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Förord 
 
Som ett led i det ständiga förbättringsarbetet av Naturvårdsverkets nationella mil-
jöövervakningsprogram genomförs regelbundet revisioner av de enskilda program-
områdena. 
 
Under 2013-2014 har en översyn gjorts av den akvatiska miljögiftsövervakningen 
inom programområdena Kust & Hav och Sötvatten. Denna har gjorts parallellt med 
Havs- och vattenmyndighetens översyn av övrig miljöövervakning inom dessa 
programområden. Viktiga utgångspunkter har varit uppföljningen av de nationella 
miljömålen och anpassningen till EU-direktiv som införlivats i vår lagstiftning 
samt de brister som EU-kommissionen uppmärksammat i Sveriges genomförande 
av vattendirektivet.  
 
De samlade resultaten från den nationella miljöövervakningen ska tillsammans 
med övrig miljöinformation från sektorsmyndigheter och regionala/lokala aktörer 
bidra till bedömningar av miljöstatus, ge underlag för att fastställa gränser för halt-
nivåer och utsläppsmängder, stödja förhandlingarna om miljöskyddsåtgärder samt 
bidra till planering och styrning av samhällssektorerna. 
 
Översynen av den nationella akvatiska miljögiftsövervakningen har genomförts 
av Maria Linderoth, Karl Lilja, Tove Lundeberg och Anneli Rudström vid Natur-
vårdsverkets enhet för farliga ämnen och avfall i samverkan med en nationell refe-
rensgrupp. 
 
Naturvårdsverket 
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Sammanfattning 
Under 2013-2014 har Naturvårdsverket genomfört en översyn av nationell miljö-
giftsövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten, denna har 
genomförts parallellt med Havs- och Vattenmyndighetens övergripande revision av 
dessa båda programområden (Havs- och Vattenmyndigheten, 2014b).  
 
Vid den förra översynen av miljögiftsövervakningen inom Kust och hav och Söt-
vatten, som utfördes 2006-2007, låg fokus på att förbättra den geografiska täck-
ningen, bl.a. för att ge bättre underlag för vattenförvaltningsarbetet. Detta genom-
fördes för flera delprogram inom både Kust och hav och Sötvatten och möjliggjor-
des i och med att nya medel tillfördes. För att komplettera den löpande övervak-
ningen infördes också återkommande mätkampanjer i marin miljö.  
 
Inför den aktuella översynen har inga nya medel tillförts utan framförda förslag 
ligger inom befintlig budgetram. Fokus på översynen har varit att se över gamla, 
nya och kommande övervakningskrav för de ämnes- och effektparametrar (indika-
torer) som förekommer inom vatten- och havsmiljöförvaltning samt inom havs-
konventionerna. Naturvårdsverket har bedömt om dessa är aktuella för nationell 
övervakning eller ej samt vilka brister som finns i dagens nationella övervakning. 
 
Översynen visar att de flesta av dessa ämnen och effekter redan övervakas inom 
nationell miljöövervakning, om än inte alltid i en rumslig eller temporal omfattning 
som överensstämmer med direktiv och konventioner. Den totala täckningen blir 
bättre då nationell miljöövervakning kompletteras med regional, vilket inte har 
beaktats i denna översyn. Övervakningen av PAH:er är dock bristfällig både i den 
limniska och marina miljön. Metaller övervakas med en stor geografisk täckning i 
sötvatten men frekvensen är för en majoritet av provtagningsplatserna låg. För 
vissa av de nya prioriterade ämnena enligt vattendirektivet, där normerna börjar 
gälla från 2015, är underlaget för dåligt för att kunna göra en bedömning om ämnet 
bör införlivas i nationell övervakning eller ej varför vidare undersökningar behövs.  
 
Inom översynen undersöktes också möjligheten att skapa ett nytt programområde 
där miljögiftsövervakningen inom de båda programområdena fördes ihop inom 
samma programområde. Trots positivt gensvar från remissinstanserna bedöms det 
dock som för tidigt att genomföra denna förändring, dels pga det administrativa 
merarbete detta skulle medföra och dels för att det tidsmässigt inte är synkroniserat 
med revisionen av de regionala miljöövervakningsprogrammen. 
 
För att göra förutsättningarna för miljögiftsövervakningen mer lika inom program-
områdena Kust och hav och Sötvatten föreslås att återkommande mätkampanjer 
införs även på sötvattensidan. Även om denna förändring införs är övervakningen 
mer mångsidig i den marina miljön. I sötvatten saknas t ex löpande effektövervak-
ning, övervakning av toppredatorer samt övervakning av farliga ämnen i sediment.  
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Ett antal olika utvecklingsprojekt har identifierats i översynen för att komma till 
rätta med identifierade brister. Bland dessa finns bestämning av PAH-metaboliter i 
fiskgalla inom undersökningen av fiskhälsa, ett pilotprojekt för att mäta lysosomal 
stabilitet hos mussla och en litteraturstudie för att utreda vilken organism som är 
mest lämplig för bestämning av PAH i limnisk miljö. 
 
För att förbättra samordningen mellan nationell och regional miljögiftsövervakning 
avser Naturvårdsverket att återuppta länsvisa/områdesvisa möten ute i länen och 
undersöker möjligheten att erbjuda förtätningar av nationella delprogram samt 
möjligheten att sammanställa nationella och regionala data inom samma delpro-
gram i gemensamma rapporter. 
 
Inom Havs- och vattenmyndighetens översyn av programområde Sötvatten har 
SGU gjort en utredning om bristerna i övervakningen av grundvatten. En av utred-
ningens slutsatser var att övervakningen av miljögifter behöver förstärkas, särskilt i 
mer påverkade områden. SGU:s förslag är att detta görs genom screening. Som ett 
resultat av utredningen ska en myndighetsöverskridande arbetsgrupp bildas för att 
vidareutveckla grundvattensövervakningen.  
 
Utöver de mindre förändringar i delprogrammen som föreslås kommer det att krä-
vas löpande justeringar av den nationella akvatiska miljögiftsövervakningen. Detta 
behövs bland annat för att följa upp EU-kommissionens kritik av hur vattendirekti-
vet har implementerats i Sverige. Ytterligare justeringar av övervakningen kommer 
också att behövas för att bidra till en ökad harmonisering av en koordinerad över-
vakningsstrategi inom havskonventionerna där arbete pågår för närvarande, samt 
för att ta hänsyn till EU-kommissionens granskning av 2014 års övervakningspro-
gram för havsmiljödirektivet. 
 
Kvarstående utvecklingsområden innefattar bl.a. att utveckla och uppdatera under-
sökningstyperna, att utveckla utfasningskriterier samt att tillsammans med Havs- 
och vattenmyndigheten utveckla övervakningen av metaller och organiska miljö-
gifter i vattenfas. Dessutom behövs också ett fortsatt arbete med att få ihop nation-
ell och regional övervakning och egenkontrollprogrammen till en bättre helhet. För 
detta behövs både utveckling av lagstiftningen, samarbetet mellan regionala och 
nationella myndigheter och datavärdskapet. Detta arbete måste utföras tillsammans 
med Havs- och vattenmyndigheten, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna m.fl. 
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Summary 
In 2013-2014 the Swedish Environmental Protection Agency conducted a review 
of the national contaminant monitoring included in the two national aquatic envi-
ronmental monitoring programme areas covering coastal and marine waters (Kust 
och hav) and freshwater (Sötvatten) respectively. This review has been carried out 
in parallel with the Swedish Agency for Marine and Water Management´s (SwAM) 
overall audit of these programme areas.  
 
The previous review of aquatic contaminant monitoring was conducted in 2006-
2007. At that time the focus was on improving the geographical coverage, includ-
ing providing a better basis for water management efforts. This was done for sever-
al sub-programs in both coastal and marine and fresh water and was made possible 
as additional funding was provided. Furthermore recurrent monitoring campaigns 
were introduced in the marine environment to complement the on-going monitor-
ing.  
 
In connection to the current review, no additional funding has been provided and 
thus the current proposals lie within the existing financial framework. The focus of 
the review was to look at present and future monitoring requirements for the sub-
stance and effect parameters (indicators) that are currently used in water and ma-
rine environmental management, and in the marine conventions. The Swedish EPA 
has assessed whether these requirements are relevant to national monitoring or not 
and what the gaps are in the current national monitoring. The review shows that 
most of these substances and effects are already included in the national monitoring 
programmes, although not always in a spatial or temporal scale consistent with the 
directives and conventions. The total spatial coverage is better when national envi-
ronmental monitoring is complemented by regional, which has not been considered 
in this review. Monitoring of the PAHs is, however, insufficient in both the fresh-
water and marine environment. Metals are monitored with a wide geographical 
coverage in freshwater, but the frequency is low for a majority of the sampling 
points. For some of the new priority substances under the Water Framework Di-
rective, where the standards will take effect from 2015, the data is too scarce to 
enable an assessment of whether the substance should be included in national mon-
itoring or not, and thus further studies are needed.  
 
The review also examined the possibility of creating a new programme area con-
sisting of the contaminant monitoring included in the two programme areas today. 
Despite the positive feedback from the consultation bodies, it is considered prema-
ture to implement this change, partly because of the administrative burden this 
would entail and partly because the timing is not synchronized with the audit of the 
regional environmental monitoring programs.  
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In order to make the conditions for contaminant monitoring more similar within 
both programme areas recurrent measurement campaigns will also be introduced in 
freshwater. Even when this change is introduced the monitoring in the marine envi-
ronment will still be more extensive.  For example freshwater monitoring is cur-
rently lacking monitoring of biological effects, monitoring of top predators and 
monitoring of hazardous substances in sediments.  
 
A number of projects and actions have been identified in the review in order to deal 
with identified deficiencies. These include the determination of PAH metabolites in 
fish bile within the study of fish health, a pilot project to measure the lysosomal 
stability in mussels and a literature review to investigate which organism is most 
suitable for the determination of PAH:s in the freshwater environment. To improve 
coordination between national and regional contaminant monitoring, the EPA in-
tends to arrange coordination meetings with the counties. We will also investigate 
the possibility of offering opportunities for the counties to supplement national 
sub-programs with sampling stations that are regionally relevant, as well as the 
ability to jointly assess national and regional data within the same reports.  
 
Within SwAM´s review of the environmental monitoring in freshwater, the Swe-
dish Geological Survey made a report on the shortcomings in the national monitor-
ing of groundwater. One of the study's conclusions was that the monitoring of haz-
ardous substances need to be strengthened, especially in more polluted areas. 
SGU's suggestion is that this should be done by way of a screening study. As a 
result of the investigation an inter-agency task force is to be formed in order to 
further develop groundwater monitoring.  
 
In addition to the minor changes proposed in the specific investigations, the nation-
al aquatic contaminant monitoring will require ongoing adjustments. This is re-
quired, among other things, to follow up on the European Commission's criticism 
of how the Water Framework Directive has been implemented in Sweden. Further 
adjustments of the monitoring will also be required to contribute to an increased 
harmonization of a coordinated monitoring strategy in marine conventions where 
work is currently underway, as well as to take into account the Commission's re-
view of the 2014 monitoring programme for the Marine Strategy Framework Di-
rective.  
 
Areas where further development is needed include development and update of 
investigation methods, development of phasing-out criteria and, along with the 
SwAM, the development of the monitoring of metals and organic contaminants in 
the water phase. Also required is continuing work on coordination of national, 
regional and self-monitoring programmes. To achieve this, development of legisla-
tion and data hosting, as well as cooperation between regional and national authori-
ties is needed. This work must be carried out together with the SwAM, the Water 
Authorities, the County Administrative Boards etc.  
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Förkortningar 
BAC  Background Assessment Concentrations, ungefär 

övre gräns för bakgrundshalt enligt OSPAR 
BDE  Bromerad difenyleter 
BSAP  Baltic Sea Action Plan, HELCOM:s aktionsplan för 

Östersjön 
CFC  Klorfluorokarboner 
COMBINE  HELCOM:s Cooperative Monitoring in the Baltic 

Marine Environment 
DBT  Dibutyltenn 
DDE  Diklorodifenyldikloretylen 
DDT  Diklorodifenyltrikloretan 
DEHP  Dietylhexylftalat 
DPhT  Difenyltenn 
EAC  Environmental Assessment Criteria, övre gräns för 

halt som inte ger skadliga effekter i miljön enligt 
OSPAR 

EEA  European Environment Agency, Europeiska miljö-
byrån 

EU   Europeiska unionen 
FDI  Fish Disease index 
HaV  Havs- och vattenmyndigheten 
HBCDD  
HCBD 

 Hexabromcyklododekan 
Hexaklorbutadien 

HCB  Hexaklorbensen 
HCH  Hexaklorocyklohexan 
HELCOM  Helsingforskommissionen 
HELCOM CORESET  Projekt för att ta fram indikatorer inom HELCOM 
HELCOM PLC  Pollutant Load Compilation, HELCOM:s regel-

bundna sammanställning av belastning på Östersjön 
HMD  Havsmiljödirektivet 
HVMFS  Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
ICES  The International Council for the Exploration of the 

Sea, Internationella havsforskningsrådet 
IKEU  Integrerad kalkningseffektuppföljning 
IVL  IVL Svenska Miljöinstitutet 
KemI   Kemikalieinspektionen 
LOD  Limit of detection, detektionsgräns 
LOQ  Limit of quantification, kvantifieringsgräns 
MBT  Monobutyltenn 
MCCP   Medium chained chlorinated paraffins; kloralkaner 

med kolkedja på 14-17 kol 
MKN  Miljökvalitetsnorm, används i rapporten för gräns-

http://en.wikipedia.org/wiki/Dichlorodiphenyldichloroethylene
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värden enligt 2013/39/EU. 
MPhT  Monofenyltenn 
NFS  Naturvårdsverkets föreskrifter 
NRM  Naturhistoriska riksmuséet 
NV  Naturvårdsverket 
OSPAR  Oslo-Paris-kommissionen 
OSPAR CAMP  Comprehensive Atmospheric Monitoring 

Programme 
OSPAR CEMP  The Co-ordinated Environmental Monitoring 

Programme 
OSPAR JAMP  The Joint Environmental Monitoring Programme 
OSPAR RID  Riverine Inputs and Direct Discharges 
PAH  Polyaromatiska kolväten 
PBDE  Polybromerad difenyleter 
PBT  Persistent, bioackumulerande och toxiskt 
PCB  
PCDD/F 

 Polyklorerad bifenyl 
Polyklorerade dioxiner och furaner 

PFAS  Poly- och perfluorerade alkylsubstanser 
PFOS   Perfluorooctane sulphonate; perfluoroktansulfonat 
PO  Programområde 
QS  Quality standard, kvalitetsnorm, används i rapporten 

för föreslagna gränsvärden som ej är lagstadgade. 
QA/QC  Quality assurance/quality control 
SFS  Svensk författningssamling 
SFÄ  Särskilda förorenande ämnen enligt vattendirektivet 
SGU  Sveriges geologiska undersökning 
SLU  Sveriges lantbruksuniversitet 
SMHI  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
TBT  Tributyltenn 
TCDD  2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin 
TEQ   Toxic equivalent quotient; total toxisk ekvivalent 
TPhT  Trifenyltenn 
uPBT  ubiquitous PBT, ämne som uppträder som allmänt 

förekommande PBT-ämne 
VM  Vattenmyndigheterna 
WHO   World health organisation, Världshälsoorganisation-

en 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6627 

Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 

 

13 
 

Bakgrund – varför görs en översyn 
av den akvatiska miljögifts-
övervakningen? 
 
Den statligt finansierade miljöövervakningen är indelad i tio olika program-
områden: Luft, Kust och hav, Sötvatten, Våtmark, Skog, Jordbruksmark, 
Fjäll, Landskap, Miljögiftssamordning och Hälsorelaterad miljöövervakning. 
Vissa aspekter på miljötillståndet, däribland naturresurser, biologisk mångfald 
och miljögifter, behandlas inom flera olika programområden. Varje program-
område är uppbyggt av delprogram, och varje delprogram kan bestå av flera olika 
undersökningar. Undersökningarna utförs enligt standardiserade metoder.  
 
