
Miljötillståndet 

I länets kustvatten 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Rapport 1994:14 



FÖRORD 

Följande rapport innehåller en sammanställning och utvärdering av miljötillståndet i 
länets kustvatten. Underlagsmaterialet är främst hämtat från 1990-1993 års rapporter 
från den samordnade recipientkontrollen i länet, men även äldre material har använts. 
Vidare ingår bland annat data från enskilda forskningsrapporter, PMK-data samt 
resultat från forskningsprojekten Miljö/Cellulosa I och II. 

Syftet med rapporten är, förutom att beskriva miljötillståndet i kustvattnet, att ta fram 
ett underlagsmaterial för det regionala milj öövervakningsprogrammet. 

Rapporten är sammanställd av Solbritt Alexandersson. Handledare för projektet har 
varit Anna Helena Lindahl. 
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SAMMANFATTNING 

Allmänt 

Denna sammanställning bygger till största delen på resultat från 1990-1993. Under den 
tiden visade de delar av kustvattnet som ligger nära tätorter och större industrier en 
tydlig påverkan av de verksamheter som pågår där. Situationen är emellertid inom flera 
områden bättre idag än vad den har varit. Det beror främst på en minskning av utsläpp 
från industrier och kommunala reningsverk, men även på att enheter inom skogs-
industrin har lagts ner. 

Övergödning och syreförbrukande ämnen 

Höga närsalthalter och hög växtplanktonproduktion fanns främst i Gävle fjärdar, 
Söderhamnsfjärden och i Gårdsfjärden utanför Iggesund. Låga syrgasvärden i botten-
vattnet har förekommit i Söderhamnsfjärden, Njutångersfjärden, Gårdsfjärden samt 
längst in i Hudiksvallsfjärden. 

Närsalter och organiskt material kommer från punktkällor såsom industrier och 
kommunala reningsverk samt via kustmynnande vattendrag. 

Luftnedfallet motsvarar 57% för kväve och 16% för fosfor av den totala närings-
tillförseln till Bottenhavet. 

Metaller 

Kvicksilver utgör det största problemet vad gäller metaller i miljön med förhöjda halter 
i bottensedimenten utanför Gävle, Norrsundet, Söderhamn, Iggesund och Strömsbruk. 
Det är till största delen kvicksilver från gamla utsläpp som finns kvar i sedimenten. 
Emellertid har halterna gått ner något under senare år. Utanför Gävle var kvicksilver-
halterna i fisk 1988 lägre är de varit vid provtagningar tidigare år. 

Därutöver är det främst Gävle fjärdar som är påtagligt belastade med tungmetaller och 
då främst med kadmium och bly. 

Organiska milj ögifter 

Organiska milj ögifter kan härröra från regionala utsläppskällor, men kan också vara 
långväga transporterade via luften. De flesta är mycket stabila och finns därför kvar i 
miljön under lång tid. 

DDT är förbjudet i Sverige sedan 1975 och sedan dess har halterna i levande 
organismer gått ner.  

PCB  är sedan 1978 förbjudet för nyanvändning och 1995 ska all användning ha 
upphört. Halterna har inte gått ner så kraftigt som för DDT. Det beror bland annat på 
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läckage från avfallslager och "slutna system". 

Dioxin-utsläppen från avfallsförbränning och industri har minskat under senare år. 
Idag dominerar troligen många diffusa små källor samt lufttransport från andra delar av 
Europa tillförseln av dioxiner.  

PCB  och dioxiner i bland annat strömming finns rapporterade från länets kustvatten. 
Det finns idag kostrekommendationer om begränsat intag av feta östersjöfiskar. 

Utsläppen av klororganiska föreningar från cellulosaindustriernas klorblekerier har 
minskat kraftigt under senare år. Eftersom flera av dessa ämnen är svårnedbrytbara 
stannar de dock kvar i miljön under lång tid. Effekter man har kunnat se är bland annat 
fortplantningsstörningar och inducerat avgiftningssystem hos abborre. 

Bottenfauna 

Där undersökningar av de bottenlevande djuren har gjorts, det vill säga i recipienterna 
för de större industrierna samt i Söderhamnsfjärden, har dessa djursamhällen visat sig 
vara störda. På vissa provtagningspunkter nära utsläppskällor saknades bottenfauna 
helt. På andra ställen bestod den endast av föroreningståliga djur såsom vissa fjäder-
mygglarver och glattmaskar. På större aystånd från föroreningskällorna var botten-
faunan mer mångformig och även känsliga djur förekom. 

5 



INLEDNING 

I länsstyrelsens tillsynsarbete ingår att fastställa program för samordnad recipient-
kontroll. Vad gäller utsläpp till vatten finns i länet tre sammanslutningar av företag och 
kommuner som tillsammans bekostar recipientkontrollen i respektive område. De är 
Gästriklands Vattenvårdsförening, Ljusnans-Voxnans Vattenvårdsförbund och Nord-
östra Hälsninglands samordnade recipientkontroll. 

Den samordnade recipientkontrollen kommer att utgöra en del av det regionala miljö-
övervakningsprogrammet som startar under 1995. 

Recipientkontrollen i kustvattnet är koncentrerad till de områden där större utsläpps-
källor finns lokaliserade, främst skogsindustrier och kommunala reningsverk. Kust-
sträckorna däremellan finns det mindre kunskap om. 

Skogsindustrierna är de enskilda utsläppskällor som har haft/har störst påverkan på 
miljön i kustvattnet. Under 1980-talet genomfördes forskningsprojekt om ekologiska 
konsekvenser av skogsindustriella utsläpp till vatten inom ramen för Miljö/Cellulosa I 
och II. Recipienterna som studerades var främst de utanför Norrsundet och Iggesund. 

Miljöproblemen som behandlas i denna rapport delas in i tre huvudområden: 
*Övergödning och syreförbrukande ämnen 
*Metaller 
*Organiska milj ögifter 

Effekter på bottenfauna har fått ett eget kapitel, eftersom det är svårt att avgöra vilka 
slags föroreningar som har givit effekter på de bottenlevande djuren. 

I slutet av varje aysnitt finns en sammanfattning. 
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BAKGRUNDSFAKTA 

Som en bakgrund till milj ötillståndsbeskrivningen av länets kustvatten följer här en 
kort redogörelse för viktiga förhållanden i Östersjön i stort, i Bottenhavet samt i länets 
kustvatten. 

Östersjön 

Östersjön är ett ungt brackvattenhav. Under och efter den senaste inlandsisens tillbaka-
dragande (för ca 10 000 år sedan och framåt) har det omväxlande varit insjö, hav, insjö 
och hav igen. 

Inlandsisen tryckte ner landskapet och när den försvann, började landmassorna och 
haysbottnen att höja sig till sina tidigare lägen. Landhöjningen är störst längst i norr 
och minst i södra Östersjön, se figur 1. 

Figur 1. Den årliga landhöjningen i Östersjöns olika delar uttryckt i mm. Från Naturvetenskapliga 
Forskningsrådets årsbok (1992). 

Östersjön består av tre större bassänger som är åtskilda av grunda trösklar: Egentliga 
Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. I varje bassäng cirkulerar vattnet huvudsak-
ligen moturs. Salthalten i ytvattnet varierar från 7-8 promille i egentliga Östersjön till 
2-3 promille uppe i Bottenviken. Sötvatten tillförs via älvarna och saltvatten kommer 
in från Västerhavet via Öresund samt Stora och Lilla Bält. Vattnet i Östersjön är 
skiktat. Eftersom sötvattnet har lägre densitet (täthet) än saltvattnet, lägger det sig 
ovanpå och separeras från bottenvattnet med ett språngskikt (ett område där salthalten 
snabbt ändras). 
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Få växt- och djurarter i Östersjön är riktiga brackvattenarter, utan de flesta är marina 
eller sötvattensarter. Båda grupperna lever här på gränsen till sina utbredningsom-
råden, vilket leder till att de är extra känsliga för ytterligare stressfaktorer t ex för-
oreningar (Naturvetenskapliga Forskningsrådets årsbok 1992). Desutom finns det få 
arter i Östersjön, vilket betyder att antalet arter inom varje funktionell grupp är litet. 
Förlust av en art kan därför medföra större ekologiska effekter än i områden där antalet 
arter är större. 

På grund av mänsklig påverkan har Östersjön förvandlats från ett rent, näringsfattigt 
hav till ett förorenat och måttligt näringsrikt hav (Jonsson 1992). Föroreningar som når 
havet via direkta utsläpp, luftnedfall samt via vattendragen, är bland annat växtnärings-
ämnen, organiskt material, tungmetaller och långlivade organiska milj ögifter. Bidrar 
till belastningen gör nio industrialiserade länder runt Östersjön. Ytterligare milj ö-
problem är t ex oljeutsläpp samt läckage från fartygsvrak och dumpat avfall. 

Bottenhavet 

Bottenhavet sträcker sig från Ålands hav i söder till Kvarken i norr. Salthalten är 5-6 
promille i ytvattnet och 6-7 promille i bottenvattnet. Bottenvattnet består av ytvatten 
från Egentliga Östersjön eftersom en tröskel förhindrar dess bottenvatten att tränga in. 
Således blir skillnaden i salthalt mellan yt- och bottenvatten liten och språngskiktet är 
därför mindre kraftigt här än i egentliga Östersjön. Vattnet i Bottenhavet har en om-
sättningstid på ca 6 år, i jämförelse med 25 år för hela Östersjön. Landhöjningen i 
området är 6-8 mm/år och påverkar både kustlinjen och haysbottnen. Cirkulationen 
medför att ytströmmen huvudsakligen är sydgående utmed svenska kusten, vilket har 
betydelse för spridningen av föroreningar i vattnet. 

Gävleborgskusten 

Kusten i Gävleborgs län är en typisk moränkust, dvs stenig och oftast grund. I huvud-
sak är den öppen ut mot Bottenhavet med skärgårdsliknande områden utanför Gävle, 
Söderhamn och Hudiksvall (Fig. 2). 

Större vattendrag som mynnar i kusten är Gavleån, Testeboån, Ljusnan, Delångersån 
och Harmångersån. 

Länet har fyra kustkommuner: Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig. Tätorter 
vid kusten med fler än 1000 invånare är Gävle, Norrsundet, Ljusne, Sandarne, 
Söderhamn, Iggesund och Hudiksvall. 

Större industrier lokaliserade vid kusten är framförallt skogsindustrierna: Korsnäs 
utanför Gävle, Stora Cell i Norrsundet, AssiDomän Vallvik, Iggesunds Bruk samt 
Bergvik Kemi i Sandarne. 

