sjöfartsverkets vill karakteri-
sera sektorsansvaret med 
nyckelorden överblick, 
omvärldsbevakning, sam-
verkan och påverkan inom 
sjöfartsområdet. 

  Biologiska effekter 
på grund av läck-
age av olja och 
organiska miljögif-
ter från små och 
stora båtar, 

Skogs-
styrelsen 

SKS har inte formulerat 
något eget specifik sektors-
ansvar när det gäller miljö-
övervakningen, men arbetar 
för att få till stånd ett sam-
ordnat uppföljningssystem 
för de skogliga sektorsmålen 
inklusive berörda miljökvali-
tetsmål.  

Nej  Läckage av metal-
ler  från skogs-
mark 

Social-
styrelsen 

Socialstyrelsen är nationell 
expert- och tillsynsmyndighet 
för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, tandvård, stöd 
och service till funktionshind-
rade, hälsoskydd och smitt-
skydd, dock ej kopplat till 
uppföljning av miljömålen. 

Miljöhälsorapport vart 
fjärde år. Utöver detta 
har Socialstyrelsen 
ansvar för att följa 
svenska folkets hälsa 
och sociala förhållan-
den. 

 
 
Deltar i refe-
rensgrupp 

Mätningar av 
hälsoeffekter i 
inomhusmiljön 

Sveriges 
Geologiska 
Under-
sökning 
(SGU) 

Inget sektorsansvar. Central 
förvaltningsmyndighet för 
frågor om landets geologiska 
beskaffenhet och mineral-
hantering. 

Utför och finansiera 
en del  mätningar – 
vattendirektivsämnen 
i grundvatten, metaller 
i grundvatten, sedi-
ment och förorenade 
områden.  

Utför uppdrag 
åt miljööver-
vakningen. 
Kartlägger 
metaller och 
miljögifter i 
grundvatten. 
 
Deltar i refe-
rensgrupp 

 

Vägverket Vägverket är central förvalt-
ningsmyndighet med ett 
samlat ansvar, sektorsan-
svar, för hela vägtransport-
systemet. 

  läckage av metal-
ler och organiska 
miljögifter till 
grundvatten.   
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Bilaga 1 Förkortningar 
 
AMAP  Arctic Monitoring and Assessment Programme 
BCPS  bis(4-klorfenyl)sulfon 
Cd  Kadmium 
EEA  European Environment Agency 
EMEP  European Monitoring and Evaluation Programme 
DDT  Diklordifenyltriklormetylmetan 
DEHP  Dietylhexylftalat 
FHI  Folkhälsoinstitutet 
GUS  Gemensamt uppföljningssystem (för länsstyrelserna) 
HBCD  Hexabromocyklododekan 
HCB  Hexaklorbensen 
HCH  Hexaklorcyklohexan 
HELCOM Helsingforskommissionen 
Hg  Kvicksilver 
HÄMI  Hälsorelaterad Miljöövervakning 
Katalysator- 
metaller Syftar främst på rhodium, palladium, platina 
KemI  Kemikalieinspektionen 
LRTAP  Konventionen för Long Range Transboundary Air Pollution 
OSPAR  Oslo-Paris kommissionen 
PAH  Polyaromatiska kolväten 
Pb  Bly 
PBDE  Polybromerade dinfenyletrar 
PCB  Polyklorerade bifenyler 
PCDD/PCDF  Polyklorerade dibensodioxiner/polyklorerade dibensofuraner 
PEC/PNEC Predicted effect concentration/Predicted No Effect Concentration 
PFC, PFAS Samlingsnamn för perfluorerade ämnen 
PFOS  Perfluoroktansulfonat, en typ av PFC 
SOS  Socialstyrelsen 
TBBPA  Tetrabromobisfenol A 
TCDD  2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin 
VOC  Flyktiga organiska ämnen 
WFD  Water Framework Directive 
 



Rekommendationer till 
nytt program för nationell  
övervakning av miljögifter 

Med jämna mellanrum görs en utvärdering och genom-

gång av all pågående miljöövervakningsverksamhet. I och 

med att övervakning av hälso- och miljöfarliga ämnen är 

en komplex verksamhet är det ett led i att få överblick 

över allt som görs. 

Syftet med denna revision av miljögiftsövervakningen 

är att beskriva och utvärdera pågående övervakning av 

miljögifter samt ta fram en strategi för miljögiftsöver-

vakningen i framtiden med konkreta förslag till de olika 

programområdena inom miljöövervakningen.
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