Miljöövervakningsprogrammet är uppdelat i en nationell och en regional del. Na-
turvårdsverket har det övergripande ansvaret för planering och drift av den nation-
ella miljöövervakningen. Därtill har Naturvårdsverket ett samordningsansvar för 
den regionala övervakningen. Havs- och vattenmyndigheten har huvudansvaret för 
de nationella programområdena Sötvatten samt Kust och Hav, men ansvaret för de 
delar av programområdena som berör miljögifter ligger på Naturvårdsverket.  
 
Miljöövervakningsprogrammen revideras med jämna mellanrum för att behålla en 
hög aktualitet med hänsyn till förändringar i miljön och lagstiftningen, men också 
för att ha möjlighet att inkludera nya kunskaper och verktyg. Resultat från miljö-
övervakningen används i flera sammanhang och såväl kvalitet som jämförbarhet 
behöver säkerställas samtidigt som data i möjligaste mån ska kunna användas för 
flera syften. Sedan förra revisionen av miljöövervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten (2006-2007), har omvärldskrav tillkommit som rör förutsätt-
ningarna för den svenska miljöövervakningen och som motiverar en ny översyn av 
programmen: 
 

• Preciseringar i miljömålssystemet har tillkommit och en översyn av data-
behov för miljömålsuppföljningen har genomförts år 2013. 

• Vattendirektivets dotterdirektiv om miljökvalitetsnormer inom vatten-
politikens område (2008/105/EG) har både tillkommit och reviderats 
(2013/39/EU) vilket innebär ändrade övervakningskrav när det gäller vissa 
prioriterade ämnen. 

• Den första 6-åriga förvaltningsperioden i enlighet med vatten-
direktivet/vattenförvaltningsförordningen har genomförts och Sveriges ge-
nomförande har granskats av EU-kommissionen som har kommit med viss 
kritik bl.a. avseende övervakningen av prioriterade ämnen vilken måste be-
aktas (Commission Staff Working Document SWD(2012)279 Volume 26).   

• Vattenmyndigheternas förslag till strategi för övervakningsprogram enligt 
vattenförvaltningsförordningen har färdigställts (rapporten ”Anpassning av 
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övervakning till ramdirektivet för vatten - Vattenmyndigheternas förslag 
till strategi”). 

• Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) har implementerats i Sverige genom 
Havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341) vilket innebär nya krav på över-
vakning av både ämnen och effekter. 

• Inom havskonventionerna HELCOM och OSPAR pågår ett arbete med ut-
veckling och uppdatering av indikatorer. 

 
 

Arbetsgång  
Översynen av nationell miljöövervakning av miljögifter inom programområdena 
Sötvatten och Kust och hav inleddes parallellt med Havs- och Vattenmyndighetens 
övergripande revision av dessa båda programområden med målsättningen att sam-
tidigt presentera resultatet, i form av reviderade program inför 2015.  
 
Då flera av ovan nämnda processer i skrivande stund inte är slutförda kommer 
dock inte samtliga brister att kunna identifieras och åtgärdas innan den nya pro-
gramperiodens start 2015.  
 
För Naturvårdsverkets del innebär det att vi i ett första steg framför allt kommer att 
komplettera/förändra övervakningen av vissa ämnen och ämnesgrupper i befintliga 
delprogram och undersökningar och initiera utvecklingsprojekt för att avhjälpa de 
brister som identifierats i översynen. Vi kommer sedan att fortsätta med upp-
dateringar och förbättringar allteftersom arbetet fortskrider internationellt och nat-
ionellt.  
 
Även Havs- och Vattenmyndigheten kommer att fortsätta förändringarna av sina 
övervakningsprogram under de kommande åren. Planen för detta arbete redovisas i 
rapporten Nationell akvatisk miljöövervakning 2015-2020 (Havs- och Vattenmyn-
digheten, 2014b). 
 

Avgränsningar 
I uppdraget ingick att göra en översyn av befintlig nationell miljögiftsövervakning 
inom programområde Sötvatten samt Kust och hav. Efter en analys av hur väl da-
gens program levererar data i relation till kravställare definieras vilka ämnen och 
effekter som ska övervakas och eventuella förändringar i programmen föreslås, 
inklusive vilka stationer som ska övervakas samt vilka matriser/arter som ska prov-
tas. Förändrade delprogram föreslås vid behov och en plan för uppdatering av del-
programsbeskrivningarna upprättas. Brister på och i undersökningstyper utpekas 
och en plan för uppdatering upprättas. Uppdateringen ingår dock inte i revisionen. 
 
Förbättringar av datavärdskapen omfattas inte av revisionen liksom inte heller 
utarbetande av vägledningsmaterial och bedömningsgrunder. 
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I rapporten lämnas också rekommendationer när det gäller fortsatta eller utökade 
mätningar inom andra programområden såsom Jordbruksmark och Miljögiftssam-
ordning. Dessa rekommendationer kan utgöra ett underlag när undersökningarna 
inom dessa programområden revideras.  
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Dagens miljögiftsövervakning 
 
Nationell övervakning - allmänt 
Miljögiftsövervakningen i Sverige har pågått under lång tid, de längsta tidsserierna 
sträcker sig nästan 50 år tillbaka i tiden och är också bland de längsta i världen. 
Programmen är behovsstyrda och ska fokusera på uppföljning av nationella miljö-
mål, förordningar om kvaliteten på havs- och vattenmiljön samt de regionala ma-
rina konventionernas prioriterade verksamheter. Det primära syftet är dock att 
kartlägga miljögifters förekomst för att ge underlag för att vidta och följa upp åt-
gärder. Det är önskvärt att miljögiftsövervakningen inkluderar både biologiska och 
kemiska analysmetoder. När man analyserar specifika kemikalier kan det vara svårt 
att direkt knyta resultaten till eventuella effekter i miljön eftersom en kemisk ana-
lys inte tar hänsyn till alla andra kemikalier i miljöprovet. Undersökningar inrik-
tade på biologiska effekter är därför viktiga som varningssignaler, även om en 
biologisk respons sällan ger god kunskap om vilka specifika kemiska ämnen som 
orsakat responsen.                                                            
 
Nationell övervakning av miljögifter sker idag inom flera olika programområden, 
förutom inom Kust och Hav och Sötvatten finns miljögiftsövervakning som en del 
av programområdena Luft, Skog, Fjäll, Jordbruksmark, Miljögiftssamordning och 
Hälsorelaterad miljöövervakning. Övervakningen sker främst i form av trendöver-
vakning, återkommande mätkampanjer, screening och provbankning för senare 
analys.  
 
Trendövervakning 
Trendövervakningen syftar till att åstadkomma långa och stabila tidsserier för att 
bedöma utvecklingen av miljötillståndet över tid. Övervakningen sker vanligen 
genom mätningar en gång per år på fasta stationer eller i valda områden. Provtag-
ningsfrekvensen måste dock anpassas till vad man syftar till att övervaka och när 
man har säsongsvariation eller stor inomårsvariation så måste man dimensionera 
övervakningen därefter. Trendövervakning är också nödvändig för tolkning av data 
som t.ex. provtas med en glesare frekvens än en gång per år. Stationer för nationell 
trendövervakning läggs så långt det är möjligt i områden opåverkade av lokala 
källor. Dessa stationer ska dels ge underlag för bedömningar av förändringar av 
diffus och storskalig påverkan och dels ge underlag för en vidareutveckling av 
bedömningsgrunder. Det finns dock undantag t.ex. görs mätningar av imposex hos 
snäckor i huvudsak i påverkade områden bl.a. eftersom vår bedömning är att om 
denna övervakning endast bedrevs i de minst påverkade områdena skulle möjlig-
heten att följa utvecklingen över tid försämras avsevärt. 
 
Återkommande mätkampanjer 
För att komplettera trendövervakningen, som detaljerat följer utvecklingen i ett 
fåtal punkter, har återkommande mätkampanjer införts inom programområdet Kust 
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och hav. Inom varje sexårscykel avses ca 2 kampanjer användas för miljögiftsöver-
vakning. Dessa mätkampanjer kan exempelvis användas till att ge en bättre geogra-
fisk täckning som ska kunna bidra till statusbedömningen enligt vattendirektivet. 
Istället är tidsupplösningen sämre jämfört med trendövervakningen. För närvarande 
finns inte detta inom sötvattensövervakningen. 
 
Screening 
Screeningundersökningar är ett första steg i att identifiera de kemiska ämnen som 
kan medföra hälso- och miljöproblem. Screening är mätningar vid ett eller ett par 
tillfällen för att se om ett ämne finns i miljön. En screeningstudie kan vara upplagd 
på olika sätt och omfatta olika matriser. 
 
Provbankning 
Genom att spara insamlat material i en provbank finns det möjlighet att göra retro-
spektiva studier av t.ex. koncentrationer av miljögifter i växt- och djurvävnader. 
Provbanken innehåller både organismer av växter och djur (biotiska prover) samt 
luft, vatten, inlandsis, filter, jord och sediment (abiotiska prover). 
 
Miljögiftsövervakning inom de olika programområdena 

• Kust och hav, miljögifter och effekter av miljögifter analyseras i fisk, se-
diment, toppkonsumenter, kräftdjur och snäckor, beskrivs närmare nedan. 

• Sötvatten, miljögifter analyseras i fisk och vatten, beskrivs närmare nedan. 
• Jordbruksmark, växtskyddsmedel analyseras i vatten, sediment och luft 

inom vissa typområden. 
• Luft, miljögiftsövervakningen inom programområdet omfattar mätningar 

av organiska miljögifter i luft och nederbörd vid tre stationer i Sverige, 
medan metaller mäts vid fyra stationer. Dessutom har en landsomfattande 
undersökning av metaller i mossa gjorts vart femte år sedan 1975 för att 
följa förändringar av nedfallet av metaller över Sverige.  

• Fjäll, ingen löpande övervakning görs men material provbankas vilket möj-
liggör retrospektiv analys. 

• Skog, ingen löpande övervakning görs men lever, njure och muskel från 
älg provbankas vilket möjliggör retrospektiv analys. 

• Miljögiftssamordning, inom programområdet sker löpande övervakning av 
metaller och organiska ämnen i slam och utgående vatten vid nio renings-
verk dessutom genomförs screeningar för att studera nya ämnen i miljön. 
Drift av miljöprovbanken. 

• Hälsorelaterad miljöövervakning, metaller och organiska ämnen mäts i tex 
blod och bröstmjölk från människa, effekter av luftföroreningar kartläggs. 

 
 
Regional övervakning  
Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande 
och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Den regionala miljöövervakning-
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ens uppbyggnad är tänkt att likna den nationella, men de olika programmen får 
dock olika omfattning och inriktning i olika regioner på grund av de regionala 
skillnaderna i industristruktur, geografiska förutsättningar, med mera. Inom flera 
områden är det naturligt att samarbeta över länsgränserna, till exempel av geogra-
fiska skäl mellan grannlän eller kustlän. 
 
Samordning av gemensamma delprogram 
Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det 
angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt. Tyngdpunkten vid den senaste 
revisionen av den regionala miljöövervakningen låg på ökade krav på samordning 
mellan övervakning i olika län och även med nationell miljöövervakning. Detta har 
tillgodosetts genom utveckling av så kallade gemensamma delprogram för miljö-
övervakning inom olika områden. Inom varje gemensamt delprogram har delta-
gande parter gemensam planering, metod, datalagring och utvärdering. Exempel på 
pågående och avslutade gemensamma delprogram ges nedan. 
 
Ämnen prioriterade enligt vattendirektivet 
Ett gemensamt utvecklingsprojekt med ett flertal län och Naturvårdsverket syftade 
till att ta fram gemensamma riktlinjer för operativ övervakning av vattendirektivets 
ämnen. 
 
Miljögifter i kustfisk 
Ett län deltar fullt ut i den nationella övervakningen av miljögifter i kustfisk genom 
inkludering i det nationella programmet, men där analyserna finansieras av länet 
(Västerbottens län). Ett gemensamt delprogram för att uppskatta nivåer och normal 
variation av olika tungmetaller och organiska miljögifter i marin biota vid repre-
sentativa utsjö- och kustlokaler, opåverkade av lokala källor för att kunna beskriva 
miljögiftsbelastningen och tillhandahålla representativa referensvärden för region-
ala och lokala miljögiftsstudier. Övervakar långtidstrender och uppskattar storleken 
av eventuella förändringen i kvantitativa termer. 
 
Screening 
Tack vare att länsstyrelserna har kunnat ansöka om medel för att delta i screening 
samt erhållit hjälp från NV med upphandling och utvärdering av resultaten har den 
regionala screeningverksamheten kommit igång. Screeningverksamheten är nu ett 
gemensamt delprogram som beskriver tillståndet för miljöföroreningar genom att 
mäta halter för ämnen i ett begränsat antal utvalda matriser vid ett eller ett par till-
fällen i en samlad kampanj. 
 
Samordnad recipientkontroll (SRK) 
I den regionala miljöövervakningen ingår även viss recipientkontroll. Enligt egen-
kontrollförordningen (Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkon-
troll) har de som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som om-
fattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken, en 
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skyldighet att ” fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt”. Detta utvecklas i 26 kap miljöbalken 
19 § ”Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den 
som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 
åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om 
tillsynsmyndigheten begär det”. Sammanfattningsvis innebär detta att de som utö-
var miljöfarlig verksamhet har en skyldighet att undersöka verksamhetens effekter 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 recipientkon-
troll. Det finns idag inte möjlighet att som tillsynsmyndighet ställa krav på att en 
verksamhetsutövare ska delta i samordnade recipientkontrollprogram. För miljögif-
ter utgör recipientkontrollen en central del av den regionala miljöövervakningen. 
 

Kvalitetssäkring och datavärdskap 
Enligt regeringens uppdrag (Prop. 1990/91:90 & 1997/98:145) ska miljöövervak-
ningen samordnas i enhetliga system på nationell och regional nivå. Strategiska 
samordningsområden är bl.a. metodstandarder, datahantering och utformning av 
provtagningsnät. 
 
Undersökningstyper 
Undersökningstyperna utgör stommen för kvalitetssäkring av övervakningspro-
grammen. En undersökningstyp beskriver hur en undersökning inom varje delpro-
gram ska läggas upp. Undersökningstypen innehåller information om vilka variab-
ler som ska mätas eller beräknas och vilka metoder som ska användas. 
Det är önskvärt att dessa undersökningstyper ska kunna användas av fler verksam-
heter än den nationella miljöövervakningen, t ex. den regionala miljöövervakning-
en, uppföljning av åtgärdsprogram och recipientkontroll för att erhålla jämförbar-
het. Gällande undersökningstyper inom programområdena Sötvatten och Kust och 
hav finns på Naturvårdsverkets respektive Havs- och vattenmyndighetens webb-
platser. Ackrediterade laboratorier skall användas för de områden där detta system 
är utvecklat. Motsvarande kvalitetsrutiner för dokumentation, kalibrering och kon-
troll skall vara utarbetade för de områden där ackreditering inte är tillämplig. 
 
Undersökningstyper inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som är 
relevanta för övervakning av miljögifter (de vattenkemiska undersökningarna om-
fattar i dagsläget dock endast metaller): 
 

• Havsörn, bestånd  
• Hälsotillstånd hos kustfisk  
• Metaller i sediment  
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• Sediment - basundersökning 
• Metaller och organiska miljögifter i fisk 
• Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla 
• Metaller och organiska miljögifter i blåmussla 
• Missbildade embryon av Monoporeia   
• Patologi hos gråsäl, vikaresäl och knubbsäl  
• Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar  
• Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag 
• Metaller i vattenmossa 
• Vattenkemi i sjöar (HaVs ansvarsområde) 
• Vattenkemi i vattendrag (HaVs ansvarsområde) 
• Vattenkemi – IKEU (HaVs ansvarsområde) 
• Grundvattenkemi (HaVs ansvarsområde) 

 
Delprogramsbeskrivningar 
För varje delprogram skall det dessutom finnas en kvalitetsdeklaration som beskri-
ver vad som utförs inom delprogrammet, inklusive mätosäkerheter och provnings-
jämförelser, som beskriver hur resultaten skall tolkas och vilka begränsningar och 
osäkerheter som finns.  
 
Datavärdskap 
Data från den nationella miljögiftsövervakningen lagras i dag hos Naturvårdsver-
kets och Havs- och vattenmyndighetens datavärdar (se Tabell 1). Datavärden arbe-
tar på uppdrag av Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten och har till 
uppgift att ta emot, kontrollera, lagra och publicera miljödata på internet för de 
miljödata Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten äger, ansvarar för 
eller finansierar huvuddelen av. Datavärdskapet regleras av ett skriftligt avtal eller 
överenskommelse. 
 