De kustområden som undersökts i den samordnade recipientkontrollen beskrivs i nästa 
aysnitt. Provtagningstationernas lägen framgår av bilaga 1 och 2. 
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Undersökta kustområden 

Gävle fjärdar 
Gävle fjärdar består av två områden som är åtskilda med ett smalt sund. Inre fjärden är 
grund och har starkt utsötat vatten. Här mynnar både Gavleån och Testeboån. Närings-
rikt vatten tillförs främst från Gavleån men även från Gävle kommuns avloppsrenings-
verk. Området påverkas också av dagvatten från Gävle kommun och industriutsläpp. 
Mellan Inre och Yttre fjärden ligger Fredriksskans där länets största oljehamn är 
belägen. Yttre fjärden med ett medeldjup på 10-12 m är en avgränsad bassäng med 
begränsat vattenutbyte. Området påverkas av utströmmande vattnen från Inre fjärden 
samt av utsläpp från Korsnäsverken. 

Norrsundet 
Kusten utanför Norrsundet påverkas främst av cellulosafabriken. Sötvattenutflödet är 
ganska litet och recipienten är relativt öppen. Andelen sedimentationsbottnar.  i när-
recipienten är litet. 

Ljusnefiärden 
Ljusnefiärden påverkas av det stora utflödet av sötvatten från Ljusnan. Tillsammans 
med det öppna läget ut mot Bottenhavet gör det att vattensomsättningen i fjärden är 
god. Söder om Ljusne ligger cellulosaindustrin i Vallvik. 

Söderhamnsområ det 
Söderhamnsfjärden är starkt påverkad av det näringsrika vattnet från Söderhamnsån 
samt av utsläpp från Söderhamns kommuns avloppsreningsverk. I Sandarne söder om 
Söderhamn låg fram till 1992 en cellulosaindustri som tillverkade oblekt massa, kvar 
finns Bergvik Kemi som destillerar talloljor. 

Njutångersfjärden 
Fjärden är lång och smal och har därför ett begränsat vattenutbyte. I fjärden ligger en 
fiskodling som har tillstånd att producera 30 ton fisk/år. 

Fjärdarna utanför Iggesund 
Iggesunds Bruk som tillverkar blekt massa och papper är lokaliserat längst in i ett 
fjärdsystem som består av Byfjärden, Iggersundsfjärden och Gårdsfjärden. Alla tre har 
har ett begränsat vattenutbyte med havet. Dukarsundet avgränsar mot ett mer öppet 
haysområde där vattenomsättningen är högre. Det ena av Delångersåns två utlopp i 
havet mynnar i Iggesund. 

Hudiksvallsfjärden 
Hudiksvallsfjärden är recipient för Hudiksvalls kommun. Fjärden som är ganska stor 
saknar sötvattenutflöde och har ett relativt begränsat vattenutbyte. 

Strömsbruk 
Kustområdet utanför Strömsbruk slutligen var recipient för en cellulosaindusti och 
kloralkalifabrik som båda numera är nerlagda (1982 resp 1972). Här mynnar 
Harmångersån. 
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✓ Kemisk industri 

• Fiskodling 

Figur 2. Karta över länet med större utsläppskällor. 
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ÖVERGÖDNING OCH SYREFÖRBRUKANDE ÄMNEN 

Allmänt 

Övergödning eller eutrofiering av ett område innebär i strikt mening att tillgången på 
växtnäring ökar, vilket leder till ökad algtillväxt. I vidare mening innefattas ofta en 
mängd följdeffekter i begreppet, se figur 3. 

Figur 3. Vanliga eutrofieringseffekter i marin miljö och deras orsakssammanhang. Från Bernes (1988). 

Den del av primärproduktionen (planktonalger) som inte förbrukas i ytvattnet, sjunker 
ner till botten och bryts ned av bakterier. För nedbrytningen krävs syre, samma sak 
gäller för nedbrytning av organiskt material från utsläpp. Om syrehalten i bottenvattnet 
blir för låg, dör bottenfaunan och fisken flyr. Om allt syre förbrukats, bildas svavelväte 
som är giftigt för nästan allt levande. 

Östersjöns näringsstatus har förändrats från näringsfattig till måttligt näringsrik. 
Konsekvenserna för egentliga Östersjön är syrefria bottnar, svavelvätebildning och 
utslagen bottenfauna över stora områden. Orsaker är hög belastning i kombination med 
den långa uppehållstiden för vattnet samt den kraftiga haloklinen (salthaltssprång-
skiktet) som effektivt förhindrar bottenvattnet att blandas med det syrerikare ytvattnet. 

I öppna Bottenhavet finns inget problem med syrefria bottnar, även om minskande 
syrehalter i bottenvattnet har uppmätts sedan sekelskiftet (Monitor 1988). Haloklinen 
är här svag och medger omblandning av vattnet varje år. Bottenhavets vatten tillförs 
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Begränsande ämne; principer VAR 	 Begränsande ämne; principer SOMMAR HÖST 
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dock egentliga Östersjön, därför är det viktigt att halterna av närsalter hålls låga. 

I kustnära områden utanför tätorter och industrier, speciellt i vikar med begränsad 
vattenomsättning, kan däremot tillförsel av närsalter och syreförbrukande ämnen leda 
till ansträngda syreförhållanden och andra eutrofieringseffekter. 

Planktonalger, dvs alger som lever i den fria vattenmassan, står för en stor del av 
primärproduktionen i både sötvatten och  hay.  Algerna tar upp kväve och fosfor i vikts-
proportionen 7:1. Genom att mäta förrådens storlek under vårvintern kan man avgöra 
vilket ämne som finns i underskott och reglerar (begränsar) produktionen, se figur 4. 
På sommaren är ofta förråden så små att de inte säkert kan mätas. Detta behöver dock 
inte indikera näringsbrist eftersom flödena av återcirkulerade närsalter (mineralisering) 
är stora. 

Figur 4. Schematisk beskrivning av förråd och upptag av kväve- och fosfornärsalter under vårvinter och 
sommar/höst. Från Lindahl m fl (1993). 

Vilket ämne som begränsar algtillväxten varierar. Generellt kan sägas att fosfor är ett 
bristämne för ökad algtillväxt i sötvatten och i Bottenviken. I Västerhavet och 
Egentliga Östersjön är det främst kväve som är tillväxtbegränsande, medan Botten-
havet är ett övergångsområde där både kväve och fosfor kan vara begränsande för alg-
tillväxten. I länets kustvatten visar mätningar av närsalter före vårens stora alg-
produktion att det varierar vilket ämne som kommer att begränsa tillväxten. Sötvatten-
tillförseln, som varierar kraftigt mellan olika områden, årstider och även mellan olika 
år, avgör vilket ämne som kommer att bli begränsande. 

För att lösa problemet med övergödning i våra kustområden är det således viktigt att 
minska utsläppen av både kväve och fosfor. 

Utsläpp 

Punktutsläpp till havet av närsalter och organiskt material sker framförallt från 
cellulosaindustrierna och de kommunala reningsverken, se tabell 1. Kväve, fosfor och 
totalt organiskt kol som transporteras med vattendragen till kusten redovisas i tabell 2. 
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Tabell 1. Utsläpp från större punktkällor till kusten under 1992 vad gäller kväve, fosfor,  COD  (kemisk 
syreförbrukning) och BOD7 (biologisk syreförbrukning). Data från Johansson & Östman (1994). 

Anläggning N-tot  P-tot COD  BOD7 
ton/år ton/år ton/år ton/år 

Cellulosaindustrier 
Korsnäs 298 19 15800 3040 

Iggesund 170 17 10516 1188 
Norrsundet 66 15 12100 3300 

Vallvik 50 13 10409 3414 
Sandarne 1.5 0.4 204 81 

Av!. reningsverk 
Gävle 212 3 620 106 

Hudiksvall 63 1 133 24 
Söderhamn 43 1 145 23 
Norrsundet 10 0.4 59 13 
Sandarne 8 0,5 64 19 

Övrig industri 
Bergvik kemi 6 0.1 106 12 

Tabell 2. Transporter och arealkoefficienter av fosfor, kväve och organiskt kol per avrinningsområde, 
per delområde samt för hela länet 1992. Från Johansson och Östman (1994). 

Avrinningsområde Nr Areal 

Km2 

Fosfor 	Fosfor 	Kväve 	Kväve 	TOC 	TOC 
Transport Arealkoeff Transport Arealkoeff Transport 	Arealkoeff. 

Ton/år 	Kglha*år 	Ton/år 	Kg/ha *år 	Ton/år 	Kglha*år 

Kustområde (50%) 42/43 152 1,0 0,066 20,0 1,32 388 25,5 
Gnarpsån 43 228 2,0 0,087 38,8 1,70 667 29,3 
Kustområde 43/44 112 1,0 0,089 14,0 1,25 287 25,6 
Harmångersån 44 1196 8,2 0,068 225,1 1,88 3501 29,3 
Kustområde 44/45 518 3,0 0,058 63,0 1,22 1321 25,5 
Delångersån 45 1997 4,0 0,020 97,4 0,49 2451 12,3 
Kustområde 45/46 56 0,3 0,060 7,0 1,25 144 25,7 
Nianån 46 198 1,0 0,051 28,0 1,41 578 29,2 
Delområde Norr 42/43-46 1451 n 0.046 423 lall 9337 Z.442 
Kustområde 46/47 457 3,0 0,066 56,0 1,23 1166 25,5 
Norralaån 47 319 2,3 0,072 51,0 1,60 930 29,2 
Kustområde 47/48 139 6,5 0,470 77,0 5,54 356 25,6 
Ljusnan 48 19834 61,1 0,031 1896,3 0,96 37027 18,7 
Kustområde 48/49 201 1,0 0,050 25,0 1,24 513 25,5 
Skärjån 49 328 2,0 0,061 46,0 1,40 956 29,1 
D elområde Mitt 46/47-49 21278 ä 0.036 2151, 1,421 40948 121 
Kustområde 49/50 63 0,4 0,060 8,0 1,27 161 25,6 
Hamrångeån 50 520 2,8 0,055 55,9 1,07 1519 29,2 
Kustområde 50/51 265 2,0 0,075 32,0 1,21 676 25,5 
Te,s teboån 51 1113 9,1 0,082 93,2 0,84 3257 29,3 
Kustområde 51/52 2 0,0 0,080 0,2 1,00 4 20,0 
Gavleån 52 2462 17,1 0,069 368,8 1,50 6182 25,1 
Kustområde 52/53 229 1,0 0,044 28,0 1,22 585 25,5 
Delområde Syd 49/50-52/53 4654 22 0.070 51€ 1,2.fi 12384 Z..6.1.4 

Hela länet 42/43-52/53 30389 129 0,042 3231 1,06 62669 20,6 
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Punktutsläppen av fosfor, kväve och totalt organiskt kol för 1992 har jämförts med det 
som flodtransporterats, se figur 5 (Johansson & Östman 1994). 

Figur 5. Kvoter mellan punktutsläpp och flodtransport av fosfor, kväve och totalt organiskt kol för 
område Non, Mitt och Syd samt för hela länet 1992. Frän Johansson & Östman (1994). 