Tabell 1. Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetensdatavärdar som lagrar miljögifts-
data. 

Datavärd Typ av data 
IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 
www.ivl.se 

• Organiska miljögifter och metaller 
i biota 

• Screeningdata, oavsett matris 
• Embryonalutveckling hos vitmärla 
• Biologisk  

effektövervakning av  
organiska tennföreningar 

SGU 
www.sgu.se 

• Metaller och organiska  
miljögifter i sediment 

• Grundvattenkemi (inklusive miljö-
gifter) 

SLU, Institutionen för vatten och miljö 
www.slu.se/vatten-miljo 

• Metaller i vatten 

http://www.ivl.se/
http://www.sgu.se/
http://www.slu.se/vatten-miljo
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SLU, Institutionen för akvatiska resurser 
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/ 

 

• Hälsotillstånd hos kustfisk 
 

SLU, Institutionen för mark och miljö 
www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/ 

• Växtskyddsmedel i typområden 
på jordbruksmark och i åar 

• Växtskyddsmedel i nederbörd och 
luft 
 

SMHI 
http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljo

data 

 

• Sälpatologi 

 
Ekonomisk översikt av miljögiftsövervakning-
en 
Befintlig budgetram för 2014 års miljögiftsövervakning inom programområden 
Kust och Hav och Sötvatten redovisas i Tabell 2. Dessutom mäts metaller i ytvatten 
samt metaller och vissa organiska ämnen i grundvatten inom några av de delpro-
gram som HaV ansvarar för. 
 
Tabell 2. Budget år 2014 för miljögiftsövervakning inom Kust och Hav (KoH) och Sötvatten. 

Typ Kostnad (kr) 
Ämnesövervakning/Provbankning  
KoH: Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material  4 083 000 

 
Sötvatten: Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material  2 471 000 
Effektövervakning  
KoH: Integrerad kustfiskövervakning/kustfisk hälsa 1 289 000 
KoH: Säl och havsörn 1 567 000 
KoH: (Metaller och organiska miljögifter, effekter) 1 369 800 
Övrigt  
Återkommande mätkampanjer 2 000 000  
Utveckling och analys  2 321 000 
Totalt 15 100 000 
 
För dessa medel budgeteras 9,0 Mkr från Naturvårdsverkets och 6,1 Mkr från 
HaV:s miljöövervakningsanslag. 2 Mkr av dessa är särskilda medel på grund av att 
2014 års mätkampanj görs inom miljögiftsövervakningen. Budgeten för Utveckling 
och analys är en sammanslagning av medel från miljögiftsövervakningen för både 
programområde Sötvatten och Kust och hav. Större delen av posten kommer från 
budgeten för Kust och hav. Sammanslagningen ger en större flexibilitet, och ger 
bättre möjlighet för utveckling av programområde Sötvatten, som sedan gammalt 
har haft en mindre budget för miljögiftsövervakning. 

http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/
http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/
http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata
http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata
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Programområde Sötvatten 
 
Övervakningen av metaller och organiska miljögifter i limnisk miljö består av årlig 
trendövervakning av organiska miljögifter och metaller i biota (fisk) och metaller i 
vatten. Vidare sker övervakning av metaller även i form av omdrev (sjöar och 
grundvatten). Syftet med programmet är att generera underlag för att bedöma till-
stånd och storskalig påverkan på nationell nivå. 
 
I följande av den nationella miljöövervakningens delprogram ingår analys av me-
taller eller organiska miljögifter i sötvatten till någon del:  
 
Naturvårdsverkets miljöövervakning: 

• Miljögifter – Provbankning 
• Miljögifter - Analys (metaller och organiska miljögifter i fisk) 
• Mätningar av bekämpningsmedel (ingår dock ej i PO Sötvatten) 

 
Havs- och vattenmyndighetens miljöövervakning: 

• Trendstationer Sjöar 
• Omdrevsstationer Sjöar 
• Trendstationer Vattendrag 
• Trendstationer Flodmynningar  
• Trend- och omdrevsstationer – grundvatten 
• Miljöövervakning i stora sjöar 
• IKEU (ingår dock ej i PO Sötvatten) 

 
Budgetmedel sätts också av för utveckling och analys. 
 
Inom programområdet saknas nationell övervakning av effekter orsakade av miljö-
gifter, regelbunden övervakning i sediment, samt övervakning av halter av miljö-
gifter i toppkonsumenter. 
 
Naturvårdsverkets miljöövervakning 
Naturvårdsverkets delprogram beskrivs översiktligt nedan och mer detaljerat i 
Bilaga 2. 
DELPROGRAM MILJÖGIFTER – PROVBANKNING 
Delprogrammet syftar till att insamla fisk, huvudsakligen abborre (27 lokaler) men 
även röding i norr (tre lokaler) och gädda (två lokaler). Insamlingen görs i totalt 32 
sjöar spridda över landet, som så långt som möjligt samordnats med annan miljöö-
vervakning för att få trendserier av övriga variabler som stöd för att tolka resultat 
(se karta i Bilaga 2). Provbankningen sker i dagens program enbart i områden som 
kan betraktas vara representativa för en regional bakgrundsnivå. Fisken förvaras i 
frysrum vid ca -25°C tills den ska analyseras. Delar av materialet sparas dock i 
lågtemperaturfrys vid ca -75°C. 
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Naturhistoriska riksmuseet har sedan 2004 på eget initiativ även i varierande om-
fattning samlat in och provbankat sediment från delar av sjöarna. 2007 insamlades 
sediment från samtliga 32 sjöar på uppdrag av Naturvårdsverket. 
 
DELPROGRAM MILJÖGIFTER - ANALYS 

- Programmet syftar till att studera ett antal miljörelevanta metaller och orga-
niska ämnen i biologiskt material (fisk) som provbankats (se ovan). Program-
met består av både trendserier och screeningverksamhet. De ämnen som re-
gelbundet analyseras i biologiskt material omfattar metaller och organiska mil-
jögifter bla PCB, dioxiner, DDT, HBCDD.  En detaljerad lista över analyse-
rade ämnen finns i bilaga 2. 

 
Aktiviteterna under ett enskilt år kan ske på olika sätt:  

• Material (fisk) som lämnats till Miljöprovbanken analyseras på organiska 
miljögifter och/eller metaller. Vissa ämnen analyseras regelbundet/årligen 
medan andra bara analyseras vid ett fåtal tillfällen. 

• Metaller eller organiska ämnen analyseras i sediment. Någon löpande ana-
lys i limniska sediment har inte gjorts sedan föregående revision. Sediment 
insamlat 2007 har analyserats avseende PCB, DDTs, HCH:er, HCB, 
PBDE:er inklusive kongenen BDE 209 och HBCDD, pentaklorfenol och 
triklosan, tennorganiska föreningar, och nonylfenol och oktylfenol (NV 
överenskommelse nr 216 0711), samt avseende dekabromodifenyleter 
(Ricklund et al., 2009). Vidare har insamlat sediment från några sjöar ana-
lyserats i några screeningundersökningar. 

• Organiska ämnen analyseras i grundvattenmagasin/källor. Detta har dock 
inte genomförts i praktiken inom detta delprogram. 
 

DELPROGRAM MÄTNINGAR AV BEKÄMPNINGSMEDEL 
Delprogrammet ingår i Programområde Jordbruksmark men beskrivs kortfattat här 
eftersom det omfattar löpande övervakning av miljögifter i sötvatten. Detta pro-
gramområde har ett mer näringsinriktat fokus och har sitt ursprung i Naturvårds-
verkets ansvar för spridningen av bekämpningsmedel i miljön. Undersökningen har 
idag riskfokus och inte så hög geografisk spridning vilket också konstaterades vid 
den senaste revisionen av undersökningen. I den konstaterades att en större geogra-
fisk spridning var önskvärd men inte på bekostnad av de nuvarande mätningarna. 
Mätningar av bekämpningsmedel görs under växtsäsongen inom fyra så kallade 
intensiv-typområden i Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Hallands län, 
samt i två skånska åar (Vegeå och Skivarpsån). Variationen under året av bekämp-
ningsmedel och transporterade mängder bekämpningsmedel i vattnet följs under 
odlingssäsongen. I ett av områdena tas flödesproportionella prover, det vill säga att 
antalet prover anpassas efter flödet. I två av områdena tas prover också under vin-
terhalvåret. Detta görs för att kunna följa läckaget i ett förändrat klimat. 
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Yt- och grundvatten samt sediment analyseras i samtliga områden från och med 
2003. I vattenprover analyserades 2012 drygt 130 ämnen och i sedimentprover 55 
ämnen. 
 
Havs- och vattenmyndighetens miljöövervakning 
Följande av Havs- och vattenmyndighetens delprogram beskrivs kortfattat här 
eftersom de omfattar löpande övervakning av miljögifter, i huvudsak metaller, i 
sötvatten. Hänsyn har tagits till den övervakning som bedrivs inom delprogrammen 
vid utvärderingen av övervakningsbehovet för enskilda ämnen (se Bilaga 1). För en 
övergripande översyn av dessa delprogram se Havs- och vattenmyndighetens revis-
ionsrapport (Havs- och vattenmyndigheten, 2014b).  
 
DELPROGRAM TRENDSTATIONER - SJÖAR 
Delprogrammet omfattar provtagning och analys av vattenkemi, bottenfauna 
(sammansättning), växtplankton (sammansättning), djurplankton och makrofyter i 
107 sjöar. I 45 av sjöarna provtas även fisk (sammansättning). Den vattenkemiska 
provtagningen omfattar provtagning i ytvatten 4 ggr/år motsvarande ett prov per 
säsong, vid två av dessa tillfällen omfattar analysen även metaller. I 10 av sjöarna 
genomförs ett mer intensivt övervakningsprogram med månadsvis provtagning av 
vattenkemi under den isfria perioden och de vattenkemiska analyserna omfattar 
även metaller. För en detaljerad beskrivning av ingående metaller och frekvenser se 
delprogramsbeskrivningen som nås via HaVs webbplats (www.havochvatten.se). 
Resultaten från programmet ska utgöra referensmaterial för alla Sveriges sjöar, och 
utgörs av sjöar som är opåverkade av punktutsläpp och annan markanvändning än 
skogsbruk. Vid revideringen 2006 tillkom ytterligare sjöar för att programmet 
skulle representera samtliga limniska regioner och sjötyper som beskrevs i NFS 
2006:1. 
 
DELPROGRAM OMDREVSSTATIONER - SJÖAR 
Delprogrammet ska ge en tillståndsbeskrivning av alla Sveriges sjöar. Undersök-
ningen inleddes 2007 och omfattar höstprovtagning av vattenkemi i 800 nya sjöar 
per år. Vattenkemin omfattar en del metaller se delprogramsbeskrivningen som nås 
via HaVs webbplats (www.havochvatten.se).. Efter sex år har 4 800 sjöar provta-
gits, varvid omdrevet börjar om med de 800 första sjöarna igen. Sjöarna är utvalda 
genom en stratifierad slumpning ur SMHI:s sjöregister så att resultaten kan räknas 
om till att beskriva fördelningen av tillståndet i alla Sveriges sjöar större än 1 ha. 
 
DELPROGRAM TRENDSTATIONER - VATTENDRAG 
Delprogrammets övergripande mål är att beskriva tillstånd och storskaliga föränd-
ringar i vattenmiljön. Delprogrammet omfattar månadsvis provtagning och analys 
av vattenkemi i 67 vattendrag (en station per vattendrag) jämnt fördelade över hela 
Sverige. Vattenkemianalyserna omfattar i vissa fall metaller se delprogramsbe-
skrivningen som nås via HaVs webbplats (www.havochvatten.se).. I 48 av dessa 
undersöks även bottenfauna och kiselalger en gång per år. I 28 av vattendragen 
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med provtagning av bottenfauna och kiselalger genomförs även årliga fiskunder-
sökningar. Programmet omfattar vattendrag av mycket varierande storlekar och 
olika långa tidsserier. Stationsnätet omfattar både stationer med god eller hög eko-
logisk status och stationer med måttlig till dålig ekologisk status, främst påverkade 
av försurning. Däremot är vattendragen inte påverkade av punktkällor eller eutrofi-
ering. Vattendragens avrinningsområden varierar i storlek från ca 1 km2 till över 10 
000 km2.  
 
DELPROGRAM TRENDSTATIONER – FLODMYNNINGAR 
Delprogrammets syfte är att ge underlag för beräkning av transporter av närings-
ämnen och andra substanser ut till Östersjön och Västerhavet. Data används inom 
HELCOM, OSPAR och EEA. Mätprogrammen är inriktade på vattenkemiska 
provtagningar som görs en gång i månaden. Direkt miljörelaterade parametrar 
omfattar i första hand olika spårmetaller och närsalterna kväve och fosfor se del-
programsbeskrivningen som nås via HaVs webbplats (www.havochvatten.se).. De 
ingående 47 mätstationerna är placerade där Sveriges största älvar och åar mynnar i 
havet eller Vänern. Stationerna svarar mot cirka 85 procent av den årliga avrin-
ningen från Sverige. Flödesberäkningar tillhandahålls av SMHI.  
 
DELPROGRAM TREND- OCH OMDREVSSTATIONER - GRUNDVATTEN 
Delprogrammet ska ge en bild av tillstånd och trender i Sveriges grundvattenmaga-
sin. Mätprogrammen består huvudsakligen av årliga kemiska provtagningar vid 80 
trendstationer och cirka 80 omdrevsstationer. Trendstationerna är desamma varje år 
och ligger i områden som är relativt opåverkade av punktkällor. Syftet är att bed-
riva långsiktig övervakning. Omdrevsstationerna väljs 80 nya varje år i sex år, det 
vill säga cirka 480 stationer totalt, och syftet är att få en mer heltäckande bild av 
det grundvattenkemiska läget. Vid trendstationerna analyseras ett baspaket, medan 
man vid omdrevsstationerna analyserar ett mer omfattande antal parametrar (se 
delprogramsbeskrivningen som nås via HaVs webbplats (www.havochvatten.se).). 
 
DELPROGRAM STORA SJÖARNA 
Delprogrammets syfte är att beskriva tillstånd, trender och effekter i Vänern, Vät-
tern och Mälaren. Undersökningarna omfattar provtagning och analys av vatten-, 
sediment- och nederbördskemi, vattenblomningsarter, makrofyter, växt- och djur-
plankton, bottenfauna, miljögifter i fisk. Dessutom ingår fiskövervakning och in-
ventering av fågelskär. Alla undersökningar genomförs inte i alla sjöar. Miljögifter 
i fisk analyseras bara i Vänern och Vättern, nederbördskemi endast i Vättern. Be-
lastningar via nederbörden har speciellt stor betydelse för Vättern i och med den 
förhållandevis stora sjöytan jämfört med tillrinningsområde. Så långt möjligt ska 
delprogrammet vara anpassat efter vattendirektivets krav. Undersökningarna kom-
pletteras med kampanjer och utredningar vid behov. 
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INTEGRERAD KALKNINGSEFFEKTUPPFÖLJNING- IKEU 
IKEU är inte ett delprogram under programområde Sötvatten utan en separat mil-
jöövervakningsaktivitet som Havs- och Vattenmyndigheten ansvarar för. Under-
sökningen beskrivs här eftersom det ingår en viss övervakning av miljögifter (me-
taller i vatten samt kvicksilver i biota) i uppföljningsprogrammet.   
 