I hela länet utgör kväve från punktkällor ca 40 % av flodtransporterat kväve, mot-
svarande siffror för fosfor är ca 60 % och för TO C ca 25 %. I den södra delen utgör 
emellertid punktutsläppen en betydligt större del. För kväve ca 130 %, för fosfor ca 
120 % och för TOC ca 70 % (Fig. 5). 

Luftnedfallet utgör för Bottenhavet 57 % för totalkväve och 16 % för totalfosfor av 
den totala näringstillförseln (Lindahl m fl 1993). 

Tillstånd 

Följande redovisning av närings- och syretillstånd samt ljusförhållanden i vattnet är 
baserad på 1990-1993 års mätningar inom den samordnade recipientkontrollen. 

*Näringstillståndet redovisas som flerårsmedelvärden av totalfosfor- resp totalkväve-
halter under juni-september. Anledningen  Lill  att sommarvärdena har valts ut är att 
sötvattenpåverkan är som lägst då. 

*Växtplankton redovisas som flerårsmedelvärden av klorofyllhalterna i augusti. 
*Syreförhållandena redovisas som den lägsta syrehalt som uppmätts 1 m över botten 

(utanför Söderhamn och Ljusne har syrehalten mätts 0,5 m över botten) under åren 
1990-93. För syre har inte medelvärden räknats ut eftersom även låga syrgasvärden 
vid enstaka tillfällen har betydelse för produktiviteten på bottnarna. Syre-
koncentrationer under 3 mg/1 medför att bottenfaunan får svårt att överleva. 

*Siktdjup redovisas som flerårsmedelvärden för augusti-september. Litet siktdjup kan 
bero på planktonförekomst i vattnet, tillförsel av färgat sötvatten eller på utsläpp. 

*Bedömningen av vattenfärg och suspenderat material baseras på flerårsårsmedel-
värden (SNV 1990). Färgen beror på hur mycket humus vattnet innehåller (sötvatten-
påverkan), men även cellulosaindustriutsläpp är färgat. Suspenderat material är 
filtrerbara partiklar, alltså i vattnet ej lösta ämnen. Färg och susp. har endast mätts 
utanför Gävle, Norrsundet och Iggesund. 
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HUDIKSVALL 

'4:4 A  

SÖDERHAMN 

GÄVLE 

Totalfosfor (pg/l) 

4,  7.5 till 15 Näringsfattigt 

A 15 	till 25 Måttligt näringsrikt 

A 25 till 50 Näringsrikt 

Figur 6. Totalfosforhalter i ytvattnet (0,5 och 2,5 m). Aritmetiska medelvärden för juni-september under 
åren 1990-1993. Klassindelning enligt Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (SNV 1990). Data 
från 1990-1993 års rapporter från Gästriklands Vattenvårdsförening, Ljusnan-Voxnans Vattenvårds-
förbund och Nordöstra Hälsinglands samordnade recipientkontroll. 
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HUDIKSVALL 

G..0ouc23  

SÖDERHAMN 

ci 

g  

GÄVLE 

Totalkväve (pg/l) 

* <280 N.fattigt el måttl n.rikt 

A 	280 till 350 Täml näringsrikt 

A 	350 till 500 Näringsrikt 

> 5 0 0 Mycket näringsrikt 

Figur 7. Totalkvävehalter i ytvattnet (0,5 och 2,5 m). Aritmetiska medelvärden för juni-september under 
åren 1990-1993. Klassindelning enligt Bernes & Grundsten (1991). Data från 1990-1993 års rapporter 
från Gästriklands Vattenvårdsförening, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och Nordöstra 
Hälsinglands samordnade recipientkontroll. 
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HUDIKSVALL 

OQ 

SÖDERHAMN 

GÄVLE 

P.  

Klorofyll (pg/l) 

A under 2 

A 2 till 4 

A över 4 

Figur 8. Växtplanktonmängdema i ytvattnet (0,5 m) redovisade som halter av klorofyll a. Aritmetiska 
medelvärden för augusti månad under åren 1990-1993. Värdena jämförda med en genomsnittlig utsjö-
halt för perioden på 2,ug/1 enligt Lindahl m fl (1993). Data från 1990-1993 års rapporter från Gästrik-
lands Vattenvårdsförening, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och Nordöstra Hälsinglands sam-
ordnade recipientkontroll. 
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g  

HUDIKSVALL 

SÖDERHAMN 

cb 
Gir 

Syre i bottenvatten (mg/I) 

* >7 Syrerikt 

A 	5 till 7 Måttligt syrerikt 

A 	3 till 5 Svagt syretillstånd 

A 	1 till 3 Syrefattigt tillstånd 

le <1 Syrefritt/nära syrefritt 

Figur 9. Syrehalter i bottenvattnet. Lägsta värde under åren 1990-1993. Klassindelning enligt 
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (SNV 1990). Data från 1990-1993 års rapporter från 
Gästriklands Vattenvårdsförening, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och Nordöstra Hälsinglands 
samordnade recipientkontroll. 
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HUDIKSVALL 

Siktdjup (m) 

A 2.5 till 5 Måttligt siktdjup 

A 1 	till 2.5 Litet siktdjup 

A under 1 Mycket litet siktdjup 

Figur 10. Siktdjup. Aritmetiska medelvärden för augusti-september under åren 1990-1993. Klassin-
delning enligt Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (SNV 1990). Data från Gästriklands 
Vattenvårdsförening, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och Nordöstra Hälsinglands samordnade 
recipientkontroll. 
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Gävle fjärdar 
I Inre fjärden med sitt kraftiga sötvattentillflöde var algproduktionen fosforbegränsad 
under våren för vart och ett av de undersökta åren. I Yttre fjärden varierade det mellan 
kväve- och fosforbegränsning. Totalfosfor- och totalkvävehalter visar att vattnet i både 
Inre och Yttre fjärden var näringsrikt till mycket näringsrikt (Fig. 6 och 7). Undantag 
var området längst upp i norr i Yttre fjärden som är minst påverkat av sötvatten och 
utsläpp, där var vattnet endast måttligt näringsrikt. 

Den höga näringstillgången har givit upphov till en primärproduktion som var mer än 
två gånger förhöjd i förhållande till utsjön i Inre fjärden och upp till två gånger förhöjd 
i större delen av Yttre fjärden (Fig. 8). Syreförhållandena var mestadels goda, någon 
gång under åren 1990-93 har syrgashalterna i bottenvattnet gått ner till 5 mg/1, men 
inga kritiska halter har uppnåtts (Fig. 9). Siktdjupet var litet i Inre fjärden och i större 
delen av Yttre fjärden (Fig. 10). Vattnet var måttligt färgat med de högsta värdena i 
Inre fjärden samt i den delen avYttre fjärden som påverkas kraftigast av 
sötvattentillförseln och utsläpp från Korsnäsverken. Halten suspenderat material var 
måttligt hög. 

Norrsundet 
Här finns inget stort sötvattenutflöde utan det som påverkar recipienten mest är Norr-
sundets cellulosaindustri. Näringstillgången under vårproduktionen var i genomsnitt 
balanserad med en övervikt för kvävebegränsning. Totalfosforhalterna (Fig. 6) visar på 
ett näringsrikt till måttligt näringsrikt tillstånd i recipienten, totalkvävehalterna (Fig. 7) 
visar på ett tämligen näringsrikt tillstånd. 

Klorofyllhalterna (Fig. 8) var låga. Syrgashalterna (Fig. 9) i bottenvattnet var som lägst 
5 mg/l. Siktdjupet (Fig. 10) var måttligt. Vattnet var måttligt färgat. Halten suspenderat 
material var hög i hela området, vid tre tillfällen under åren 1990-93 var halten 
suspenderat material mycket hög. 

Ljusnefiärden 
Vårproduktionen var i genomsnitt fosforbegränsad. Ljusnans vatten är näringsfattigt 
och bidrar därför inte till någon gödning av Ljusnefjärden, trots att de transporterade 
vattenmängderna är ansenliga. Utanför Vallvik var vattnet måttligt näringsrikt vad 
beträffar fosfor (Fig. 6), för övrigt var vattnet näringsfattigt. Klorofyllhalterna var 
något förhöjda i jämförelse med utsjön (Fig. 8). Bottenvattnet var syrerikt utom utanför 
Vallvik där det var måttligt syrerikt (Fig. 9). Siktdjupet var måttligt i hela området (Fig. 
10). 

Söderhamnsområdet 
Vårproduktionen var i genomsnitt fosforbegränsad i hela området. Näringsrikt söt-
vatten kommer ut i Söderhamnsfjärden, vilket märks på näringstillståndet som var 
näringsrikt till mycket näringsrikt både vad beträffar totalfosfor (Fig. 6) och totalkväve 
(Fig. 7). 

Klorofyllhalterna inne i Söderhamnsfjärden var högre än två gånger utsjövärdet, i 
övrigt var klorofyllhalterna på upp till 2 gånger utsjövärdet (Fig. 8). Syrehalter under 3 
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mg/1 har uppmätts på två stationer i området (Fig. 9). Siktdjupet var litet till mycket 
litet i Söderhamnsfjärden (Fig.10). 

1Vjutångersfiärden 
Näringsbegränsningen varierade mellan kväve och fosfor de olika åren. Totalkväve-
halterna (Fig. 7) visar på ett tämligen näringsrikt tillstånd medan totalfosforhalterna 
(Fig. 6) visar på ett näringsfattigt tillstånd. 

Klorofyllhalterna (Fig. 8) var under 2 ug/1 och siktdjupet (Fig. 10) var måttligt. 
Däremot har det varit syrefattigt på en station i fjärden (Fig. 9). 

Fjärdarna utanför Iggesund 
Området utanför Iggesund präglas både av sötvattentillförsel och utsläpp från 
cellulosaindustrin. Vårproduktionen var fosforbegränsad tre år av fyra på stationen i 
Gårdsfjärden, på övriga stationer var näringstillgången mer balanserad. Station K179 
som ligger i Gärdsfjärden var mest påverkad. Både totalfosfor (Fig. 6) och totalkväve 
(Fig. 7) visade här på ett näringsrikt tillstånd. 

Klorofyllhalterna (Fig. 8) var upp till två gånger förhöjda i Gårdsfjärden, annars var de 
i nivå med utsj öns halter. Syretillståndet i Gårdsfjärden har varit svagt vid något 
tillfälle (Fig. 9). Siktdjupet i Gårdsfjärden var litet (Fig. 10) och vattnet var måttligt 
färgat. Halten suspenderat material var måttligt hög, med undantag för stationen längst 
ut där halten var hög. 

Hudiksvallsfjärden 
Näringstillgången inför vårproduktionen varierade mellan kväve- och fosforbrist. 
Totalkvävemätningar visade på ett näringsrikt tillstånd (Fig. 7), medan fosfor visade på 
ett måttligt näringsrikt tillstånd (Fig. 6) i de inre delarna. 

Klorofyllhalterna (Fig. 8) var i nivå med utsjöns. Längst in i fjärden har bottenvattnet 
varit syrefattigt (Fig. 9). Siktdjupet var måttligt (Fig. 10). 

Sammanfattning 

Områden med höga närsalthalter och hög algproduktion var främst Gävle fjärdar, 
Söderhamnsfjärden och Gårdsfjärden utanför Iggesund. I alla områden fanns det rest-
halter av fosfatfosfor kvar i augusti. I Gävle fjärdar, Ljusnefjärden och Söderhamns-
fjärden fanns dessutom höga halter av nitratkväve kvar i augusti. Eftersom detektions-
gränsen för nitratanalyserna var satt till 10 jug/1 (i vissa fall 5 1ug/1) kan det dock ha 
funnits nitratkväve kvar även i andra områden. Normalt ska alla växttillgängliga 
näringsämnen ligga på mycket låga nivåer under sensommaren om ingen tillförsel sker. 

Siktdjupet var litet i Gävle fjärdar, Söderhamnsfjärden och i Gårdsfjärden. Dåliga syre-
förhållanden har uppträtt i Söderhamnsfjärden, Njutångersfjärden, Gårdsfjärden samt 
längst in i Hudiksvallsfjärden. Vattnet var måttligt färgat i Gävle fjärdar, längst in i 
Norrsundets recipient samt i Gårdsfjärden. Slamhalten (suspenderat material) var 
måttligt hög i Gävle fjärdar och i Gårdsfjärden samt hög utanför Norrsundet. 
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METALLER 

Allmänt 

Naturligt sker en vittrings- och fastläggningsprocess av metaller som ger bakgrunds-
koncentrationer vilka växter och djur är anpassade till. Människans brytning och an-
vändning av metaller har givit upphov till en storskalig spridning av kvicksilver, bly, 
kadmium med flera tungmetaller. Idag är kunskapen dålig om effekter av små halt-
ökningar av metaller. Därför rekommenderas i "Aktionsprogrammet mot havsför-
oreningar, Hav '90" att det antropogena (av människan orsakade) tillskottet av metaller 
till havet inte får överstiga 50% av den bakgrundstillförsel som naturligt sker via söt-
vatten (SNV 1991). I Naturvårdsverkets verksamhetsplan 92/93 sägs följande om 
metaller: "Tillförseln av metaller till mark och vatten får inte leda till en uppbyggnad 
av sådana halter som skadar människors hälsa eller naturen ens i ett långsiktigt 
perspektiv" (SNV 1993b). 

Metaller är grundämnen och är därför inte nedbrytbara. Vissa metaller t ex koppar och 
zink är essentiella spårämnen för levande organismer, men i högre koncentrationer är 
de giftiga. Andra metaller t ex kadmium, bly och kvicksilver saknar biologisk funktion. 
Metallers giftverkan beror oftast på att de förenar sig med ett enzym i kroppen och 
hindrar dess aktivitet. Kvicksilver, kadmium och koppar hör till de mest giftiga 
metallerna. Hur farlig en metall är beror på dess förekomstform/tillgänglighet. Fria 
joner tas lättare upp av organismer än större molekyler där metalljonen förenat sig med 
ett annat ämne. Faktorer som påverkar förekomstformen är bl a ämnets oxidationstal, 
vilket beror på vattnets syrehalt, samt förmågan att bilda komplex med t ex humus-
syror, klorid- eller fosfatjoner. Exempelvis ökar tillgängligheten av kadmium med 
minskad salthalt (norrut i Östersjön) eftersom kadmium bildar komplex med  hays-
vattnets kloridjoner (SNV 1991). Kvicksilver är speciellt eftersom det kan omvandlas 
av bakterier till organiskt kvicksilver som lätt tas upp och lagras i högre organismer. 

Utsläpp 

Metaller tillförs kustvattnet  pä  olika sätt. Via älvarna kommer dels naturligt vittrade 
metaller, dels av försurningen urlakade metaller. Från jordbruksmark urlakas kadmium 
som kommer från användning av konstgödsel. Punktkällor vid kusten är industrier och 
kommunala reningsverk. Nedfallet från luften har beräknats vara 50 % av den totala 
belastningen  pä  haven och kommer främst från industrier och trafik (SNV 1991). 

Metallkällor som påverkar länets kustvatten är bland annat: 
*Kommunala reningsverk. 
*Sediment utanför de numera nerlagda kloralkalifabrikerna där kvicksilver användes i 

processen: Korsnäs utanför Gävle, Skutskär (Uppsala län) och Strömsbruk. 
Tillverkningen upphörde 1982, 1977 respektive 1972. 

*Sediment utanför cellulosafabriker i vilka kvicksilverhaltiga svampbekämpningsmedel 
användes. Bruket av dessa medel upphörde i slutet av 1960-talet. 

*Pappersmassatillverkningen. Skogsråvaran har ett naturligt innehåll av metaller, men 
försurningen ökar metallurlakningen ur marken. De frigjorda metalljonerna tas upp av 
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träden och följer med veden in i cellulosafabriken. 
*Gavleån som för med sig metaller från stålindustrin samt dagvatten från Gävle. 
*Slighantering i Gävle hamn. 
*Deponier för gruvavfall som läcker zink, kadmium, koppar och bly via Dalälven 
(Lindeström 1991). 

Tabell 3. Metalltransporter i ton/år från de större vattendragen i länet till kusten. Aritmetiska 
medelvärden för åren 1988-1992. PMK-data frän Sveriges Lantbruksuniveritet (opublicerade) 

Metall Gavleån Ljusnan Delångersån 
ton/år 	ton/år 	ton/år 

Järn 	334 	1675 	58 
Mangan 	32 	82 	 5 
Koppar 	1.6 	18 	 0.4 

Zink 	7 	59 	 1.1 
Bly 	0.3 

Kadmium 	0,01 

Tabell 4. Metallutsläpp i kg/år frän de större punktkällorna i länet. Medelvärden för åren 1990-1992. 
Data från Johansson & Östman (1994). 

Metall Cellulosaindustrier Avl. reningsverk Övriga punktkällor 
kg/år kg/år kg/år 

Koppar 1042 1362 13 
Zink 14523 598 146 
Bly 354 24 0,3 

Kadmium 124 0.4 0,02 
Krom 535 18 16 
Nickel 527 56 0.9 
Tenn 2.4 

Kvicksilver 4 

Resultat 

Metallhalter mäts ofta i sediment, där halterna är ungefär 1000 ggr högre än i vatten. 
Dessutom ger sedimenthalterna ett mått på genomsnittlig förekomst under en längre 
tid. Metallerna är emellertid tyvärr inte oskadliggjorda bara för att de har hamnat i 
sedimenten. Olika processer, varav de viktigaste är ändringar i syrehalt, pH, halt av 
komplexbildare och upptag av sedimentlevande organismer, kan göra att metallerna 
och andra milj ögifter kommer i omlopp i vattenmassan igen. Landhöjningen gör 
dessutom att sedimenterat material så småningom kommer att rivas upp av vågorna. 

De i figur 11-13 redovisade kvicksilver-, kadmium- och blyhalterna i sediment är dels 
från den samordnade recipientkontrollen i länet, dels från mätningar inom ett 
forskningsprojekt som genomfördes under 1985-86 (SNV 1991). Stationerna ligger 
med något undantag på ackumulationsbottnar för att halterna skall kunna jämföras. 
Recipienterna utanför Strömsbruk och Iggesund undersöktes 1987, Söderhamns- och 
Ljusnefjärden 1993 samt Norrsundet och Gävle fjärdar 1991. Förutom dessa 
undersökningar har det 1990 gjorts en sedimentundersökning i Gävle Inre fjärd 
(Miljölab 1990), vars resultat bara redogörs för i texten. 
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HUDIKSVALL 

A 

SÖDERHAMN 

Q  

Kvicksilver (mg/kg ts) 

0.05 till 0.15 Låga halter 

A 0.15 till 0.3 Måttl höga halter 

A 0.3 till 1 Höga halter 

A över 1.0 Mycket höga halter 

Figur 11. Kvicksilver i ytsediment (0-1 cm) i mg/kg torrsubstans. Klassindelning enligt Bedömnings-
grunder för sjöar och vattendrag (SNV 1990). Data från 1991 års rapport från Gästriklands Vatten-
vårdsförening, 1993 års rapport från Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund, 1987 års rapporter från 
Nordöstra Hälsninglands samordnade recipientkontroll (a och c), Iggesund  Paper  Board AB (1994) 
samt SNV (1991). 
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A  

HUDIKSVALL 

* '4k 
46.* 

A,A>  

GÄVLE 

Kadmium (mg/kg ts) 

under 0.7 Låga halter 

A 0.7 till 2 Måttl höga halter 

A 2 till 5 Höga halter 

SÖDERHAMN 

Figur 12. Kadmiumhalter i ytsediment (0-1 cm) i mg/kg torrsubstans. Klassindelning enligt 
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (SNV 1990). Data från 1991 års rapport från Gästriklands 
Vattenvårdsförening, 1993 års rapport från Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund samt SNV (1991). 
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A 
A 

A 

A  

A 

A 

 

 

Bly (mg/kg ts) 

* under 30 Låga halter 

A 30 till 100 Måttl höga halter 

A 100 till 400 Höga halter 

A över 400 Mycket höga halter 

Figur 13. Blyhalter i ytsediment (0-1 cm) i mg/kg torrsubstans. Klassindelning enligt Bedömnings-
grunder för sjöar och vattendrag (SNV 1990). Data från 1991 års rapport från Gästriklands 
Vattenvårdsförening, 1993 års rapport från Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund samt SNV (1991). 
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För att kunna bedöma påverkansgraden av metaller räknas kontamineringsfaktorn ut 
(Kf = nuvarande halt/preindustiell halt). Tyvärr saknas bakgrundsvärden för metall-
halter i Bottenhavets kustområden. I bilaga 5 jämförs kustområdets metallhalter dels 
med standardiserade bakgrundsvärden från sötvatten (Kfl) dels med preindustriella 
bakgrundsvärden från Bottenhavet (Kf2) för att ge en uppfattning om metallbelast-
ningen i länets kustområden. Tabell 5 visar på förhöjda halter av bly, kadmium, kvick-
silver och arsenik i Bottenhavets ytsediment. 

Tabell 5. Genomsnittliga kvoter mellan metallhalter i ytsediment (0-1 cm) och preindustriella 
bakgrundsnivåer (>8 cm) för Östersjöns olika bassänger). Frän SNV (1991). 