Sverige har sedan mitten av 1970-talet kalkat sjöar och vattendrag för att motverka 
försurningsskador på djur och växter. IKEU startades för att följa upp de långsik-
tiga effekterna av kalkningen. Huvudsyftet med denna nationella uppföljning är att 
bedöma om naturliga ekosystem återskapas, om kalkningen leder till oönskade 
effekter samt bedöma hur biologin påverkas vid avslutad kalkning. Den nationella 
uppföljningen innefattar också uppföljning av vegetationsskador på kalkade våt-
marker. Det pågående programmet omfattade 2013 totalt 20 sjöar och 32 vatten-
drag. I sjöarna undersöks vattenkemi (inklusive metaller), växt- och djurplankton, 
bottenfauna och fisksamhället sammansättning. I vattendragen undersöks förutom 
vattenkemin (inkl metaller) även bentiska kiselalger, bottenfauna och fisksam-
hällets sammansättning med elfiske.  I 13 av programmets sjöar och 4 referenssjöar 
inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för trendsjöar analyseras också 
kvicksilver i små abborrar en gång per år (10-18 cm). Höga halter av kvicksilver 
(Hg) i insjöfisk har varit ett känt miljöproblem sedan decennier. Det finns ett sam-
band mellan vattnets surhet och halten Hg i fiskmuskel och förhoppningen är att 
halterna Hg i fisk kommer att sjunka när vattnets pH höjs. Det har dock inte gått att 
tydligt visa detta samband i tidigare studier. Syftet är att på ett tydligt sätt belägga 
kalkningens effekt på kvicksilver i fisk genom att kvantifiera och bedöma trender 
av kvicksilver i abborre i kalkade, okalkade och kalkavslutade sjöar.  
 
 

Programområde Kust och hav 
 
Övervakningen av metaller och organiska miljögifter i marin miljö består av årlig 
trendövervakning av prioriterade substanser i olika matriser och av biologisk  
effektövervakning i ett urval organismer. Den stöds dessutom av screening-
undersökningar av sediment och biota samt lagring av provmaterial i provbank. 
Dessa ingår dock i ett annat programområde, Miljögiftssamordning. 
 
Inom trendövervakningen av metaller och organiska miljögifter i biota görs årliga 
mätningar i fisk, blåmussla och fågelägg. Prioriterade substanser i biologiskt 
material används som indikator på långsiktiga förändringar i miljögiftsbelastning-
en. Trendövervakningen kan även utgöras av retrospektiva studier av material från 
miljöprovbanken. 
 
Biologisk effektövervakning genomförs på organismer som befinner sig på olika 
trofinivåer. Vissa har valts ut som gemensamma indikatorer i internationella 
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överenskommelser. Effektmätningarna i marin miljö började med övervakning av 
effekter av miljögifter på säl och havsörn. Även övervakning av effekter på fisk 
och ryggradslösa djur ingår numera i den nationella miljöövervakningen. 
 
Det nuvarande programmet har fokuserat på tidsseriestudier men har även medgivit 
geografiska jämförelser. Internationellt sett karaktäriseras det nuvarande program-
met av mycket god kvalitet dels genom sina unikt långa tidsserier och relativt sett 
låga mellanårsvariation, som beror på kontinuitet beträffande den kemiska analysen 
samt att metodikanvisningar följts på ett noggrant sätt och gett jämförbara prov 
över tid.  
 
De delprogram (och undersökningar) där halter eller effekter av metaller och orga-
niska miljögifter mäts inom Kust och hav är: 
 

• Metaller och organiska miljögifter 
o Metaller och organiska miljögifter i biota (fisk, blåmussla, fågel-

ägg) 
o Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar 
o  Embryonalutveckling hos vitmärla 

• Integrerad kustfiskövervakning (kustfiskhälsa) 
• Säl och havsörn (sälpatologi; reproduktion hos havsörn) 
• Återkommande mätkampanjer (varierande) 

o Metaller och organiska miljögifter i utsjösediment 
 
Budgetmedel sätts också av för utveckling och analys. 
 
Delprogrammen och undersökningarna beskrivs översiktligt nedan och mer detalje-
rat i Bilaga 2. 
 
DELPROGRAM Metaller och organiska miljögifter 
METALLER OCH ORGANISKA MILJÖGIFTER I BIOTA (fisk, blåmussla, fågelägg) 

Undersökningens syfte är att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i 
de större havsbassängerna genom att uppskatta nivåer och variationer av olika 
metaller och organiska miljögifter i olika djur som ingår i den marina näringsvä-
ven. Övervakning i biota är fördelaktigt då halterna speglar den integrerade förore-
ningssituationen i ett område och indikerar förändringar i den biotillgängliga delen 
av det förorenande ämnet.   
 
Årliga mätningar av metaller och organiska miljögifter görs i fisk (sill/strömming, 
abborre, torsk, tånglake), blåmussla och fågelägg (sillgrissla, strandskata, 
fisktärna). Dessutom samlas material in och lagras i miljöprovbanken. Vissa tidsse-
rier sträcker sig mer än 40 år tillbaka, vilket gör dem till de längsta i världen för 
miljögifter. Trendövervakningen utförs fortlöpande men även retrospektivt, genom 
analys av material i provbanken.  
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De miljögifter som studeras är: 
Metaller: kvicksilver, bly, kadmium, nickel, krom, koppar och zink. Från år 2009 
ingår även arsenik, silver, tenn och selen. 
Organiska ämnen: PCB, pesticider, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade 
ämnen, dioxiner, samt vid ett mindre antal lokaler även PAH:er och tennorganiska 
föreningar. En mer detaljerad beskrivning finns i bilaga 2. 
 
Provtagningsstationerna är placerade så att de så långt som möjligt är opåverkade 
av lokala utsläpp (se Bilaga 2). Detta gör resultaten lämpliga att använda som refe-
renslokaler till regionala och lokala undersökningar. Programmet har sedan den 
förra revisionen (2006-2007) förstärkts med ett antal nya stationer för att få en 
bättre geografisk täckning. 
 
Resultaten rapporteras till olika internationella fora, och används regelbundet för 
utvärderingar inom bl.a. HELCOM, OSPAR och EU.  
 
METALLER OCH ORGANISKA MILJÖGIFTER I UTSJÖSEDIMENT 
Undersökningens syfte är att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i 
de större havsbassängerna. Sediment i områden där vågrörelser och strömmar inte 
påverkar bottnen utgör en sänka för metaller och långlivade organiska föreningar 
från olika former av utsläpp. Sedimenten har utnyttjats i recipientkontrollen sedan 
mitten av 1970-talet och inom den regionala miljöövervakningen sedan början av 
1990-talet. Den nationella övervakningen med provtagningar ute i öppet hav kom-
pletterar dessa undersökningar.  
 
Programmet omfattar sexton stationer placerade i olika djupområden (se bilaga 2). 
Sex sedimentkärnor tas på sju platser på varje station, sammanlagt 672 stycken. 
Provtagningen sker vart femte till sjätte år, vilket är ett tillräckligt långt tidsinter-
vall för att ett nytt översta sedimentskikt om minst 1 centimeter skall ha hunnit 
sedimentera. Undersökningen har genomförts 2003 och 2008, och görs även 2014. 
 
Övervakningen omfattar ett stort antal grundämnen och organiska miljögifter (se 
bilaga 2). För att få en uppfattning om den småskaliga variationen analyseras inne-
hållet av metaller i de individuella proverna. 
 
BIOLOGISK EFFEKTÖVERVAKNING AV ORGANISKA TENNFÖRENINGAR 
Tributyltennbaserade (TBT) färger har använts för att förhindra att marina organ-
ismer fäster på fartygsskrov. TBT är mycket effektivt mot påväxt, men har också 
visat sig vara mycket giftigt. På juvenila snäckor kan TBT inducera bildning av 
penis och sädesledare hos honor, imposex. Nedbrytbarheten i sediment är låg, och 
ämnet kommer därför, trots förbud, att finnas kvar i miljön under lång tid framöver. 
Undersökningens syfte är att dokumentera halter av organiska tennföreningar och 
effekter på fortplantning hos snäckor längs med den svenska kusten i Västerhavet 
och Egentliga Östersjön.  På västkusten analyseras nätsnäckor i gradienter från två 
hamnarsamt från två referenslokaler och två påverkade lokaler. I Östersjön används 
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stor tusensnäcka som indikatorart. Snäckor från 16 stationer i sex områden provtas. 
Stationerna är fördelade på punktkällor, naturhamnar och referenslokaler (se Bilaga 
2). För Bottniska viken finns f.n. ingen lämplig metod för denna övervakning. 
 
Övervakningen av organiska tennföreningar avviker från den övergripande strate-
gin för den nationella miljöövervakningen i och med att övervakningen framförallt 
bedrivs i områden med känd påverkan. Om denna övervakning endast bedrevs i de 
minst påverkade områdena bedömer vi att möjligheten att följa utvecklingen över 
tid skulle försämras avsevärt.  
 
EMBRYONALUTVECKLING HOS VITMÄRLA 
Syftet med undersökningen är att redovisa förändringar med tiden av bl.a. missbil-
dade ägg och embryon hos vitmärla (Monoporeia affinis och Pontoporeia femo-
rata) som indikator på förekomsten av förorenade sediment. Avsikten är också att 
identifiera generella miljögiftseffekter, som kan särskiljas från effekter till följd av 
andra orsaker, som syrebrist och förekomst av svavelväte. Insamling sker främst i 
områden opåverkade av lokala utsläpp. I undersökningen av vitmärlor ingår variab-
ler som fekunditet (ägg per hona), missbildade embryon och döda äggsamlingar. 
 
Utformningen av programmet har efter den tidigare revisionen 2006 optimerats för 
att uppnå en bättre geografisk täckning, se figur. Hela detta program har dock inte 
kunnat genomföras av kostnadsskäl. Se bilaga 2 för aktuella stationer. 
 
  

 
Figur 1. Kartan till vänster visar provtagna stationer år 2006. De två högra kartorna visar 
det optimerade programmet. Endast områden inringade med gult har kunnat provtas.   
 
DELPROGRAM Integrerad kustfiskövervakning 
Syftet med delprogrammet är att dokumentera de stationära fisksamhällenas sam-
mansättning, och att dokumentera tillväxt, hälsotillstånd och reproduktionsfram-
gång hos abborre och tånglake som indikation på miljögifter. Integrerad kustfisk-
övervakning ger underlag för att bedöma störningar på ekosystemnivå.  
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KUSTFISK HÄLSA 
Biomarkörer används för att följa hälsotillståndet hos abborre och tånglake. Under-
sökningarna görs på fisk från fyra referensområden, vid Holmöarna utanför Umeå 
(abborre), i Kvädöfjärden på gränsen mellan Småland och Östergötland (abborre, 
tånglake), vid Torhamn i Blekinge (abborre) samt vid Fjällbacka i Bohuslän (tång-
lake). I programmet ingår mätningar av biokemiska, fysiologiska, histologiska och 
patologiska variabler (se Bilaga 2). I samma eller näraliggande områden görs även 
provfisken för uppskattningar av bestånd, vilket ingår i den övervakning som Havs-
och vattenmyndigheten ansvarar för. Fisk samlas också in för analys av metaller 
och organiska miljögifter inom delprogrammet ”Metaller och organiska miljögifter 
i biota”.  
 
DELPROGRAM Säl och havsörn  
SÄL 
Sälar befinner sig högst upp i näringskedjan i havet, vilket gör dem särskilt expone-
rade för miljögifter, och de kan därför fungera som indikatorarter för miljögifter 
och för andra storskaliga förändringar i ekosystemet. Östersjöns sälar har visat sig 
ha höga halter av organiska miljögifter och många klorerade kolväteföreningar 
anrikas i sälarnas fettvävnad. Halterna av många miljögifter är så höga att man kan 
förvänta sig patologiska effekter. Syftet med undersökningen är att kontinuerligt 
övervaka hälsotillståndet hos populationerna av östersjösäl (gråsäl, vikare och 
knubbsäl). Särskilt studeras sådana skador på olika kroppsorgan, som är relaterade 
till belastning av miljögifter. Detta görs genom obduktioner av strandade, bifång-
ade och skjutna sälar där skador på olika kroppsorgan dokumenteras och klassifice-
ras. Prover från alla sälar bevaras i miljöprovbanken. 
 
HAVSÖRN 
Havsörnen används som indikator för miljögiftsbelastningen i havet eftersom topp-
konsumenter är särskilt utsatta för miljögifter. Havsörnen signalerade redan på 
1950-talet om Östersjöns problem med höga nivåer av organiska miljögifter genom 
tydliga fortplantningsstörningar. Havsörnen finns utmed hela Östersjökusten och 
enskilda par är i huvudsak stationära och därför representativa för regional belast-
ning. Under våren lokaliserar övervakarna bebodda bon genom avståndsobservat-
ioner och flyginventeringar. Sedan besöker de dessa bon för att kontrollera häck-
ningsresultatet. Andelen lyckade häckningsförsök noteras, och antalet ungar per 
kull räknas. 
Eftersom bestånden av havsörn ökar, så kan man inte längre besöka alla bon inom 
ramen för resurserna. Trots detta har det gått att uppnå tillräcklig statistisk styrka. 
Regional övervakning samt ett stort engagemang från frivilliga har också gjort att 
de flesta häckningsplatser fortfarande kan kontrolleras. 
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Kravställare – prioriterade behov 
av data från miljögiftsövervak-
ningen 
I de miljöpolitiska propositionerna (Prop. 1990/91:90 & 1997/98:145) beskrivs 
regeringens krav på en effektiv miljöövervakning. Verksamheten ska beskriva 
tillståndet i miljön, bedöma hotbilder, lämna underlag för åtgärder, följa upp beslu-
tade åtgärder samt ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och 
internationella miljöpåverkan. 
 
Dessutom gäller att miljöövervakningen ska vara anpassad till lagstiftning om mil-
jökvalitetsnormer, inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen 
och ge samlad information om miljötillståndet samt effekter av sådana skeenden i 
samhället som är av betydelse för en hållbar utveckling. 
 

Nationella miljökvalitetsmål 
En viktig utgångspunkt för de nationella miljöövervakningsprogrammen är rege-
ringens propositioner 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrate-
gier och 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag. De miljökvali-
tetsmål som fastställts av riksdagen inkluderar mål både för tillståndet i den akva-
tiska miljön och för ett uthålligt utnyttjande av naturresurser. Målen ska generellt 
nås inom en generation. Följande miljökvalitetsmål har preciseringar som rör far-
liga ämnen i allmänhet eller i den akvatiska miljön i synnerhet: Giftfri miljö, Hav i 
balans, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.  
 
Varje miljökvalitetsmål har preciseringar (Regeringsbeslut M2012/1171/Ma,  
2012-04-26). Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppfölj-
ningsarbetet av målet. De miljökvalitetsmål som berörs saknar än så länge i stort 
sett indikatorer som är baserade på miljögiftsövervakning av akvatisk miljö. Un-
dantaget är växtskyddsmedel i ytvatten. Men även om det råder stor brist på över-
vakningsrelaterade indikatorer utgör övervakningsdata en viktig utgångspunkt för 
att göra en övergripande bedömning av måluppfyllelsen. Miljögiftsövervakningen 
bidrar till uppföljningen av följande preciseringar:  
 
Giftfri miljö: 
 

1. Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla expone-
ringsvägar är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

2. Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upp-
hört.  

3. Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är 
mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av 
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de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är 
tillgängliga. 

 
Hav i balans samt levande kust och skärgård: 
 

1. Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, 
kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen 
(2010:1341). 

2. Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk 
status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. 

 
Levande sjöar och vattendrag: 
 

1. Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god 
kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön. 

 
Grundvatten av god kvalitet (de överenskommelser som bidrar till uppföljningen av 
dessa preciseringar tecknas i dagsläget av Havs- och vattenmyndigheten i samråd 
med Naturvårdsverket): 
 

1. Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar 
användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörj-
ning.  

2. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. 

3. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god 
livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 

 
De av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen är allmänt formulerade målsättning-
ar och saknar en formell rättslig status. För att få en sådan status krävs att målen 
omvandlas till rättsligt bindande regler, exempelvis som krav på högsta tillåtna 
halter av vissa ämnen i vattenmiljön, vilka i sin tur leder till utsläppsregleringar. I 
och med genomförandet av Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) (fortsättnings-
vis kallat vattendirektivet i dokumentet), direktivet om miljökvalitetsnormer för 
prioriterade ämnen och vissa andra förorenande ämnen (2008/105/EG uppdaterat 
genom 2013/39/EU) (fortsättningsvis kallat direktivet om prioriterade ämnen i 
dokumentet) och Ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG) (fortsättnings-
vis kallat havsmiljödirektivet i dokumentet) har emellertid de lagliga förutsättning-
arna skapats för att följa upp miljömålen. 
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EU-lagstiftning 
 
Vattendirektivet 
Vattendirektivet, 2000/60/EG, syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar 
förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvat-
ten omfattas. Vattendirektivet kompletteras av tre så kallade dotterdirektiv: 
 

• ett för grundvatten (Direktiv 2006/118/EG), 
• ett för prioriterade ämnen i ytvatten (Direktiv 2008/105/EG) och 
• ett tekniskt direktiv om kvalitetskrav på kemiska analyser och på laborato-

rier som anlitas för övervakningen (Direktiv 2009/90/EG). 
 