Område Zn Cu Pb Cd Hg As  

Östersjön 2,7 1,3 3,5 7,5 1,8 1,6 

Östersjön, endast 
oxiderade ytsediment 

1,4 1,2 2,8 3,2 1,6 1,6  

Ålands hav 1,5 1,0 2,0 2,5 6,3 1,3 

Bottenhavet 1,5 1,1 1,8 . 3,0 6,5 2,6 

Bottenviken 2,0 1,6 13,0 2,0 12,5 21,4 

Kvicksilver 

Tillståndet 
I Gävle Inre fjärd var halterna höga trots att proven tagits på transportbotten. I Gävle 
Yttre fjärd var halterna mycket höga (Fig. 11). Dock har halterna gått ner kraftigt sedan 
1986 när föregående undersökning gjordes. Då var även den organiska halten i sedi-
menten betydligt högre. Utanför Norrsundet var halterna höga till mycket höga, i 
Ljusnefjärden låga, i Söderhamnsfjärden måttligt höga till höga, utanför Iggesund höga 
till mycket höga samt utanför Strömsbruk mycket höga (Fig. 11). 

Påverkan 
De uppmätta halterna ger en påverkansgrad i Inre fjärden som var stark till mycket 
stark, i Yttre fjärden mycket stark, utanför Norrsundet stark till mycket stark, i 
Ljusnefjärden ingen till tydlig, utanför Söderhamn tydlig till stark, utanför Iggesund 
tydlig till mycket stark samt utanför Strömsbruk mycket stark (Bil. 5). 

Halter i fisk 
Fram till 1990 var den stationära fisken (gädda, abborre och gös) svartlistad i ett 
område som omfattade Gävle Inre och Yttre fjärd samt en del av Gävlebukten. Därefter 
frilistades området utanför Yttre fjärden för gädda och abborre samt Inre och Yttre 
fjärden för gös (SLV  FS  1990:24). Kvicksilverhalter i gädda, abborre och gös från 
området utanför Gävle redovisas i figur 14. Numera används inte begreppet 
svartlistning, men gränsvärdet för försäljning av rovfisk (gädda, abborre, gös, lake, ål 
och hälleflundra) på 1 mg/kg är detsamma som den gamla svartlistningshalten. För 
övriga fisksorter är gränsvärdet 0,5 mg/kg (SLV  FS  1991:25). 
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Undersökta områden 

I Vintergatsfjärden som ligger nordost om Iggesundsrecipienten har man under 1990 
fångat gäddor med kvicksilverhalter på mellan 0,22 och 1,13 mg Hg/kg fiskmuskel. 
Medelvärdet av halterna i de nio analyserade gäddorna var 0,60 mg Hg/kg fiskmuskel 
(Data från Statens Livsmedelsverk 1991). 

Utanför Strömsbruk var den stationära fisken svartlistad fram till 1990. 
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Figur 14. Kvicksilverhalter i gädda, abborre och gös i mg per kg fiskmuskel. Medelvärden med 95 % 
konfidensintervall. Obs att diagrammens skalor är olika. Modifierad från Miljöforskargruppen (1989). 
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Utsllippskällor 
Skogsindustriernas utsläpp har givit upphov till stora mängder kvicksilver som finns 
kvar i sedimenten utanför kusten. Det uppskattade kvicksilverinnehållet i fiberbankar 
utanför Iggesund är 200 kg. Utanför Korsnäs låg 2000 kg kvicksilver i fiberbankar som 
numera till största delen är borttagna från kontakt med vatten. I Skutskärs hamnbassäng 
(Uppsala län) ligger 2000 kg kvicksilver i fiberbankar. (Lundberg m fl 1979). 

Kadmium 

Tillstånd och påverkan 
Halterna var höga i Gävle Yttre fjärd samt måttligt höga i Gävle Inre fjärd och i Söder-
hamnsfjärden (Fig. 12). Det ger en påverkan som var tydlig till stark i Inre fjärden, tyd-
lig till mycket stark i Yttre fjärden och ingen till tydlig i Söderhamnsfjärden (Bil. 5). 

Utskippskällor 
Källor till kadmiumbelastning är främst metallhantering (gruvor, gruvavfall och stål- 
industri), kommunala reningsverk samt jordbrukets konstgödselanvändning. 

Halter i blåstång och blåmussla 
Kadmium har analyserats i blåstång (Söderlund m fl 1988) och i blåmussla (Broman 
ni fl 1987). Resultatet för blåstång visas i figur 15. Kadmiumhalterna ökar mot norr. 
Det beror troligen på att kadmium blir mer lättillgängligt ju mer utsötat vattnet är, 
eventuellt i kombination med högre halter i vattnet. En källa är Dalälven som för med 
sig kadmium från gruvavfallsdeponier, men eftersom halterna fortsätter att öka även 
norr om Dalälvens utlopp och strömmarna är sydgående utmed den svenska kusten, 
verkar .det även finnas andra källor. Halterna i blåmussla uppvisar ett liknande mönster,  

Figur 15. Kadmium- och zinkhalter i blåstång. Från Söderlund m fl (1988). 
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Bly 

Tillstånd och påverkan 
Halterna var mycket höga i Gävle Inre fjärd och höga i Gävle Yttre fjärd. I kustom-
rådet i övrigt var halterna måttligt höga (Fig. 13). Påverkan var mycket stark i Inre 
fjärden, tydlig till mycket stark i Yttre fjärden och tydlig i Söderhamnsfjärden. (Bil. 5). 

Utsläppskällor 
För bly har trafiken varit den största källan via luftnedfall och dagvatten. 

Krom 

Halterna var måttligt höga till höga utanför Iggesund. Måttligt höga halter fanns även i 
Gävle fjärdar, Ljusnefjärden och i Söderhamnsfjärden. Det ger en påverkansgrad som 
var tydlig i Yttre fjärden och i Iggesundsfjärden. (Bil. 6). Ytbehandlingsindustrin (för-
kromning) i Iggesund är en trolig källa till de förhöjda halterna där. 

Zink  

Halterna var höga i Gävle Inre fjärd (Miljölab. 1990), vilket ger en tydlig påverkans-
grad. Zinkhalterna i blåstång ökar upp mot södra Bottenhavet för att sedan sjunka, se 
figur 15. Här spelar troligen Dalälvens utflöde en stor roll. Halterna i blåmussla följer 
samma mönster. 

Koppar 

Halterna var höga på 3 av 5 undersökta provpunkter i Gävle Inre fjärd (Milj ölab. 
1990). Det ger en påverkansgrad som var tydlig. 

Övriga undersökta metaller 

Arsenik, järn, mangan, nickel och kobolt visade ingen förhöjning i kustområdet. 

Cesium 

Efter Tjernobyl-olyckan hade fiskmuskel från södra Bottenhavet halter över gräns-
värdet 300 Bg/kg, bl a uppmättes halter i torsk och abborre från Öregrunds-grepen 
(Uppsala län) på upp till 600 Bg/kg, efter 1988 låg dock all haysfisk långt under 300 
Bg/kg (SNV 1993b). 

Sammanfattning 

Kvicksilver utgör det största problemet vad gäller metaller i miljön med förhöjda halter 
i de undersökta områdena. För övrigt är det Gävle fjärdar som är mest metallbelastade. 
Yttre fjärden har förutom kvicksilver även har höga halter av kadmium och bly. Inre 
fjärden är kraftigt metallbelastad med höga halter av zink, bly, koppar, kadmium och 
kvicksilver. 

30 



ORGANISKA MILJÖGIFTER 

Allmänt 

De flesta ämnen som innefattas i begreppet organiska miljögifter är persistenta dvs 
svårnedbrytbara. Exempel är DDT,  PCB  och dioxiner. 

DDT 

DDT har sedan 1943 använts som bekämpningsmedel mot insekter. Det är sedan 1975 
förbjudet i Sverige och är även förbjudet i de flesta Östersjöländerna. DDT och dess 
nedbrytningsprodukter DDE och DDD orsakar bl a fortplantningsstörningar och ägg-
skalsförtunning hos fåglar. Efter förbudet har halterna i levande organismer gått ner, se 
figur 16. 

Figur 16. Utvecklingen av DDT-halterna i Östersjöns  biota.  Den streckade delen av kurvan ayser analys 
av museimaterial (säl), medan den heldragna ayser analys av sillgrissleägg inom PMKs 
milj öövervakningsprogram. Utmed tidsaxeln är angivet när kunskap om ekotoxikologiska effekter 
ayseende haysörn presenterats. Från SNV (1993a).  

PCB 

PCB  har förekommit på många olika sätt i industrin, t ex som smörjmedel och som 
isolering i transformatorer och kondensatorer. Även i färgindustrin har  PCB  används, 
bl a i båtbottenfärger. Det är sedan 1978 förbjudet för nyanvändning och 1995 ska allt 
bruk av  PCB  ha upphört. 

Man upptäckte  PCB  i miljön i mitten av 60-talet, se figur 17. Nedgången av den 
svenska utterstammen och de sjukliga förändringarna som bl a orsakade sterilitet hos 
gråsälarna i Östersjön visar samband med  PCB-exponering. 
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Figur 17. Utvecklingen av  PCB-halterna i Östersjöns  biota.  Den streckade delen av kurvan ayser analys 
av museimaterial (säl), medan den heldragna ayser analys av sillgrissleägg inom PMICs miljööver-
vakningsprogram. Utmed tidsaxeln är angivet när kunskap om ekotoxikologiska effekter ayseende 
gråsäl presenterats. Från SNV (1993). 

Av  PCB  finns det 209 olika kongener som delas upp i plana och icke-plana. Med 
kongener menas varianter med olika antal kloratomer placerade på olika sätt. 

Plana  PCB  har dioxinliknande egenskaper och giftighet (se nedan), icke-plana  PCB  
kan ge binjuretoxisk effekt efter metabolisering i kroppen. För närvarande håller 
Livsmedelsverket på att omarbeta gränsvärden för  PCB  och kostråd vad gäller  PCB  i 
fet östersjöfisk. 

Eftersom  PCB  är ett ämne som inte ska finnas i naturen kan man inte ange något 
egentligt bakgrundsvärde. Vid en undersökning utanför Norge har ändå ett  PCB-värde 
på 0,8 ng/g torrsubstans uppmätts i djupare sedimentlager  (Cato  1992) och det får tjäna 
som ett "bakgrundsvärde". 

I länets kustvatten har  PCB-halter i sediment undersökts i Gävle fjärdar, Ljusnefjärden, 
Söderhamnsomrädet och Iggesundsområdet i samband med metallundersökningar. 
Resultatet redovisas i tabell 6. Den visar att i stort sett alla undersökta kustområden var 
kontaminerade, med de kraftigaste förhöjningarnai Gävle fjärdar, Söderhamnsområdet 
och Iggesundsfjärden. 

Vid en sedimentundersökning i Göteborgs- och Bohus läns kustområden  (Cato  1992) 
redovisas  PCB-halter från ytsediment i öppna Kattegatt och Skagerack på 3-6 ng/g ts 
och i Kosterfj orden på 5 ng/g ts. Vid Älvsborgsbron inne i Göteborg låg  PCB-halten på 
200 ng/g ts. I Östersjön varierar halterna mellan 5 och 200 ng/g ts. 
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Tabell 6.  PCB-halter uttryckta i ng/g torrsubstans och kontaminationsfaktorer (Kf) för  PCB  i sediment. 
Kf är nuvarande halt/bakgrundshalt (0,8 ng/g ts). Data från 1991 års rapport från Gästriklands Vatten-
vårdsförening, 1993 års rapport från Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och 1987 års rapport från 
Nordöstra Hälsinglands samordnade recipientkontroll (a).  