Vattendirektivets mål innebär att samtliga vattenförekomster i inlands- och kustvat-
ten till år 2015 ska ha uppnått god kemisk och ekologisk status eller, för kraftigt 
modifierade och konstgjorda vatten, god ekologisk potential. Grundvatten ska ha 
uppnått god grundvattenstatus. Direktivet är implementerat i Sverige genom för-
ordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF; 2004:660). I förord-
ningen behandlas organisatoriska bestämmelser om vattendistrikt och vattenmyn-
digheter och de olika aktiviteter som ska genomföras (kartläggning och analys, 
bestämmelser om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner, åtgärdsplaner, över-
vakning, rapportering mm).  
Genomförandet av vattendirektivet är också en förutsättning för att de vattenrelate-
rade nationella miljökvalitetsmålen ska uppfyllas. Fem länsstyrelser är utsedda till 
vattenmyndigheter och de ansvarar för att arbetet utförs enligt vattenförvaltnings-
förordningen. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordning av vatten-
myndigheterna, för att ta fram vägledningsmaterial och föreskrifter och för att rap-
portera arbetet till EU. Sveriges geologiska undersökning, SGU, ansvarar för att ta 
fram vägledning och föreskrifter för arbete med grundvatten. 
 
Vattenmyndigheten i varje vattendistrikt ska se till att program för övervakning av 
grundvatten, inlandsvatten och kustvatten inom distriktet upprättas och genomförs 
Det ska finnas program både för kontrollerande och operativ övervakning, samt i 
förekommande fall undersökande övervakning. Vattenmyndigheterna bedriver inte 
någon egen övervakning utan använder till sina övervakningsprogram ett urval av 
stationer från den övervakning som bedrivs av andra (nationell och regional miljö-
övervakning, SRK, egenkontroll etc).   
 
Enligt HVMFS 2013:19 ska den kemiska statusen för ytvatten klassificeras utifrån 
miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnen som finns listade i direktivet om 
prioriterade ämnen 2008/105/EG (uppdaterat genom 2013/39/EU). Se tabell 3. För 
att uppnå god kemisk status får dessa miljökvalitetsnormer inte överskridas. 
 
Utöver de prioriterade ämnena ska förekomsten av ämnen som släpps ut i bety-
dande mängd i respektive vattenförekomst, s.k. särskilda förorenande ämnen, SFÄ, 
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klassificeras. Denna klassificering ingår dock som en del i bedömningen av ekolo-
gisk status. Det är vattenmyndigheterna som har i uppdrag att bedöma vilka ämnen 
som släpps ut i betydande mängd samt att klassificera status och fastställa miljö-
kvalitetsnormer för dessa ämnen. 
 
SGU föreskriver om vilka kemiska parametrar som ska ingå i den kontrollerande 
övervakningen av grundvatten (SGU-FS 2014:1). Analyssammansättningen ska 
utgöra de förorenande ämnen som genom mänskliga verksamheter orsakat att det 
är risk att grundvattenförekomsten inte når god kemisk status liksom åtminstone de 
obligatoriska parametrarna pH, konduktivitet, syre, nitrat och ammonium. Utöver 
dessa rekommenderas bestämning av arsenik, kadmium, bly, kvicksilver liksom de 
syntetiska ämnena trikloretylen och tetrakloretylen.  
 
Tabell 3. Prioriterade ämnen och vissa andra föroreningar enligt direktivet om prioriterade ämnen. 
I tabellen anges om en miljökvalitetsnorm finns för vatten (MKNvatten, årsmedelvärde) eller biota 
(MKNbiota), om ämnet betraktas som uPBT-ämne, samt om trendövervakning krävs. Mer detalje-
rade uppgifter ges i bilaga 1. 

 
Nr Ämne MKNvatten MKNbiota uPBT  Trend 

1 Alaklor x    

2 Antracen x   x 

3 Atrazin x    

4 Bensen x    

5 Bromerade difenyletrar  x x x 

6 Kadmium och kadmiumföreningar x   x 

6a Koltetraklorid* x    

7 C10-13 Kloralkaner x   x 

8 Klorfenvinfos x    

9 Klorpyrifos x    

9a Cyklodiena pesticider (aldrin, dieldrin, endrin, 

isodrin)* 

x    

9b DDT* x    

10 1,2-dikloretan x    

11 Diklormetan x    

12 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) x   x 

13 Diuron x    

14 Endosulfan x    

15 Fluoranten  (x) x  x 

16 Hexaklorbensen  x  x 

17 Hexaklorbutadien  x  x 

18 Hexaklorcyklohexan x   x 

19 Isoproturon x    

20 Bly och blyföreningar x   x 

21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar  x x x 

22 Naftalen x    

23 Nickel och nickelföreningar x    
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Nr Ämne MKNvatten MKNbiota uPBT  Trend 

24 Nonylfenol x    

25 Oktylfenol x    

26 Pentaklorbensen x   x 

27 Pentaklorfenol x    

28 Polyaromatiska kolväten (x) x x x 

29 Simazin x    

29a Tetrakloretylen* x    

29b Trikloretylen* x    

30 Tributyltennföreningar x  x x 

31 Triklorbensen x    

32 Triklormetan x    

33 Trifluralin x    

34 Dikofol (x) x  x 

35 PFOS (x) x x x 

36 Kinoxifen x   x 

37 Dioxiner och dioxinlika föreningar  x x x 

38 Aklonifen x    

39 Bifenox x    

40 Cybutryn x    

41 Cypermetrin x    

42 Diklorvos x    

43 HBCDD (x) x x x 

44 Heptaklor/Heptaklorepoxid (x) x x x 

45 Terbutryn x    

 
*ämnet är ett övrigt förorenande ämne 

(x) MKNvatten finns men MKNbiota är att föredra 

uPBT: prioriterat ämne som uppträder som allmänt förekommande PBT-ämnen 

 
KONTROLLERANDE ÖVERVAKNING 
Ytvatten 
För att kunna göra en bedömning av ytvattenstatusen ska medlemsstaterna inrätta 
program för kontrollerande övervakning. Övervakning skall göras i ett så stort antal 
ytvattenförekomster att en bedömning kan göras av den allmänna ytvattenstatusen i 
varje avrinningsområde eller delavrinningsområde inom avrinningsdistriktet. 
Övervakningssystemet ska ge en representativ bild av tillståndet i det övervakade 
området, dvs. det ska omfatta opåverkade vattenförekomster såväl som vattenföre-
komster med olika grad av påverkan. 
 
Kontrollerande övervakning skall för varje övervakningsstation utföras under en 
period av ett år inom förvaltningsplanens tidsram (dvs ett år av sex) när det gäller 
de prioriterade respektive särskilda förorenande ämnen som släpps ut i avrinnings-
området eller delavrinningsområdet. Ämnen som mäts i vattenfas ska mätas en 
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gång i månaden under året (om inte teknisk kunskap motiverar ett annat intervall), 
medan mätningar i sediment eller biota bara behöver göras en gång under samma 
tidsperiod. I dagsläget är samtliga miljökvalitetsnormer uttryckta för vatten 
och/eller biota, men en medlemsstat får trots det välja att övervaka ett ämne i sedi-
ment om man tar fram en miljökvalitetsnorm som innebär motsvarande skydds-
nivå. 
 
Grundvatten 
Nätet för kontrollerande övervakning av grundvatten skall utformas så att det ger 
en heltäckande översikt över grundvattnets kemiska status inom varje avrinnings-
område och så att långsiktiga uppåtgående tendenser när det gäller föroreningar 
som är förorsakade av människor upptäcks.  
 
OPERATIV ÖVERVAKNING 
Ytvatten 
Operativ övervakning ska bedrivas för alla vattenförekomster som ligger i riskzo-
nen för att inte uppfylla miljömålen (bedömt antingen genom riskanalys eller kon-
trollerande övervakning) samt för alla vattenförekomster där prioriterade ämnen 
släpps ut. När det gäller risken för betydande påverkan från diffusa källor ska ett 
tillräckligt antal vattenförekomster övervakas för att kunna bedöma omfattningen 
av påverkan. 
 
Grundvatten 
Övervakning ska genomföras under den period då inte kontrollerande övervakning 
genomförs i de grundvattenförekomster som bedöms ligga i riskzonen för att inte 
någod kemisk status. Den operativa övervakningen ska även användas till att följa 
upp effekterna av de åtgärdsprogram som satts in och framför allt till statusbedöm-
ning. Det är framför allt de förorenande ämnen som släpps ut i så betydande mäng-
der att de riskerar att förorsaka att målen inte nås, som ska övervakas. 
 
ÄMNEN SOM UPPTRÄDER SOM ALLMÄNT FÖREKOMMANDE PBT-ÄMNEN 
Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (nedan kallade PBT-ämnen) och 
andra ämnen som uppträder som PBT-ämnen och som är allmänt förekommande 
(senare i dokumentet kallade uPBT-ämnen) kan i årtionden finnas kvar i vattenmil-
jön i halter som medför en betydande risk, även om omfattande åtgärder för att 
minska eller eliminera utsläpp av sådana ämnen redan har vidtagits. Vissa kan 
också spridas långt vilket bidrar till att de återfinns överallt. Dessa prioriterade 
ämnen får enligt direktivet om prioriterade ämnen övervakas mindre intensivt än 
övriga prioriterade ämnen (vad mindre intensivt innebär är dock inte definierat i 
direktivet).  
 
UNDERSÖKANDE ÖVERVAKNING 
Undersökande övervakning ska utföras när orsaken till överskridanden av en mil-
jökvalitetsnorm är okänd eller vid oavsiktliga föroreningsincidenter. Denna över-
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vakning skall också ligga till grund för inrättande av ett åtgärdsprogram som syftar 
till att nå miljömålen och särskilda åtgärder som är nödvändiga för att komma till 
rätta med effekterna av oavsiktliga föroreningsincidenter. 
 
TRENDÖVERVAKNING 
Utöver den kontrollerande övervakningen ska enligt artikel 3.6 i vattendirektivet, 
de ackumulerande prioriterade ämnena övervakas i biota eller sediment. Övervak-
ningen ska ske åtminstone vart tredje år om inte teknisk kunskap motiverar ett 
annat intervall. 
 
BEVAKNINGSLISTAN 
I och med uppdateringen av direktivet om prioriterade ämnen etableras en lista 
över ämnen som skulle kunna bli prioriterade, men där kunskapen är otillräcklig 
om ämnets spridning i miljön, ”bevakningslistan”. Listan ska fastställas av kom-
missionen senast i december 2014 och kommer sedan att uppdateras en gång om 
året. Den kommer maximalt att omfatta 14 ämnen.  
 
NATURVÅRDSVERKETS ÅTAGANDEN 
För att möta ovanstående krav kommer Naturvårdsverket att:  

- Fortlöpande bedöma vilka prioriterade ämnen som släpps ut i landet och 
som är av nationellt respektive regionalt intresse, bl.a. på grundval av scre-
eningundersökningar som utförs under Programområde Miljögiftssamord-
ning.  

- Bidra till trendövervakningen av de prioriterade ämnena. 
- Bidra till den kontrollerande (och operativa) övervakningen i områden med 

enbart storskalig och diffus påverkan.  
- Utarbeta ett underlag för bestämning av klassgränser för särskilda förore-

nande ämnen i samverkan med HaV och VM. 
- Screena ämnena på bevakningslistan (inom Programområde Miljögifts-

samordning). 
 
Havsmiljödirektivet och havskonventionerna 
Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) medför ett bindande regelverk som antagits för 
att främja havsmiljön i EU. Huvudmålet är att senast år 2020 uppnå en god miljö-
status i haven. I regelverket finns 11 deskriptorer som beskriver vad god miljösta-
tus ska innebära. De handlar överlag om ekosystemets struktur, funktion och pro-
cesser. Direktivet täcker medlemsländernas havsområden från baslinjen ut till den 
yttre gränsen av den ekonomiska zonen, d.v.s. maximalt 200 sjömil. Varje med-
lemsland skall utveckla en marin strategi för sina egna vatten inom respektive om-
råde, dvs. för svensk del Östersjön respektive Nordsjön. I direktivet fastställs att 
medlemsstaterna i de berörda regionerna ska vara koordinerade och enhetliga i sitt 
genomförande av direktivet och att redan existerande plattformar för samarbete 
som OSPAR och HELCOM ska utnyttjas så lång som möjligt.   
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Direktivet är implementerat i havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). Havs- och 
vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för genomförandet och har föreskrifts-
rätt. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att göra en inledande bedömning av 
miljötillståndet, fastställa vad som kännetecknar god miljöstatus i Nordsjön och 
Östersjön samt ta fram miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och 
Östersjön, fastställa och genomföra miljöövervakningsprogram samt fastställa 
åtgärdsprogram. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har föreskrivit om vad som kännetecknar god miljö-
status samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön i 
HVMFS 2012:18. Indikatorerna bygger på de miljöövervakningsparametrar som 
var funktionella vid föreskrifternas ikraftträdande, dvs. övervakning finns på plats 
de har utvärderats och god miljöstatus har definierats eller är på väg att definieras. 
Ytterligare andra utvecklingsbara indikatorer finns beskrivna i God Havsmiljö 
2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, dessa bygger i huvudsak på para-
metrar som ingår i något av havskonventionernas övervakningsprogram. Då en 
indikator också införlivats i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter kan detta 
ses som ett formellt krav att övervakning ska finnas på plats vid en viss angiven 
tidpunkt. 

I oktober 2014 rappporterade Havs- och vattenmyndigheten Sveriges övervak-
ningsprogram för insamling av data som ska användas för uppföljning av miljökva-
litetsnormer och för bedömning av miljötillståndet i havet i enlighet med Havsmil-
jödirektivets krav (Havs- och vattenmyndigheten, 2014c). Övervakningsprogram-
met baseras på nuvarande eller planerad övervakning och utgör inte ett fast pro-
gram utan fortsatt utveckling av indikatorer och övervakning kommer att ske kon-
tinuerligt. 
 
De två regionala havskonventionerna HELCOM och OSPAR tillkom på 1970-talet 
för att skydda miljön i haven i respektive region. HELCOM omfattar Östersjön i 
sin helhet och OSPAR Nordostatlanten. Några av HELCOM:s och OSPAR:s hu-
vuduppgifter är att redovisa den belastning av gödande ämnen och miljögifter som 
når havet från respektive omgivande land samt att utforma övervakningsprogram 
och välja lämpliga indikatorer för att följa upp utvalda miljökvalitetsmål. I och med 
tillkomsten av EU:s havsmiljödirektiv har man inom båda konventionerna arbetat 
med att ta fram nya indikatorer som ska kunna svara både mot konventionernas 
mål och mot den rapportering som krävs av EU:s medlemsstater under detta direk-
tiv (se Tabell 5 & 6). 
 
HELCOM 
Cooperative Monitoring in the Baltic Marine Environment – COMBINE beskriver 
det övervakningsprogram som är överenskommet för Östersjön (HELCOM, 2014). 
Programmet innehåller övervakningsvariabler på tre nivåer: basprogrammet (core), 
med variabler som är obligatoriska för samtliga länder, huvudprogrammet (main 
programme) som övervakas i samtliga regioner men där ansvaret är delat mellan 
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länderna och stödvariabler (supporting) som övervakas av vissa länder eller grup-
per av länder. Östersjöländernas miljöministrar och EU-kommissionen beslutade i 
november 2007, inom ramen för HELCOM, om en gemensam åtgärdsplan, Baltic 
Sea Action Plan (BSAP, HELCOM, 2007). BSAP reviderades 2013 bl.a. för att 
harmoniseras med andra övervaknings- och rapporteringskrav. Planen gäller för 
Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt och målet med planen är att uppnå god 
miljöstatus till år 2021. Under 2010-2013 har HELCOM inom projektet CORESET 
påbörjat utvecklingen av ett antal indikatorer som ska användas i arbetet mot detta 
mål (HELCOM, 2013). För vissa av de föreslagna indikatorerna saknas idag över-
vakning. Övervakningen ska utformas på ett sådant sätt att de ger en uppfattning 
om det allmänna läget för den marina miljön dvs. övervakning ska inte ske i områ-
den med punktkällor, områden ska vara representativa och frekvensen ska tillåta att 
slutsatser kan dras om tidstrender. Målet är att HELCOMs indikatorer ska vara 
färdiga, inklusive underlag för koncept, övervakning, datahantering, bedömnings-
metod och gräns/referensvärden, senast vid slutet av 2015. 
 
OSPAR 
OSPARs Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP) beskriver 
sådana övervakningsaktiviteter som är obligatoriska för de länder som ratificerat 
OSPAR (OSPAR Agreement 2010-01, 2013). Övervakningen är tänkt att generera 
data för analys av tidstrender och geografisk utbredning samt, för de länder som 
omfattas av EU:s Havsmiljödirektiv, generera data till deras rapportering under 
detta direktiv. För att en övervakningsparameter ska kunna bli obligatorisk krävs 
att det finns vägledning, kvalitetssäkringsverktyg samt bedömningsgrunder. Ytter-
ligare övervakningsparametrar är tänkta att så småningom bli obligatoriska men då 
något eller några av de tre kraven i dagsläget inte är uppfyllt ingår de istället i det 
som kallas pre-CEMP. Sådana parametrar är det frivilligt för länderna att övervaka. 
Om parametern håller måttet, ska den senare inkluderas i CEMP och dessutom 
användas, om möjligt, till en statusbedömning 2017. De parametrar som redan idag 
bedöms kunna användas för en statusbedömning benämns common indicators 
(OSPAR 2013b). 
 
Även inom OSPAR-programmen Riverine Inputs and Direct Discharges (RID) och 
Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme (CAMP) utförs viss över-
vakning av metaller och organiska miljögifter. Programmens syfte är att bedöma 
den vattenburna respektive atmosfäriska belastningen av näringsämnen och vissa 
andra ämnen till våra kust- och havsområden. Inom dessa program pågår utveckl-
ingen av gemensamma belastningsindikatorer. 
 
Parallellt med utvecklingen av gemensamma indikatorer sker en omarbetning av 
OSPARs Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP), som ska inkludera 
specifikationerna för de gemensamma indikatorerna. 
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Tabell 4. Terminologi för indikatorerna inom HELCOM och OSPAR 

Benämning HELCOM OSPAR 

Gemensam indikator Core indicator Common indicator 

Prioriterad indikator pre-Core indicator Priority candidate indicator 

Kandidatindikator Candidate indicator Candidate indicator 

 

NATURVÅRDSVERKETS ÅTAGANDEN 
För att möta ovanstående krav kommer Naturvårdsverket att:  
 

- I Östersjön och Nordsjön övervaka de ämnen och effekter som är över-
enskomna/föreskrivna inom HELCOM/OSPAR/HVMFS. 

- Genomföra pilotundersökningar för att bedöma användbarheten av före-
slagna nya indikatorer som bedöms relevanta för svensk del. 

- Bidra till utvecklingen av indikatorer, bedömningsgrunder och utvärde-
ringar. 
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Tabell 5. Funktionella eller föreslagna indikatorer för att bedöma koncentrationen av farliga ämnen enligt HVMFS 2012:18/God Havsmiljö 2020, HELCOM (HELCOM, 2013) och OSPAR (OSPAR, 
2013b). Utöver dessa indikatorer ska metaller i vattenfas mätas i flodmynningar för att bedöma belastningen av metaller till havet. Detta görs inom PO Sötvatten. 

I = obligatorisk (HVMFS/core indicator/common indicator) II = föreslagen (pre-core/priority candidate) III = utvecklingsbar (candidate) IV = HELCOM: supplementär; OSPAR: Ingår i pre-CEMP, men ej föresla-

gen som indikator för havsmiljödirektivet.   

Parenteser indikerar alternativ matris eller att matrisen ännu inte beslutats. 

 
Parameter HVMFS/God 

Havsmiljö 2020 
 

HELCOM (CORESET) OSPAR common indicators Kommentar 

 Bio
ta 

Sedi-
ment 

Vat-
ten 

Biota Sedi-
ment 

Vatten Bio
ta 

Sedi-
ment 

Vat-
ten 

 

Hg I III  I (I)  I I   
Cd I III  I (I)  I I   
Pb I III  I (I)  I I   
HCB I III  IV IV  III III   
DDT:er    IV       
HBCDD I   I (I)  I? I?  Oklar status inom OSPAR - 

ingår i OSPAR CEMP men är 
ingen common indicator 

Bromerade difenyletrar (PBDE)1 I III  I (I)  I I   
HCBD       III III   
Perfluorerade föreningar2 I   I (I)  IV IV IV  
HCH  I III  IV       
Ej dioxinlika PCB:er3 I III  I (I)  I I   
Dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika I   I (I)  IV IV   
                                                      
1 HVMFS och HELCOM: (BDE-28, 47, 99, 100, 153 och 154); OSPAR biota (BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154, 183); OSPAR sediment (BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154, 
183, 209)  
2 HELCOM: PFOS OSPAR pre-CEMP: PFOS (men mätningar av andra perfluorerade föreningar uppmuntras) 
3 HELCOM och OSPAR Avser följande PCB kongener: CB 28, 52, 101, 118, 138, 153 och 180 
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Parameter HVMFS/God 
Havsmiljö 2020 

 

HELCOM (CORESET) OSPAR common indicators Kommentar 

 Bio
ta 

Sedi-
ment 

Vat-
ten 

Biota Sedi-
ment 

Vatten Bio
ta 

Sedi-
ment 

Vat-
ten 

 

PCB:er4 
PAH5 I III  I I  II I   
Organiska tennföreningar III III  I (I)  II I   
Cu    IV IV IV     
Zn    IV IV IV     
Ni III III         
Alkylfenoler (ex oktyl- och nonylfenol)  III  III III      
Läkemedelsrester  6 (III) (III) (III)   II     
Alkylerade PAH7       IV IV  Ingår i OSPAR pre-CEMP 
Cs-137    I  I    Övervakas av SSM8 
  

                                                      
4 HELCOM: WHO-TEQ av dioxiner och furaner samt dioxinlika PCBer OSPAR pre-CEMP: Avser utöver dioxiner och furaner följande plana PCB kongener CB 77, 126 och 169 i 
biota och i vissa fall i sediment 
5 HELCOM: US EPA 16 PAH OSPAR CEMP: antracen, bens(a)antracen, benso(ghi)perylen, benso(a)pyren, krysen, fluoranten, ideno(1,2,3-cd)pyren, pyren och fenantren.  
6 God Havsmiljö 2020: Diklofenak, 17-beta-östradiol och 17-alfa-etinylöstradiol; HELCOM Läkemedelsrester (Diklofenak, EE2, E1, E2,E3, In vitro metod för östrogena effekter)  
7 OSPAR pre-CEMP: Alkylerade C1-, C2-, och C3-naftalener, C1-, C2- och C3-fenantren, och C1-, C2- och C3-dibensotiofen och dibensotiofen. 
8 Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Tabell 6. Funktionella och föreslagna övervakningsparametrar för att bedöma effekter av farliga ämnen enligt HVMFS 2012:18/God Havsmiljö 2020, HELCOM (HELCOM, 2013) och OSPAR 
(OSPAR, 2013b).  

I = obligatorisk (HVMFS/core indicator/common indicator) II = föreslagen (God Havsmiljö/pre-core/priority candidate)  III = utvecklingsbar (candidate)  IV = HELCOM: supplementär/supporting programme; 

OSPAR: Ingår i pre-CEMP, men ej föreslagen som indikator för havsmiljödirektivet. 

? = Beslut ej fattat av HELCOM. 
 

Parameter HVMFS/God 
Havsmiljö 2020 

HELCOM  
(CORESET) 

OSPAR Kommentar 

Skaltjocklek hos ägg från havsörn och 
sillgrissla 

I    

Produktivitet hos havsörn I  IV   HELCOM core indicator för biodiversitet 

Dräktighetsfrekvens hos säl (gråsäl, 
knubbsäl, vikaresäl) 

I IV  HELCOM core indicator för biodiversitet 

Hälsostatus hos fisk II IV   

Reproduktiv framgång tånglake 
/Embryonala missbildningar hos tånglake 

II9 II? IV  

Vitellogenininduktion II9 III   

Embryonala missbildningar hos vitmärla II II?   

Imposex (snäckor) II I I  

Lysosomal stabilitet II II? III  

Mikrokärntest  II? III  

PAH-metaboliter i galla  I? III HELCOM core indicator tillsammans med PAH 

EROD (cyp1a) II9 III III  

Fisksjukdomar  II? (index) III HaVs ansvarsområde 

Makroskopiska leverneoplasmer  IV  

Leverhistopatologi  IV  

ALA-D   IV  

                                                      
9 Denna parameter ingår i Hälsostatus hos fisk 
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Parameter HVMFS/God 
Havsmiljö 2020 

HELCOM  
(CORESET) 

OSPAR Kommentar 

Metallotionin i blåmussla   IV  

Acetylkolinesterasaktivitet  III IV  

Sediment bioassays   IV Ej mätning i miljön 

Sediment porvatten bioassay   IV Ej mätning i miljön 

Vatten bioassay   IV Ej mätning i miljön 
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Skillnader, likheter och överlapp mellan vat-
tendirektivet och havsmiljödirektivet 
 
Medan vattendirektivet (för kemisk status) omfattar vårt territorialvatten 12 sjömil 
från baslinjen så omfattar havsmiljödirektivet området från baslinjen ut till gränsen 
för vår ekonomiska zon, dvs. maximalt 200 sjömil. Detta innebär att det finns över-
lapp mellan direktiven och att territorialvattnet både ska uppnå god kemisk status 
enligt vattendirektivet samt god miljöstatus med avseende på halter av farliga äm-
nen (deskriptor 8) enligt havsmiljödirektivet. De ämnen, liksom deras miljökvali-
tetsnormer, som ingår i god kemisk status är definierade i direktivet om priorite-
rade ämnen. De farliga ämnen som ingår i deskriptor 8 är däremot inte definierade i 
EU-lagstiftningen utan bestäms av varje medlemsstats val av indikatorer. Vid valet 
av indikatorer ska de prioriterade ämnena enligt direktivet om prioriterade ämnen 
beaktas. Samtliga prioriterade ämnen behöver inte övervakas och indikatorerna 
behöver inte begränsas till dessa substanser utan kan även omfatta andra farliga 
ämnen som utgör en risk för havsmiljön. För de prioriterade ämnena används mil-
jökvalitetsnormerna även som gräns för god miljöstatus. Sverige bör därför ta fram 
nationella miljökvalitetsnormer för andra matriser än de som föreskrivs i direktivet 
om prioriterade ämnen i de fall befintlig norm för ett visst prioriterat ämne inte är 
definierad för den matris som är föreslagen för övervakning av havskonventioner-
na. 
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Övergripande bristanalys och in-
komna synpunkter 
I bristanalysen har vi tagit med de synpunkter på miljöövervakningen som fram-
förts i olika sammanhang under de senaste åren. Huvudsakligen är det synpunkter 
från länsstyrelserna och utförarna samt referensgruppen för Miljögifter i vatten-
miljö. Andra källor är den utredning av miljögiftsövervakningen som utfördes 
under 2011-2012 av Länsstyrelsen i Västra Götaland (Wernersson 2012) och Vat-
tenmyndigheternas skrifter om anpassningen av miljöövervakningen enligt ramdi-
rektivet för vatten (VM 2013). 
 
Även om många av bristerna inte kan åtgärdas inom ramen för denna översyn do-
kumenteras de ändå här och målsättningen är att antingen upprätta en plan för hur 
bristerna kan åtgärdas eller föra vidare synpunkterna om de faller utanför program-
områdena Sötvatten och Kust och hav. 
 
 

Övervakning av metaller och organiska miljö-
gifter  
 
Geografisk och temporal täckning 
  
Vattenförvaltningsförordningen hänvisar till vattendirektivet när det gäller över-
vakningsprogrammens utformning. För kontrollerande övervakning enligt vattendi-
rektivet krävs mätningar av de prioriterade ämnen som släpps ut. Övervakning 
skall göras i ett så stort antal ytvattenförekomster att en bedömning kan göras av 
den allmänna ytvattenstatusen i varje avrinningsområde eller delavrinningsområde 
inom avrinningsdistriktet. Övervakningssystemet ska ge en representativ bild av 
tillståndet i det övervakade området, dvs. det ska omfatta opåverkade vattenföre-
komster såväl som vattenförekomster med olika grad av påverkan. Mätningar av de 
prioriterade ämnena ska göras en gång om året för biota och sediment och en gång 
i månaden för vattenfas. Kontrollerande övervakning behöver dock enbart göras ett 
av förvaltningscykelns sex år. När det gäller operativ övervakning av till följd av 
risken för betydande påverkan från diffusa källor ska ett tillräckligt antal vattenfö-
rekomster övervakas för att kunna bedöma omfattningen av påverkan. Frekvensen 
ska fastställas så att tillräckliga data föreligger för en tillförlitlig bedömning av 
statusen för aktuell parameter. Den geografiska täckningen för trendövervakningen 
är inte definierad. Mätningar krävs minst vart tredje år i biota eller sediment (om 
inte teknisk expertis säger något annat). 
 
För de prioriterade ämnen som mäts inom nationella program uppfylls kraven på 
frekvens för biota men inte för vattenfas se tabell nedan. Det är dock möjlighet att 
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frångå övervakningsintervallet om ett större intervall skulle vara motiverat på 
grundval av teknisk kunskap och expertutlåtande. Ett exempel kan vara vid över-
vakningen av sådana växtskyddsmedel som bara används under delar av året. 
 
För att bedöma hur den samlade svenska miljöövervakningens geografiska täck-
ning svarar mot vattendirektivets krav på kontrollerande och operativ övervakning 
måste den nationella och den regionala övervakningen analyseras tillsammans med 
övervakningen inom samordnad recipientkontroll. Detta har inte gjorts i denna 
rapport. Vattenmyndigheterna har översiktligt beskrivit bristerna i den totala geo-
grafiska täckningen av övervakningen av de prioriterade ämnena (Vattenmyndig-
heterna, 2013.) Enligt Vattenmyndigheternas analys är den rumsliga täckningen 
beräknad till 30 % för miljögifter i kust- och övergångsvatten. Ett identifierat pro-
blem är att hälften av alla miljögiftsstationer inte kan användas för bedömning av 
kemisk status eftersom man mäter halter i sediment och effekter i biota. 
 
När det gäller den geografiska och temporala täckningen i marin miljö pågår ut-
vecklingen av indikatorerna och tillhörande vägledning för övervakning. Bedöm-
ningen har i dagsläget gjorts utifrån om övervakningen uppfyller befintlig vägled-
ning inom HELCOM respektive OSPAR. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6627 

Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 

 

48 
 

 
Tabell 7. Vår bedömning av den geografiska och temporala täckningen, hos de delprogram och 
undersökningar där halten av farliga ämnen mäts, i förhållande till den täckning som krävs ifrån 
olika kravställare och andra behov. 

RDV= Vattendirektivet HMD=Havsmiljödirektivet 
 
Delpro-
gram/ 
Under-
sökning 

Geogra-
fisk täck-
ning 

Frekvens Bedömning 

Miljögifter i 
biota (Söt-
vatten) 

32 sjöar 
spridda 
över hela 
landet 

Metaller 
årligen. 
Organiska 
miljögifter 
årligen i 
tidsserie-
sjöar, i 
övriga 
vartannat 
eller vart 3e 
år. 

Övergripande: Den årliga analysen i trend-
sjöarna möjliggör att vi på nationell nivå kan 
följa storskaliga förändringar och diffus på-
verkan t.ex. via långväga transport.  
Provtagningsstationerna är placerade så att 
de så långt som möjligt är opåverkade av 
lokala utsläpp och kan därför användas som 
referenslokaler till lokala och regionala 
undersökningar. 
 
RDV: Frekvensen är tillräcklig. Geografiskt 
bör övervakningen kunna bidra till kontrolle-
rande och operativ övervakning av vattenfö-
rekomster med enbart diffus påverkan, men 
förutsättningen är då att ingående sjöar 
kommer att pekas ut som vattenförekomster 
framöver. 