Stn  Område År  PCB  Kf 
ng/g ts 

G2 Gävle Inre fjärd 1991 95 119 
G8 Gävle Yttre fjärd 1991 170 213 

K330 Söderhamns skärgård 1993 29 36 
K334 Söderhamns skärgård 1993 77 96 
K340 Söderhamns skärgård 1993 130 163 
K341 Söderhamnsfjärden 1993 64 80 
K342 Söderhamnsfjärden 1993 320 400 
K344 Söderhamns skärgård 1993 50 63 
K345 Söderhamns skärgård 1993 140 175 
K347 Söderhamns skärgård 1993 <50 <63 
K348 Söderhamns skärgård 1993 160 200 
K398 Ljusnefjärden 1993 <30 <38 
K399 Ljusnefjärden 1993 53 66 
K400 Ljusnefjärden 1993 <40 <50 

5 Iggesundsfjärden 1987 210 263 
8 Gårdsfjärden, Iggesund 1987 40 50 
17 Gårdsfjärden, Iggesund 1987 50 63 
34 Gårdsfj, ö om Dukarsundet 1 987 20 25 

En undersökning 1991-92 (S.S. Atuma m fl 1993) av persistenta klororganiska ämnen i 
haysöring, sik och sikrom från Bottniska vikens västkust med stationer i Gävlebukten 
och utanför Hornslandet gav som resultat: 
*Alla prover innehöll halter av  PCB,  DDT, HCB (hexaklorbensen), dieldrin och HCH 

(hexaklorcyklohexan) som låg långt under de av livsmedelsverket tillåtna gräns-
värdena. 

*Det ämne som det fanns mest av var  PCB,  sedan följ de DDT och därefter HCB, 
dieldrin och HCH.  

*PCB-halt i sik från Gävlebukten var 0,12 mg/kg färskvikt, i haysöring från 
Gävlebukten 0,30 mg/kg fy och i haysöring från Hornslandet 0,35 mg/kg fy. 

*Halterna i haysöring har inte nämnvärt ändrats sedan 1989. 
*Halterna i haysöring var 2-10 ggr högre än i sik, vilket visar att haysöring har en 
större tendens att ackumulera organiska föreningar delvis p g a sin högre fetthalt. 

*Vandringssik fångad i Gävlebukten visade ingen större skillnad mot stationär sik från 
samma område. 

*DDT- och  PCB-halterna i sik från Bottenhavet var något högre än halterna i sik från 
Bottenviken. För haysöring fanns ingen skillnad. 

*Halterna i sik var mer korrelerade till fetthalt än till fiskstorlek. 
*Sikrommen hade 3-4 ggr högre halter än sikkött, delvis p g a på rommens höga 

fetthalt. 

Dioxiner 

Dioxiner (polyklorerade dibensodioxiner och dibensofuraner) är ett samlingsnamn för 
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210 olika klororganiska ämnen. De kan bland annat bildas vid förbränning av organiskt 
material i närvaro av klor. Man har även funnit dioxiner som förorening i  PCB  och 
fenoxisyror. De största utsläppen har tidigare kommit från avfallsförbränning, metall-
industri samt cellulosaindustri. Idag svarar många små källor med diffusa utsläpp samt 
lufttransport från övriga Europa för de största tillskotten.(SNV 1993a). 

Djurförsök har visat att dioxiner redan vid låga doser orsakar nedsatt immunförsvar, 
störd fortplantningsförmåga och cancer (SNV 1993a). Halter av dioxiner redovisas ofta 
som NTEQ-ekvivalenter, se tabell 7. TCDD som är den giftigaste och mest undersökta 
av dioxinerna har fått viktningsfaktorn 1 N'TEQ-ekvivalent. De andra dioxinerna med 
liknande effekter har viktats i förhållande till TCDD enligt en nordisk modell (Ahlborg 
m fl 1988). Detta ger ett mått på hur mycket ren TCDD de olika dioxinerna motsvarar. 

Även vissa PCB-kongener med dioxinliknande effekter har undersökts och en rekomm-
endation till viktning av dem i förhållande till TCDD har utarbetats av WHO (Ahlborg 
m fl 1994). Detta för att man ska kunna bedöma den sammantagna effekten av dioxiner 
och likartade ämnen. I tabell 7 har de föreslagna viktningsfaktorerna använts. 

Tabell 7. Dioxiner och plana  PCB  i strömming och sik som fångats i länets kustvatten. NTEQ-ekv för 
dioxiner enl Ahlborg m fl (1988). NTEQ-ekv för plana  PCB  (*) är de av WHO rekommenderade 
(Ahlborg m fl 1994). Data från den offentliga databasen vid Institutet för tillämpad miljöforskning 
(ITM). Resultaten härrör från olika undersökningar utförda av Statens Naturvårdsverk, Statens 
Livsmedelsverk och länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

Datum 	 Fångstplats 	 Fetthalt 	NTEQ-ekv 	NTEQ-ekv 

% 	pg/g fiskmuskel 	pg/g fett 
Dioxiner I strömming 

861111 	Centrala Bottenhavet (pool av 100 ind) 	4,7 	 8,7 	 186,0 

890518 	Utanf Kuggören, Hornslandet, Hudiksvall 	10,4 	13,0 	 125,1 

890517 	Norr om Prästgrundet, Söderhamn 	13,4 	20,1 	 149,9 
890502 	Storbådan norr om Limön, Gävlebukten 	.12,4 	16,7 	 134,4 
890502 	Storbådan norr om Limön, Gävlebukten 	19,3 	16,8 	 87,3 
900605 	 Holmudden, Gävlebukten 	 5,1 	 13,3 	 260,2 
900605 	 Fyr nära Skärså, Söderhamn 	 5,1 	 9,8 	 192,9 

900607 	Utanf Stocka norr om Hornslandet, Hudiksvall 	4,1 	 10,1 	 246,3 
9011 25 	 Hudiksvallsfjärden 	 7,4 	11,4 	 154,6 
9011 27 	 V om Utknallen, Gävlebukten 	 8,4 	11,9 	 142,0 
9011 27 	 Flatbotten, Gävlebukten 	 7,6 	 9,6 	 125,9 

901128 	 8 sjömil ö om Stocka 	 8,6 	10,6 	 123,1 

901128 	 10 sjömil ö om Norrsundet 	 8 	 12,5 	 156,1 

Plana  PCB  i strömming 

9011 25 	 Hudiksvallsfjärden 	 8,4 	6,7(*) 
901127 	 V om Utknallen, Gävlebukten 	 9,1 	9,3(*) 

Dioxiner i sik 

79,8(*) 

102,2(*) 

890518 	Utanf Kuggören Hornslandet, Hudiksvall 	4 	 6,42 	 160,5 
890517 	Snäcken, Korsholmen, Söderhamn 	4,1 	 7,19 	 175,4 

890502 	 Som Limön, Gävlebukten 	 5,2 	8,42 	 161,9 

34 



Riskuppskattningar som gjorts för dioxiner har resulterat i för de nordiska länderna 
gemensamma kostrekommendationer om tolerabelt intag av högst 35 pg NTEQ per kg 
kroppsvikt och vecka (SNV 1993a). 

En undersökning av bl a dioxiner och  PCB  i sediment och i olika organismer från 
Bottniska viken är under bearbetning och kommer att publiceras senare under året. 

Klororganiska ämnen från cellulosaindustrier 

Klororganiska ämnen, t ex klorfenoler, från blekning av pappersmassa har tidigare 
släppts ut i stora mängder från cellulosaindustrierna. På grund av ändring till andra 
blekningsmetoder är utsläppen numera nere i mycket lägre nivåer (Fig. 18). 

Figur 18. AOX-utsläpp 1990-1992 från länets cellulosaindustrier. (A0X=adsorberbara organiska 
halogen [klor]-föreningar). Data Johansson & Östman (1994). 

I forskningprogrammen Miljö/Cellulosa I och II studerades effekter av cellulosa-
industrierna i Norrsundet och Iggesund. De biologiska effekter man kunde se var bl a 
nedsatt fortplantningsförmåga hos abborre, ryggradskrökning hos hornsimpa, störd 
embryonalutveckling hos vitmärla och inducerad EROD-aktivitet (ett enzym i leverns 
avgiftningsystem) hos abborre (Södergren 1988). Jämförelser mellan resultat från 
1984/85 och 1990 visar att flera fysiologiska parametrar hos abborre som indikerar 
stress var kraftigt påverkade 1984/85. 1990 var påverkansgraden lägre, men tillståndet 
var fortfarande inte helt normalt (Södergren m fl 1992). Det är svårt att urskilja vilka 
ämnen från utsläppen som orsakar en viss skada, men det var stor skillnad på 
miljöeffekter av utsläpp från fabriker med klorblekning och från cellulosafabriken i 
Sandarne där man tillverkade oblekt pappersmassa (Södergren 1993). Dock tyder ny 
information på att effekterna till viss del kan vara orsakade av icke-klorerade ämnen, bl 
a hormonliknande vedsubstanser (SNV 1993a). 
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Klororganiska ämnen fanns vid undersökningar 1985-86 i höga koncentrationer i 
sedimenten utanför massafabrikerna, men man har även kunnat visa på en storskalig 
spridning ända ner i Östersjön. (Fig. 19). Eftersom flera av dem är persistenta, kommer 
det att ta lång tid innan de har försvunnit ur miljön. 

Figur 19. Generaliserad så kallad lobkarta som visar påverkanssituationen i Bottenhavet och norra 
egentliga Östersjön. BOG (extraherbara organiska klorföreningar)i sediment är uttryckt som ,ug/g 
glödförlust (organisk halt). Från Håkansson m fl (1988). 

Figur 20 visar att E0C1-halterna i sediment från Söderhamn/Ljusne-området har 
minskat mellan 1988 och 1993, vilket kan bero på de minskade klorutsläppen från 
cellulosaindustrierna. Mätvärdena, som är från den samordnade recipientkontrollen, är 
dock bara från tre stationer i ett begränsat geografiskt område. Halter på 10-30 yg/g 
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glödförlust kan betraktas som normala bakgrundsnivåer för ytsediment (Håkansson m 
fl 1988), så värdena från 1993 får fortfarande betraktas som förhöjda. 

Figur 20. E0C1 (extraherbara organiska klorföreningar) i sediment utanför Söderhamn (K347) och 
Ljusne (K399 och K400). Halterna är uttryckta i ,ug/g glödförlust (organisk halt). Data från Ljusnan-
Voxnans Vattenvårdsförbunds årsrapport 1993. 