Miljögifter i 
biota  
(Kust och 
Hav) 

Fisk: 
20 stationer 
inom 
svenskt 
territorial-
vatten 
 
Mussla: 
3 kustvat-
ten-
stationer 
 
Fågelägg: 
2  

Årlig Övergripande: Den årliga analysen möjliggör 
att vi på nationell nivå kan följa storskaliga 
förändringar och diffus påverkan t.ex. via 
långväga transport. Provtagningsstationerna 
är placerade så att de så långt som möjligt är 
opåverkade av lokala utsläpp och kan därför 
användas som referenslokaler till lokala och 
regionala undersökningar. 
 
RDV: Frekvensen är tillräcklig. Geografiskt 
bör övervakningen av fisk och mussla kunna 
bidra till kontrollerande och operativ övervak-
ning av kustvattenförekomster med enbart 
diffus påverkan. Övervakningen av mussla 
skulle behöva utökas. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Frekvensen är tillräcklig Geografiskt är   
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Delpro-
gram/ 
Under-
sökning 

Geogra-
fisk täck-
ning 

Frekvens Bedömning 

övervakningen av fisk i stort sett tillräcklig för 
att bedömning av utsjövattnen, eventuellt 
skulle ytterligare någon utsjöstation behövas. 
Övervakningen av mussla skulle behöva 
utökas. 

Miljögifter i 
sediment 
(Kust och 
Hav) 

16 utsjö-
stationer 

Vart 5:e till 
6:e år 

Övergripande: Övervakningen täcker in alla 
större havsbassänger. Sedimentationen i 
utsjön är så pass långsam att det inte är 
meningsfullt med en ökad provtagningsfre-
kvens. 
 
RDV: Inte aktuellt eftersom sedimenten ligger 
utanför RDVs bedömningsområde. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Den geografiska täckningen är tillräcklig för 
att möjliggöra rumslig statusbedömning av 
utsjövattnen. 

Trendstat-
ioner Sjöar 

107 sjöar  2-8 ggr/år  RDV: Det är tveksamt om frekvensen är 
tillräcklig. Geografiskt bör övervakningen 
kunna bidra till kontrollerande och operativ 
övervakning av vattenförekomster med en-
bart diffus påverkan. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Inte aktuellt. 

Om-
drevsstat-
ioner Sjöar 

800 sjöar 
per år, 
totalt 4800 
sjöar på 
sex år. 

1 gång var 
sjätte år 

RDV: Det är tveksamt om frekvensen är 
tillräcklig. Geografiskt bör övervakningen 
kunna bidra till kontrollerande och operativ 
övervakning av vattenförekomster med en-
bart diffus påverkan.  
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Inte aktuellt. 

Trendstat-
ioner Vat-
tendrag 

Totalt 67 
trendvat-
tendrag.  

1 
gång/mån 

RDV: Frekvensen är tillräcklig. Geografiskt 
bör övervakningen kunna bidra till kontrolle-
rande och operativ övervakning av vattenfö-
rekomster med enbart diffus påverkan. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Tillsammans med Trendstationer – flodmyn-
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Delpro-
gram/ 
Under-
sökning 

Geogra-
fisk täck-
ning 

Frekvens Bedömning 

ningar tillräcklig för att rapportera belastning-
en av metaller på Östersjön och Västerhavet. 

Trendstat-
ioner 
Flodmyn-
ningar  

47 stationer 1 
gång/mån 

RDV: Frekvensen är tillräcklig. Geografiskt 
bör övervakningen kunna bidra till kontrolle-
rande och operativ övervakning av vattenfö-
rekomster med enbart diffus påverkan. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Tillsammans med Trendstationer – vatten-
drag tillräcklig för att rapportera belastningen 
av metaller på Östersjön och Västerhavet. 

Trend- och 
om-
drevsstat-
ioner – 
grundvat-
ten 

80 trend-
stationer,  
 
78*6 
omdrevssta
tioner 
 

Trendstat-
ioner:  
1-2 gång/år 
 
Omdrev:  
1 gång vart 
sjätte år 

Övergripande: Trendstationerna ligger i om-
råden som är relativt opåverkade av punkt-
källor. Omdrevsstationerna väljs nya varje år 
i sex år, och syftet är att få en mer heltäck-
ande bild av det grundvattenkemiska läget 
 
RDV: Frekvensen är otillräcklig. Bidrag till 
kontrollerande och operativ övervakning men 
bidraget är litet då enbart ett fåtal mätstation-
er ligger inom vattenförekomster. 

IKEU 20 sjöar 
 
32 vatten-
drag 
 

Vattenkemi 
 4-12 
gång/år 
 
Hg årligen i 
vissa sjöar 
och i andra 
vartannat 
år 

Övergripande: Huvudsyftet är att följa upp de 
långsiktiga effekterna av kalkningen 
 
RDV: Frekvensen är tillräcklig i vattendragen 
men inte i sjöarna (utom för Hg i biota). Geo-
grafiskt bör övervakningen kunna bidra till 
kontrollerande och operativ övervakning av 
vattenförekomster. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Inte aktuellt. 

Bekämp-
ningsmedel 
i jord-
bruksmark  

4 typområ-
den. 
2 st åar. 

Ytvatten 
veckovis i 4 
typområ-
den, sedi-
ment årlig-
en. 
Åar 1-2 
gånger i 
månaden. 

Övergripande: Huvudsyftet är att följa om 
växtskyddsmedel når miljön nära utsläppskäl-
lan. Geografiskt är undersökningen därför 
begränsad till ett fåtal lokaler i intensiva 
jordbruksområden där man har god kunskap 
om vilka växtskyddsmedel som används.. 
 
RDV: Frekvensen bedöms som tillräcklig. 
Geografiskt bör övervakningen kunna bidra 
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Delpro-
gram/ 
Under-
sökning 

Geogra-
fisk täck-
ning 

Frekvens Bedömning 

till kontrollerande och operativ övervakning. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
Inte aktuellt. 

Övriga synpunkter på den geografiska täckningen: 
 
 

• Gradient för miljögifter i biota efterfrågas. 
 

• För att man ska kunna interpolera värden mellan provtagningsområden för 
fisk bör det inte vara längre än 37,5 km mellan dessa områden (Strategi för 
kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenvikens distrikt. Länssty-
relsen Västerbotten, 2008, expertbedömning). Detta uppfylls inte inom den 
nationella övervakningen. 

 
Ämnen 
I bilaga 1, Översyn av ämnen och effekter, görs en bedömning av övervakningsbe-
hoven ämne för ämne. Direktivens och konventionernas krav har ställts mot befint-
lig övervakning och slutsatser har dragits för respektive ämne.  
 
I tabell 8 redovisas sammanfattande slutsatser från bilaga 1 tillsammans med re-
kommenderad åtgärd för kommande övervakningsprogram. För de ämnen som 
redan var prioriterade i direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG) redovisas 
resultaten av denna bedömning enbart för de ämnen där brister har identifierats. 
 
Tabell 8. Brister i den nationella övervakningen av prioriterade ämnen (enligt direktivet om priori-
terade ämnen 2008/105/EG) och ämnen med övervakningskrav från havskonventionerna. För en 
mer detaljerad bedömning se bilaga 1. K= Kust och hav, S=Sötvatten. 

 
Ämne Mäts redan i Bristanalys Bedömning 
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Ämne Mäts redan i Bristanalys Bedömning 
Bromerade difenylet-
rar (PBDE) 

Miljögifter i biota 
(K, S) 
Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

BDE-28 mäts ej i 
limnisk biota. MKN-
biota för PBDE:er 
överskrids dock 
stort trots detta.  
BDE-66, -85  -183 
mäts ej i marin 
biota (krav enligt 
OSPAR) 

Komplettering med 
BDE-28 i limnisk 
biota påverkar ej 
utfall vid status-
klassning varför 
ingen förändring 
rekommenderas. 
Inte heller en kom-
plettering med 
analys av BDE-66, 
-85 -183 i marin 
biota påverkar 
utfallet vid status-
klassning men 
eventuellt behov för 
källbedömning bör 
undersökas. 

C10-13 kloralkaner Retrospektivt inom 
Miljögifter i biota 
(S) 
Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

Krav på trendöver-
vakning men mäts 
ej löpande i biota 
(K, S). Genomförda 
mätningar i fisk 
eller mussla  < 0,1* 
QSbiota.  
 

Ytterligare trendö-
vervakning i biota 
behövs inte i nulä-
get men möjlighet 
till retrospektiva 
mätningar finns. 

Di (2-etylhexyl)-ftalat 
(DEHP) 
Hexaklorbutadien 
(HCBD) 
Pentaklorbensen 

Tributyltennföreningar 
(TBT) 

Miljögifter i biota, 
Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

Krav på trendöver-
vakning men mäts 
ej löpande (S) 

Krav på trendöver-
vakning hanteras 
genom retrospek-
tiva mätningar vid 
behov. 

4-Nonylfenol Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

Ska övervakas 
enligt BSAP, före-
slagen candidate 
indicator av 
HELCOM 
CORESET, men 
övervakas ej lö-
pande i vatten eller 
biota (K, S) 

Eventuellt bör 
mätningar i flod-
mynningar genom-
föras för belastning 
till havet. 
Behov av uppre-
pade mätningar i 
biota bör utredas 
vidare.  

Oktylfenol Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

Antracen Miljögifter i biota, 
Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

Krav på trendöver-
vakning men mäts 
ej löpande (S). 
Låg geografisk 

En utökning av 
övervakning i lim-
nisk miljö bör utre-
das vidare. 
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Ämne Mäts redan i Bristanalys Bedömning 
Fluoranten Miljögifter i biota, 

Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

täckning i biota (K). 
 

Geografisk täckning 
(K) bör förbättras 
genom kampanj-
visa mätningar i 
mussla. Polyaromatiska kolvä-

ten (PAH) enligt vat-
tendirektivet 

Miljögifter i biota, 
Miljögifter i sedi-
ment 
(K) 

Acenaftylen Miljögifter i sedi-
ment 2003 men ej 
2008 
(K) 

Ingår i föreslagen 
core indicator för 
PAH (HELCOM 
CORESET) men 
mäts ej löpande 
(K). Försök att 
analysera ämnet i 
mussla genomför-
des 2010 utan 
framgång  

Acenaftylen bör 
inkluderas i över-
vakningen av sedi-
ment om analysme-
toden medger det. 

Alkylerade PAH  Ingår i OSPAR pre-
CEMP men mäts ej 
(K). Försök att 
analysera ämnet i 
mussla genomför-
des 2010 utan 
framgång 

Övervakning i 
mussla är ej aktuell 
förrän analysmeto-
dik förbättrats. 
Mätningar i sedi-
ment bör utredas 
vidare. 

Metaller (Cd, Pb, Ni, 
Zn, Cu) 

Miljögifter i vatten 
(S), Miljögifter i 
biota (K, S), Miljö-
gifter i sediment 
(K) 

Mäts ej löpande i 
marina vatten (K). 
I sötvatten analyse-
ras dekanterade 
prov men MKN 
avser filtrerat vatten 
(S). 

Vi anser inte att 
metallerna behöver 
mätas löpande i 
vattenfas i kustvat-
ten, men en en-
gångsstudie bör 
övervägas. 
Strategi samt väg-
ledning avseende 
hur resultat från 
NMÖ ska tolkas för 
RDV bör utvecklas.  

 
 
Angående metodik för metallanalyser 
Miljökvalitetsnormerna för metaller enligt direktivet om prioriterade ämnen 
2013/39/EUMKNgäller biotillgänglig halt i filtrerade prover. Inom den nationella 
miljöövervakningen bestäms dock metallhalter sedan lång tid på ofiltrerade men 
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dekanterade prover då detta krävs för rapportering för havskonventionerna (Köhler, 
2010). Institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet har på 
uppdrag av Naturvårdsverket genomfört två undersökningar med syfte att studera 
skillnader i mätresultat mellan filtrerad och dekanterad halt, samt undersöka möj-
ligheten att skatta löst filtrerad utifrån dekanterad halt (Köhler, 2010, Köhler 2014). 
Resultaten visar att metallerna Cu, As, Cd, Ni efter dekantering till nästan uteslu-
tande del förekommer i löst form, medan fördelningen för andra metaller så som 
Zn, Pb, V, Cr och Co påverkas av faktorer som pH, halten organiskt kol, turbiditet 
eller andel Fe, Al eller Mn i den lösta fasen (Köhler, 2014). Ett ställningstagande 
behövs kring hur och när metallbestämningar gjorda enligt den metodik som an-
vänds för nationell miljöövervakning kan användas för utvärdering enligt direktivet 
om prioriterade ämnen2013/39/EU. Därefter bör vägledningsdokument samt 
undersökningstyper för vattenkemi anpassas i relation till detta ställningstagande.  
 
Utveckling av övervakningen av PAH:er 
I och med det reviderade direktivet om prioriterade ämnen 2013/39/EUska kemisk 
status för fluoranten och polyaromatiska kolväten (PAH) utvärderas utifrån halt i 
biota (kräftdjur eller mollusker). I direktivet anges även miljökvalitetsnormer för 
vatten (AA-MKN) men det är svårt att nå tillräckligt låga kvantifieringsgränser för 
utvärdering mot dessa (Loos, 2012). Vidare ska trend utvärderas för antracen, fluo-
ranten och polyaromatiska kolväten. I nuvarande nationella miljöövervakning ana-
lyseras dessa ämnen endast i mussla från tre lokaler samt i sediment inom Kust och 
Hav. Övervakningen bör därför ses över både inom Sötvatten och Kust och Hav. 
Fortsatta utredningar kring hur övervakningen kan förbättras behövs.  
 
Det saknas idag kunskap om lämplig art för övervakning av PAH i limnisk biota. 
Möjligheten att övervaka i biota behöver därför utredas innan någon sådan eventu-
ellt kan påbörjas. Naturhistoriska riksmuseet har sedan 2004 i varierande omfatt-
ning insamlat och provbankat sediment från delar av trendsjöarna. Analys av prov-
bankat sediment skulle kunna användas för att utvärdera trend. Vidare ger direkti-
vet om prioriterade ämnen möjlighet att fastställa miljökvalitetsnormer för alterna-
tiva matriser om de ger minst samma skyddsnivå som de som föreskrivs i direktivet 
(artikel 3.3, 2013/39/EU). Övervakning i sediment kan därför vara ett alternativ 
även för utvärdering av kemisk status.  
 
Inom Kust och Hav övervakas fluoranten och polyaromatiska kolväten i blåmussla 
men endast från tre lokaler. Det finns dock ett förslag till referensnät för insamling 
av blåmussla (på västkusten samt i egentliga Östersjön) och ev. skorv (i Bottenvi-
ken och Bottenhavet) bestående av 17 stationer (Gustavsson et al., 2009). In-
samling och provbankning av material från delar av dessa stationer har hittills skett 
vid ett tillfälle (år 2010). Provbankat material samt eventuella kommande in-
samlingar skulle kunna analyseras för att förbättra den nuvarande övervakningens 
geografiska täckning.  
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I tabell 9 redovisas sammanfattande slutsatser från bilaga 1 tillsammans med re-
kommenderad åtgärd för kommande övervakningsprogram. för de ämnen som 
blivit prioriterade från 2013 (i och med 2013/39/EU). Även några ämnen från be-
vakningslistan inkluderas i tabellen. 
 
Tabell 9. Rekommendationer för övervakningen av ämnen prioriterade enligt 2013/39/EU samt 
ämnen på bevakningslistan. För mer detaljerad bedömning se bilaga 1. K= Kust och Hav, 
S=Sötvatten. 