Nya blekningsmetoder som används i vårt län idag är bl a klorfattig blekning med klor-
dioxid samt väteperoxidblekning. Vid klordioxidblekning bildas klorat som är giftigt 
för blåstång och andra brunalger. Dock har länets cellulosaindustrier utom den i Vall-
vik numera kloratreduktion i luftade dammar i vilka klorat bryts ned till 95%. Problem 
med klorat uppstår alltså endast under de perioder när fabriken i Vallvik bleker med 
klordioxid. Blåstång saknas i området söder om fabriken, men eftersom området även 
påverkas av sötvattenutflödet från Ljusnan är det svårt att utan bättre kännedom om 
salthaltförhållanden och vegetationens utbredning avgöra om det beror på den låga 
salthalten eller påverkan av klorat (Ånell & Grahn 1993). Med hänsyn tagen till detta 
verkar dock blåstången vara negativt korrelerad med industriutsläpp och speciellt till 
blekeriutsläpp från cellulosaindustrin (Södergren 1993). 

Milj öeffekter från helt klorfria metoder som väteperoxid-, ozon- och enzymblekning 
finns det idag ingen kunskap om (SNV 1993a). 

Sammanfattning 

Halter av DDT,  PCB  och dioxiner har minskat i miljön på grund av att utsläpp av 
dessa ämnen upphört eller kraftigt minskat. Dock innehåller fortfarande feta fiskarter 
från Östersjön så höga halter av främst  PCB  och dioxiner att begränsningar för 
mänsklig konsumtion rekommenderas av Livsmedelsverket. Vidare syns fortfarande 
negativa effekter på fisk utanför Norrrsundets cellulosaindustri, trots att blekning med 
klorgas har upphört (Miljöakuellt 1994). Det är oklart om det beror på läckage av klor-
organiska ämnen som finns kvar i bottensedimenten eller om det är andra ämnen i 
avloppsvattnet som påverkar fisken negativt. 

37 



BOTTENFAUNA 

Allmänt 

Makrobottenfauna, dvs djur som lever i bottensedimentet och är större än 1 mm, 
används ofta som en biologisk parameter i recipientkontrollen. Motiven för detta är: 
*Bottenfauna är en viktig funktionell grupp som fungerar som föda åt mänga fiskarter. 
*Bottenfaunan är genom sitt levnadssätt utsatt för miljöpåverkan av olika slag. 
*Dessa djur är relativt stationära och långlivade och integrerar alltså på så sätt 

påverkan under lång tid. 

Effekter på ett bottenfaunasamhälle är dock oftast svåra att relatera till en specifik 
belastningskälla. Det som observeras är istället den sammantagna effekten av olika 
slags föroreningar. Övergödning eller utsläpp av organiskt material som båda ger 
syreförbrukning i bottenvattnet är miljöproblem vars effekter kan upptäckas med hjälp 
av bottenfaunaundersökningar. Det beror på att det finns djur som klarar av att leva i 
syrefattig miljö och andra som är mycket känsliga för syrebrist. 

Vid bottenförhållanden med mycket låga syrehalter och kanske t o m svavelväte-
förekomst är bottenfaunan helt utslagen. Alldeles utanför denna zon med död botten 
kan bara speciellt tåliga organismer t ex vissa fjädermygglarver och glattmaskar leva. 
Dessa finns normalt i området och när djur med krav på högre syrehalt slagits ut, kan 
de utnyttja ett överflöd av organiskt material till massförökning. Längre bort från 
föroreningskällan kan även känsligare djur leva och de allra tåligaste djurens betydelse 
i bottenfaunasamhället minskar. I ett opåverkat område kan man finna de mot syrebrist 
mest känsliga djuren och frånvaro av dessa kan alltså användas som en indikation på 
organisk förorening eller övergödning. 

Figur 21. Några av de vanligaste bottenlevande djuren i länets kustvatten. Från vänster östersjömussla, 
vitmärla, skorv, glattmasken Tubifex tubifex och fjädermygglarverna Tanypodinae och Chi ronomus sp. 
Figurer från Fältbiologerna (1982), Ursing (1971) och Da11 m fl (1987). 

I Bottenhavet består bottenfaunasamhällena av få djurgrupper eller arter. De vanligaste 
är östersjömussla Macoma baltica, vitmärla Monoporeia affinis, skory Saduria 
entomon, olika arter glattmaskar Oligochaeta samt olika fjädermygglarver av familjen 
Chi ronomidae (Fig. 21). I mindre antal finns andra insektslarver, maskar, snäckor m m. 
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Enligt Leppäkoski (1975) är det ursprungliga tillståndet i norra Östersjöns grunda 
bottnar ett utarmat Macoma baltica samhälle. Det domineras av östersjömussla, vit-
märla och fjädermygglarven Tanypodinae. Antalet arter är ca tio och förhållandet 
mellan marina arter och sötvattenarter är 2:1. Samhället karakteriseras av för norra 
Östersjön hög artdiversitet samt att de känsligaste arterna är vanliga. Detta slags 
samhälle kan således tjäna som en referens. 

Områden med kraftig sötvattentillförsel och dålig vattenomsättning har dock naturligt 
en annorlunda bottenfauna även utan antropogen (mänsklig) påverkan. Andra naturliga 
faktorer som påverkar sammansättningen av ett bottenfaunasamhälle är bl a vattendjup, 
bottensubstratets beskaffenhet, isförhållanden, temperatur samt säsongsvariation. Det 
sistnämnda gäller främst insektslarver. 

Något som ytterligare försvårar tolkningen av bottenfaunaundersökningar är att en 
hämmande effekt av något skadligt ämne kan överskuggas av en lindrig gödningseffekt 
från utsläpp av organiska ämnen. Emellertid har det visat sig att ostracoder (mussel-
kräftor) som tillhör meiofaunan dvs djur mindre än 1 mm, inte gynnas av gödning-
effekten från utsläpp av organiska ämnen. Undersökningar av meiofaunan skulle därför 
kunna vara en känslig parameter för att upptäcka effekter av skadliga ämnen, det 
används dock inte inom recipientkontrollen i länet idag. 

En utvärdering av årliga bottenfaunaundersökningar under 1983-1991 inom PMK 
(Programmet för övervakning av miljökvalitet) i Norrbyområdet utanför Umeå har 
dock visat att bottenfauna som milj öövervakningsmetod är hållbar, eftersom trender 
kan upptäckas inom korta tidsperioder (refererat i Leonardsson 1994). 

Resultat av bottenfaunaundersökningar i länet 

Gävle fjärdar 

Figur 22. Karta över Gävle fjärdar med provtagningspunktema för bottenfauna utprickade. 
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Figur 23. Bottenfauna utanför Gävle 1991. Individantal/m2  för de viktigaste grupperna till vänster och 
biomassa i g/m2  till höger. Data från 1991 års rapport från Gästriklands Vattenvårdsförening. 

Gävle fjärdar hade en artfattig bottenfauna, vilket kan tyda på påverkan av föroreningar 
(Fig. 23). På  stn  G1 som ligger i Inre fjärden fanns endast mot syrebrist tåliga fjäder-
mygglarver, vilket indikerar kraftig organisk belastning. Övriga stationer dominerades 
av östersjömussla som man finner i både opåverkade och organiskt belastade områden.  
Stn  G6 som ligger närmast Korsnäs cellulosaindustri hade mycket lågt individantal, 
men även stationerna G7-G9 samt G2 hade lägre individantal än övriga stationer. Den 
känsliga vitmärlan påträffades endast på  stn  G14 som ligger ute i Gävlebukten. 

På  stn  G10 som ligger mitt i Yttre fjärden har prov tagits varje år sedan 1986. 
Resultaten visar att en kraftig ökning av både individantalet och biomassan har skett, 
se figur 24. Detta tyder på en återhämtning från organisk belastning. 

Figur 24. Bottenfauna på  stn  G10 mitt i Gävle Yttre fjärd under åren 1986-1993. Individantal/m2  för de 
viktigaste grupperna till vänster och biomassa i g/m2  till höger.Data från 1986-1993 års rapporter från 
Gästriklands Vattenvårdsförening. 
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Halten organiskt kol i sedimentet var betydligt lägre i hela området 1991 än 1986. 
Dock visar sedimentprovernas kol/kväve kvot 1986 men även 1991 en organisk 
belastning på stationerna närmast cellulosaindustrin (1986 och 1991 års rapporter från 
Gästriklands Vattenvårdsförening). 

Undersökningar gjorda 1971-75 gav som resultat att bottenfauna då saknades helt i 
Inre fjärden samt i det område i Yttre fjärden som ligger närmast cellulsaindustrin 
(Landner m fl 1977). 

Norrsundet 

Figur 25. Karta över Norrsundets recipient med provtagningspunkterna för bottenfauna utprickade. 
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Figur 26. Bottenfauna utanför Norrsundet 1991. Individantal/m2  för de viktigaste grupperna till vänster 
och biomassa i g/m2  till höger.Data från 1991 års rapport från Gästriklands Vattenvårdsförening. 

Även utanför Norrsundet tyder resultaten på att bottenfaunasamhället var påverkat, se 
figur 26. På stationerna Ni och N2 som ligger närmast cellulosaindustrin fanns endast 
tåliga fjädermygglarver respektive ingen bottenfauna alls. Bottensedimentet hade hög 
halt av organiskt material. Längre ut fanns bland annat östersjömussla. 

41 



CD 
CO Cal 

09 
r- 

11111111 Glatmos kcr 

Östersjömuss la 

T öliga 
fjädermygjaver 

CNI 01 ••4• 
Z Z  

Övrig faina 

El Kröftqur 
2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0  

SÖDERHAMN 

K342 

SANDARNE 

\ 

E K344 

E K340 
K346 

K347 

LJUSNE 

  

m K396  

 

— K400 

K398 

Storjungfrun 

Tre stationer har undersökts åren 1986, 91, 92 och 93 (Fig. 27). Artsammansättning 
och individantal varierar kraftigt mellan åren, vilket tyder på en instabil miljö. 

Figur 27. Bottenfauna på  stn  N2, N3, och N4 utanför Norrsundet under åren 1986, 1991,1992 och 
1993. Individantal/m2  för de viktigaste grupperna till vänster och biomassa i g/m2  till höger. Data från 
1986 och 1991-93 års rapporter från Gästriklands Vattenvårdsförening. 

Söderhamns- och Ljusnefiärden 

Figur 28. Karta över Söderhamn- och Ljusneområdet med provtagningspunktema för bottenfauna 
utprickade. 
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Figur 29. Bottenfauna utanför Söderhamn och Ljusne 1991. Individantal/m2  för de viktigaste grupperna 
till vänster och biomassa i g/m2  till höger. Data från 1991 års rapport från Ljusnan-Voxnans 
Vattenvårdsförbund. 

I Söderhamnsfjärden där låga syrehalter har uppmätts i bottenvattnet dominerade tåliga 
fjädermygglarver. Dessa djur dominerade även på stationerna utanför Sandarne. På  stn  
K346 som ligger längre ut i Söderhamns skärgård var bottenfaunan mer divers och den 
känsliga vitmärlan ingick också i samhället (Fig. 29). I Ljusnefjärden på  stn  K398 och 
K400 var individantalen mycket låga vilket indikerar en störd bottenfauna. 

Jämförelser med äldre undersökningar av Söderhamnsfjärden och Sandarneområdet 
från mitten av 1970-talet och framåt visar att mellanårsvariationen är stor, vilken delvis 
kan bero på dåliga syreförhållanden. I Ljusnefjärden norr och väster om Storjungfrun 
kunde det vid jämförelser med äldre material ses en övergång från östersjömusslor till 
mer känsliga vitmärlor 1988, vilket indikerar förbättrade förhållanden (1991 års 
rapport från Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund). 

Fjärdarna utanför Iggesund 

Figur 30. Karta över Iggesundsområdet med provtagningspunkterna för bottenfauna utprickade. 
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Figur 31. Bottenfauna utanför Iggesund 1992. Individantal/m2  för de viktigaste grupperna överst och 
biomassa i g/m2  nederst. Data från Nordöstra Hälsinglands samordnade recipientkontroll (b). 

Närmast Iggesunds Bruk saknades bottenfauna, på lite större aystånd fanns bara tåliga 
fjädermygglarver eller östersjömusslor i låga antal (Fig. 31). I hela Gårdsfjärden 
verkade bottenfaunan störd med  stn  17 som helt saknade djur och  stn  14 och 15 som 
dominerades av tåliga fjädermygglarver och glattmaskar. Utanför Dukarsundet fanns 
en mer art- och individrik fauna. Dock visar skador på vitmärlans embryon att hela det 
undersökta området är påverkat (Södergren 1993). Effekter på ostracoder, som tillhör 
meiofaunan, har konstaterats på alla stationer innanför referensstationen som fanns på 
27 km aystånd från cellulosafabriken, se figur 32 (Södergren m fl 1992). 

Vid en undersökning 1971 (Landner m fl 1977) befanns Byfjärden, Iggesundsfjärden 
samt de västra och centrala delarna av Gårdsfjärden vara utan bottenfauna. Bottnarna 
var täckta med ett mer eller mindre tjockt lager av fiber. Vid en jämförelse med detta 
resultat har det skett en återhämtning, även om de inre delarna fortfarande visar upp en 
störd bottenfauna. 
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Figur 32. Individantal av ostracoder tillhörande meiofaunan utefter en gradient från Iggesunds Bruk. 
Modifierad från Södergren (1993). 

Strömsbruk 

Figur 33. Karta över kustområdet utanför Strömsbruk med provtagningspunktema för bottenfauna 
utprickade. 
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Figur 34. Bottenfauna utanför Strömsbruk 1987. Individantal/m2  för de viktigaste grupperna till vänster 
och biomassa i g/m2  till höger. Observera att skalan i diagrammet till vänster är annorlunda än i mot-
svarande diagram för de andra områdena. Data från Nordöstra Hälsinglands samordnade recipient-
kontroll (c). 

I den inre delen av recipienten hade sedimenten hög halt av organiskt material. På de 
flesta stationerna dominerades faunan av mot syrgasbrist tåliga fjädermygglarver och 
glattmaskar, i flera fall fanns dessa djur i höga tätheter. I de yttre delarna var botten-
materialet sand, vilket tyder på god vattenomsättning.Där var faunan mer mångformig 
och bestod bland annat av olika kräftdjursarter. 

Sammanfattning 

Figur 35 visar en bedömning av de senast gjorda bottenfaunaundersökningarna i kust-
området. Vid bedömningen använda kriterier är artdiversitet, indikatorarter, individ-
antal och biomassa. 

Nära de stora föroreningskällorna (skogsindustrier och tätorter) saknades makroskopisk 
bottenfauna eller så bestod den av mot syrebrist och organisk förorening tåliga 
organismer i låga antal. Även på lite större aystånd indikerade bottenfaunans samman-
sättning att områdena var påverkade. 

1 
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Figur 35. Bedömning av bottenfauna i länets kustvatten. 
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Bilaga 1. Provtagningsstationer i länets kustvatten för fysikaliska/kemiska parametrar i den samordnade 
recipientkontrollen. 
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Bilaga 2. Provtagningsstationer för sedimentkemi i den samordnade recipientkontrollen i länets 
kustvatten. 
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Bilaga 3. Halter i ytvattnet (0,5 och 2,5 m) av totalfosfor,fosfatfosfor, totalkväve och klorofyll a, 
suspenderat material och fargtal samt siktdjup. Aritmetiska medelvärden för åren 1990-1993 från den 
samordnade recipientkontrollen i länets kustvatten. 

Station Total P 
jun-sep 

ygll 

Fosfat P 
aug 
ygll 

Total N 
jun-sep 

,ugll 

Klorofyll a 
aug 

,ugll 

Siktdjup 
aug-sep 

m 

Susp. 
år 

mgll 

Färg 
år 

mg Pt/1 

Hudiksvalls(järden 
K152 19 7,3 383 1,7 3,2 
K158 15 5,7 311 2,0 3,4 
1(200 12 2,5 243 0,7 4,2 

Iggesundsområdet 
1(179 33 10,2 407 3,7 1,6 5,1 28,7 
1(190 15 5,2 307 1,3 3,2 5,5 13,2 
K210 14 5,5 292 1,6 3,7 6,0 11,0 

Njutångerskjärden 
1(230 11 2,8 231 1,1 4,2 
1(283 14 3,2 293 1,1 3,7 
1(286 12 3,7 281 1,0 4,2 

Söderhamnsf,järden 
K330 14 2,4 260 2,5 4,1 
1(333 18 2,6 333 3,6 2,9 
K336 21 4,9 376 5,0 2,0 
K337 29 5,4 481 6,2 1,5 
1(338 45 9,8 977 7,8 1,0 

Ljusnetjärden 
K382 16 1,9 275 2,7 4,2 
1(384 13 1,5 237 2,5 4,0 
K387 12 2,0 245 2,5 4,5 
1(390 12 2,8 262 2,8 3,7 

Norrsundet 
K506 29 9,9 339 1,4 2,8 7,9 25,5 
K508 19 5,9 309 1,0 3,7 7,4 17,6 
1(509 14 4,5 281 0,7 4,5 7,5 11,2 
1(525 12 4,1 240 0,7 4,4 7,0 11,5 

Gävle fjärdar 
1(619 37 15,8 632 8,6 1,3 4,9 58,8 
1(627 28 12,4 371 2,9 2,3 5,1 29,2 
1(630 21 8,3 323 1,7 2,8 4,4 25,2 
1(643 34 14,6 493 3,7 1,8 5,9 39,8 
1(650 27 9,5 341 3,3 1,8 4,9 34,0 
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Bilaga 4. Kvoter mellan oorganiskt kväve och fosfor i ytvattnet (0,5 och 2,5 m) under vintern 
(februari/mars), data från den samordnade recipientkontrollen i länets kustvatten. Kvoter lägre än 5 antas ge 
kvävereglering av vårproduktionen av växtplankton, balanserad näringstillgång antas föreligga om kvoten 
ligger mellan 5 och 10, medan kvoter över 10 antas ge fosfor-reglering av vårproduktionen (Lindahl m fl 
1993). 

Station 1990 1991 1992 1993 
Hudiksvallsfjärden 

K152 27 2 2 
K158 25 1 11 
K200 18 1 5 

Iggesundsområdet 
K179 17 4 30 
K190 7 1 12 
K210 9 1 4 

Njutångersfjärden 
K230 11 1 6 
K283 15 1 14 
K286 12 1 7 

Sö derhamnsfjärden 
K330 27 9 12 7 
K333 56 16 10 88 
K336 84 8 13 17 
K337 83 5 10 10 
K338 72 31 3 17 

Ljusnefjärden 
K382 16 3 9 8 
K384 15 6 12 11 
K387 15 8 10 10 
K390 19 12 15 13 

Norrsundet 
K506 10 2 1 6 
K508 5 6 1 8 
K509 15 8 1 5 
K525 9 8 1 4 

Gävle fjärdar 
K619 15 16 11 23 
K627 10 18 1 11 
K630 8 13 1 5 
K643 5 13 1 6 
K650 6 10 3 5 
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Station 

Kil 

Kvicksilver 

KF 	Påverkansgrad  MI  
Kadmium 

KF 	Påverkansgrad Kf' Kf2  

Bly 

Påverkansgrad KV- KF 

Krom 

Påverkansgrad 

Gävle Uärdar 

G2 10 33 Stark-mycket stark 4 17 Tydlig-stark 50 21 Mycket stark 2 1 Ingen/obetydl-tydlig 

G4 29 97 Mycket stark 6 25 Stark-mycket stark 30 12 Stark-mycket stark 3 2 Tydlig 

G5 33 110 Mycket stark 

06 52 173 Mycket stark 

G7 46 153 Mycket stark 

08 24 80 Mycket stark 

09 49 163 Mycket stark 

010 21 70 Mycket stark 6 24 Stark-mycket stark 24 10 Stark-mycket stark 3 2 Tydlig  
Gil  22 73 Mycket stark 

G12 22 73 Mycket stark 

013 22 73 Mycket stark 5 18 Tydlig-stark 13 5 Tydlig-stark 3 2 Ingen/obetydl-tydlig 

Norrsundet 

Ni 7 24 Stark-mycket stark 

N2 21 70 Mycket stark 

N3 29 97 Mycket stark 

N4 7 23 Stark-mycket stark 

SöderhamnsGärden 

K341 2 6 Tydlig-stark 2 8 Tydlig-stark 5 2 Tydlig 3 2 Ingen/obetydl-tydlig 

K342 5 16 Tydlig-stark 1 5 Ingen/obetydl-tydlig 5 2 Tydlig 3 2 Ingen/obetydl-tydlig 

K344 2 8 Tydlig-stark 1 4 Ingen/obetydl-tydlig 4 2 Tydlig 3 1 Ingen/obetydl-tydlig 

Ljusne45rden 

K399 1 4 Ingen/obetydl -tydlig 1 4 Ingen/obetydl-tydlig 3 1 Ingen/obetydl-tydlig 2 1 Ingenkbetydl-tydlig 

K400 1 5 Ingen/obetydl -tydlig 1 5 Ingen/obetydl-tydlig 4 2 Ingen/obetydl-tydlig 2 1 Ingen/obetydl-tydlig 

Iggesundsområdet 

5 12 40 Stark-mycket stark 5 2 Tydlig 

8 5 17 Tydlig-stark 3 2 Ingen/obetydl-tydlig 

17 6 19 Tydlig-stark 3 1 Ingen/obetydl-tydlig 

34 4 14 Tydlig-stark 2 1 Ingen/obetydl-tydlig 

Strömsbruk 

S2 33 110 Mycket stark 

S5 220 733 Mycket stark 

S8 19 63 Stark-mycket stark 

S45 130 433 Mycket stark 

S53 73 243 Mycket stark 
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