 
Ämne Mäts redan i Analys Bedömning 
HBCDD Miljögifter i biota 

(K,S) 
Befintlig övervakning 
tillräcklig 
 
 

Fortsätt befintlig 
övervakning 
 Dioxiner och  

dioxinlika ämnen 
Miljögifter i biota 
(K,S) 

PFOS Miljögifter i biota 
(K,S) 

Kinoxifen Bekämpningsmedel i 
jordbruksmark 

Aklonifen Bekämpningsmedel i 
jordbruksmark 

Bifenox Bekämpningsmedel i 
jordbruksmark 

Terbutryn Bekämpningsmedel i 
jordbruksmark 
 

Bör även övervakas i 
slam och utgående 
vatten 

Fortsätt befintlig 
övervakning och 
inkludera även i 
Slam och utgående 
vatten 

Cypermetrin Bekämpningsmedel i 
jordbruksmark  

Oklart om befintlig 
övervakning tillräck-
lig 

Fortsatt övervakning 
Ytterligare utred-
ning/metodutvecklin
g behövs 

Cybutryn Bekämpningsmedel i 
jordbruksmark  

Oklart om befintlig 
övervakning tillräck-
lig 

Ej prioriterat för 
övervakning i jord-
bruksmark 
Ytterligare utred-
ning/metodutvecklin
g 

Diklorvos  Bekämpningsmedel i 
jordbruksmark 

Oklart om befintlig 
övervakning tillräck-
lig 
 

Ytterligare utred-
ning/metodutvecklin
g 
 

Diklofenak - 

17beta-östradiol Östrogenreceptorak-
tivitet (YES-test) 
övervakas i  under-
sökningen Slam och 
utgående vatten 
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Ämne Mäts redan i Analys Bedömning 
17alfa-östradiol Östrogenreceptorak-

tivitet övervakas i 
Slam och utgående 
vatten 

Hep-
taklor/heptaklorepo
xid 

- Övervakning saknas, 
oklart om någon 
behövs 

Ytterligare utred-
ning/metodutvecklin
g 

Dikofol 
 

- Ingen övervakning 
behövs 

 

 
 
Övervakningsbehov i vattenfas 
I dagsläget är det enbart metaller som i viss mån övervakas i vattenfas inom den 
nationella miljöövervakningen (inom Havs- och vattenmyndighetens delprogram 
trendsjöar och vattendrag, omdrevssjöar, flodmynningar samt grundvatten). Det är 
dock enbart i trendvattendrag och flodmynningar som vattendirektivets krav på 
provtagningsfrekvens bedöms vara uppfylld.  Inom programområdena Jordbruks-
mark och Miljögiftssamordning görs löpande analyser av växtskyddsmedel i an-
slutning till jordbruksmark samt analys av metaller och organiska ämnen i slam och 
utgående vatten. 
 
Utöver dessa mätningar sker ingen löpande övervakning av miljögifter i vattenfas 
på nationell nivå. För icke-ackumulerande ämnen och ämnen där vattenlevande 
organismer är det känsligaste skyddsobjektet kan det finnas argument för löpande 
övervakning i vatten – åtminstone i söt- och grundvatten - om ämnet sprids via 
långväga transport eller förekommer naturligt. Detta gäller för metallerna liksom 
för vissa PAH:er (se tabell 8). För ytterligare andra ämnen är behovet ännu inte helt 
klarlagt vilket tex gäller läkemedlena på vattendirektivets bevakningslista. 
 
För att kunna bedöma den belastning av organiska miljögifter till havet som krävs 
enligt HMD bilaga 3 tabell 2 skulle det också behövas mätningar av vissa miljögif-
ter i flodmynningarna vilket innebär ökade kostnader för både provtagning och 
analyser. Någon sådan belastningsindikator är dock ännu inte definierad. Övervak-
ning av vissa organiska miljögifter i flodmynningarna skulle även förbättra un-
derlaget för rapportering för direktivet om prioriterade ämnen. Utvecklingsprojekt 
dels avseende fler ämnesgrupper, men även rörande vilken dimensionering på 
övervakningen som behövs för att beräkna belastning kan komma att behövas.  
Inom HELCOM LOAD har det föreslagits att PFOS och PFOA inkluderas i rap-
portering av belastning till Östersjön. PFOS och PFOA har även diskuterats som 
möjligt relevanta organiska miljögifter för inkludering i rapporteringen inom 
OSPAR RID. Under 2013 genomfördes ett utvecklingsprojekt där en lång rad per-
fluorerade ämnen och olika ämnen som används som flamskyddsmedel analyserats 
i flodmynningar Tretton olika perfluorerade ämnen kunde detekteras och PFOS 
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överskred miljökvalitetsnormen på 0,65 ng/l på 12 av 44 platser (Ahrens et al 
2014).   
 
Övervakningsbehov i sediment 
Det sker inte någon löpande övervakning av metaller och organiska miljögifter i 
limniska sediment. Naturhistoriska riksmuseet har dock samlat in och provbankat 
sediment från delar av trendsjöarna. Eventuella undersökningar hanteras under 
budgetposten utveckling och analys.  
 
Övriga synpunkter och förslag: 
 

• Man behöver överväga utfasning av ämnen.  
• En möjlig effektivisering av övervakningen skulle kunna vara att för vissa 

ämnen glesa ut i stället för att fasa ut övervakningen. En utglesning kan gö-
ras antingen genom att den geografiska täckningen minskas (att föredra om 
man vill ha intakta tidsserier där man har möjlighet att upptäcka föränd-
ringar i trender) eller genom att övervakningen utförs mer sällan (vilket är 
att föredra om syftet är att behålla en viss geografisk täckning). 

• Vissa analyser görs fortfarande på individuella prover i en del undersök-
ningar (eller på en del stationer). Om man övergår till att göra även dessa 
analyser på poolade prover så skulle en del medel kunna frigöras. 

• PFOS lämpar sig, trots att miljökvalitetsnormen är satt för biota, även för 
mätning i vattenfas. Det skulle därför vara intressant att göra en studie i 
bakgrundsområden där mätningarna av PFOS i biota kompletterades med 
mätningar i vatten. Detta skulle vara värdefullt för länsstyrelserna att ha 
som referensvärden. 

• För att svara mot havsmiljödirektivets bilaga 3 tabell 2 (bedömning av till-
förseln av syntetiska ämnen) skulle eventuellt vissa syntetiska ämnen 
också behöva övervakas i svenska flodmynningar.  

 
 
Grundvatten 
En genomgång av bristerna med nuvarande övervakning av grundvatten har gjorts 
av SGU inom översynen av Programområde Sötvatten (SGU 2014).  
 
Övervakningen bedöms som för dålig då den inte är anpassad efter vattenförvalt-
ningens behov och flertalet provpunkter ligger utanför vattenförekomsterna. SGU 
anser även att övervakningen är otillräcklig för att följa upp miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet.  Det finns inte tillräcklig kunskap för att idag lägga 
fast vilka föroreningar som bör övervakas i grundvattnet. Val av nya ämnen bör-
grunda sig på information om utsläpp eller läckage från föroreningskällor; det gäl-
ler såväl punktkällor som diffusa föroreningskällor inklusive långtransporterade, 
ibland gränsöverskridande, föroreningar. Förslag finns också på att göra en riktad 
insats i form av en screening av grundvatten vilket skulle kunna vara lämpligt med 
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tanke på att grundvatten karakteriseras av stor spatiell variation och mer begränsad 
temporal variation 
 
Den akvatiska miljögiftsövervakningen kan komma att spela stor roll vid framta-
gande av bedömningsgrunder för påverkan på framförallt akvatiska grundvattenbe-
roende ekosystem. Frågan om halter miljögifter hos uppströms ytvatten och in-
blandning av utläckande grundvatten som kan komma att antingen späda ut eller 
öka halterna miljögifter i den akvatiska miljön blir intressant och faktorer som 
utströmning, fastläggning och vattenbalans blir viktiga att ta med i en framtida 
utveckling av akvatiska program. 
 

Övervakning av biologiska effekter av metaller 
och organiska miljögifter 
 
Geografisk och temporal täckning 
När det gäller den geografiska och temporala täckningen i marin miljö pågår ut-
vecklingen av indikatorerna och tillhörande vägledning för övervakning. Bedöm-
ningen har i dagsläget gjorts utifrån om övervakningen inom delprogram och 
undersökningar uppfyller befintlig vägledning inom HELCOM respektive OSPAR. 
 
I sötvatten saknas idag löpande nationell effektövervakning. Det finns inte heller 
några krav på effektövervakning från direktiv. Däremot skulle effektbaserade me-
toder t.ex. vara användbara för att identifiera påverkan av kemiska ämnen i ett 
tidigt skede eller för att identifiera särskilda förorenande ämnen där utsläppen är 
okända. Ett exempel på en sådan metod under utveckling är förekomsten av de-
formationer hos och ändring av artsammansättning hos kiselalger i vattendrag vid 
exponering för metaller och bekämpningsmedel. Andra exempel på effektbaserade 
metoder som skulle kunna vara lämpliga att använda i dessa sammanhang finns 
bland annat beskrivna i en teknisk rapport som tagits fram inom vattenförvalt-
ningsarbetet på EU-nivå (Wernersson et al 2014). 
 
Trots att även limniska toppkonsumenter är exponerade för miljögifter saknas idag 
löpande övervakning av effekter på toppkonsumenter kopplade till limniska nä-
ringskedjor inom den nationella miljöövervakningen, och kunskapen om halter av 
miljögifter är begränsad. Olika forskningsprojekt indikerar dock att limniska topp-
konsumenter är påverkade av miljögifter även idag. Till exempel har påverkan på 
reproduktionsorgan påvisats för mink och utter (Roos et al, 2013; Persson, 2013). 
Även halter av miljögifter har visats vara höga i toppkonsumenter i limnisk miljö. 
Höga eller mycket höga halter har till exempel uppmätts för perflourerade ämnen i 
utter, mink, skarv och gråtrut (Roos et al, 2013b; Persson et al, 2013b; Nordén och 
Engwall, 2013). 
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Tabell 10. Vår bedömning av den geografiska och temporala täckningen, hos de delprogram och 
undersökningar där effekterna av farliga ämnen mäts, i förhållande till den täckning som krävs 
ifrån olika kravställare och andra behov. 

HMD=Havsmiljödirektivet 

 
Delpro-
gram/ 
Under-
sökning 

Geogra-
fisk täck-
ning 

Frekvens Bedömning 

Havsörn  Samtliga 
havsörns-
bestånd 
längs kus-
ten 

Årlig Övergripande: Omfattningen av befintlig 
övervakning bedöms vara tillräcklig. 
 
HMD/OSPAR/HELCOM:  
 
 

Säl  Undersöks 

längs kus-

ten i respek-

tive utbred-

ningsom-

råde. 

Årlig Övergripande: Omfattningen av befintlig 
övervakning bedöms vara tillräcklig. 

Kustfisk – 
hälsa  

1 station på 
västkusten, 
3 på öst-
kusten 

Årlig Den geografiska täckningen är f.n. gles. Det 
har inte tillkommit nya krav på denna över-
vakning. Om befintligt förslag till bedöm-
ningsgrund för fiskhälsa förs in i HVMFS 
2012:18 kan den geografiska täckningen 
behöva förbättras. Oavsett detta kan det 
finnas skäl att övervaka några mer påver-
kade områden, vilket dock inte i första hand 
är ett nationellt ansvar. 

Embryo-
nala miss-
bildningar 
hos vit-
märla 

31 stationer 
i Östersjön  

Årlig Den geografiska täckningen har nyligen 
förbättrats, dock inte fullt ut. Om befintligt 
förslag till bedömningsgrund förs in i HVMFS 
2012:18 kan flera stationer behövas 

Biologisk 
effektöver-
vakning av 
organiska 
tennför-
eningar 

14 stationer 
på västkus-
ten, 16 på 
östkusten 

Årlig Den geografiska täckningen har förbättrats 
betydligt, men övervakning saknas helt i 
Bottniska viken pga att befintliga metoder inte 
kan användas där. 
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Effektparametrar 
I bilaga 1, Översyn av ämnen och effekter, görs en bedömning av övervakningsbe-
hoven för respektive effekt. Föreskriftens och konventionernas krav har ställts mot 
befintlig övervakning och slutsatser har dragits för respektive effekt.  
 
Tabell 11 nedan visar rekommendationer för de effektbaserade metoder som har 
föreslagits som indikatorer eller utvecklingsbara indikatorer eller ingår i havskon-
ventionernas övervakningsprogram.  
 
Samtliga effektparametrar som är föreskrivna, obligatoriska eller föreslagna 
core/common indikatorer inom havskonventionerna (utom PAH-metaboliter i 
galla) övervakas redan inom den nationella övervakningen i marin miljö. 
 
Lysosomal stabilitet, som indikerar generell miljögiftspåverkan, och mikrokärntest, 
som svarar på exponering för genotoxiska substanser är de två effektbaserade me-
toder där vi idag saknar övervakning och som vi bedömer ligger närmast att inklu-
deras som obligatoriska övervakningsparametrar. Om dessa metoder skulle inklud-
eras i framtida övervakningsprogram behöver pilotprojekt initieras på ett par plat-
ser.  
 
 
Tabell 11. Effektparametrar – översikt över befintlig övervakning och behovsanalys 
Prioritet hänvisar till prioriteringen enligt tabell 6: Funktionella och föreslagna övervakningspara-
metrar för att bedöma effekter av farliga ämnen. 

(K) = Programområde Kust och hav 
 
Parameter Mäts redan i Analys Rekommendation 
Skaltjocklek hos 
ägg från havsörn 
och sillgrissla 

Säl och havsörn 
(K), 
Miljögifter i biota (K) 

Prioritet I.  Behåll befintlig övervakning 

Produktivitet hos 
havsörn 

Säl och havsörn (K) Prioritet I.  Behåll befintlig övervakning 

Dräktighetsfre-
kvens hos säl 
(gråsäl, knubbsäl, 
vikaresäl) 

Säl och havsörn (K) Prioritet I.  Behåll befintlig övervakning 

Hälsostatus hos 
fisk 

Kustfisk hälsa (K) Prioritet II.  Behåll befintlig övervakning. 
Överväg att utöka antalet 
provtagningsplatser i regional 
eller nationell regi. Befintligt 
förslag till bedömningsgrund 
behöver, ev. efter justering, få 
en formell status (HaV:s an-
svar). 

Reproduktiv Kustfisk hälsa (K) Prioritet II? Behåll befintlig övervakning. 
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framgång tång-
lake /Embryonala 
missbildningar 
hos tånglake 

Tånglake bedöms som en 
nära hotad art, SLU aqua 
anser inte att uttaget är ett hot 
mot beståndet men möjlighet-
en att lägga till en annan art 
om övervakningen ska utökas 
(beror på kommande budget) 
så att tånglaken på sikt kanske 
kan ersättas bör utredas. 

Vitellogeninin-
duktion 

Kustfisk hälsa (K) Prioritet III. Behåll befintlig övervakning. 

Embryonala 
missbildningar 
hos vitmärla 

Embryonal-
utveckling hos 
vitmärla (K) 

Prioritet II. Behåll befintlig övervakning. 
Ev. utökning om indikatorn förs 
in i havsmiljöförordningen.  
Befintligt förslag till bedöm-
ningsgrund behöver, ev. efter 
justering, få en formell status 
(HaV:s ansvar). 

Imposex (snäckor) Biologisk effekt-
övervakning av 
organiska tennför-
eningar (K) 

Prioritet I.  Behåll befintlig övervakning. 
Befintligt förslag till bedöm-
ningsgrund behöver, ev. efter 
justering, få en formell status 
(HaV:s ansvar). 
Överväg att försöka utveckla 
en metod för att utvärdera 
effekter av organiska tennför-
eningar som kan användas i 
Bottniska viken och i sötvatten. 

Lysosomal stabili-
tet 

Mäts ej Prioritet II. 
Indikatorn 
anges som 
utvecklings-
bar i HVMFS 
2012:18, 
men 
svenska 
underlags-
data och 
bedöm-
ningsgrund 
saknas. 

Genomför ett pilotprojekt för 
att undersöka möjligheter att 
etablera parametern som 
indikator. 

Mikrokärntest Mäts ej Prioritet II? Ingen löpande övervakning 
påbörjas i avvaktan på beslut 
från HELCOM. 
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Överväg pilotprojekt/utredning. 

PAH-metaboliter i 
galla 

Mäts ej. Prioritet I? Ingen övervakning påbörjas i 
avvaktan på beslut från 
HELCOM. Ett pilotprojekt kan 
göras i anslutning till befintlig 
övervakning. 

EROD (cyp1a) Kustfisk hälsa (K) Prioritet III. Behåll befintlig övervakning. 

Fisksjukdomar Mäts ej  Prioritet II? Bedömningen görs av HaV. 

Makroskopiska 
leverneoplasmer 

Kustfisk hälsa (K) Prioritet II? Behåll befintlig övervakning i 
avvaktan på beslut från 
HELCOM. 

Leverhistopato-
logi 

Kustfisk hälsa (K) Prioritet II? Behåll befintlig övervakning.i 
avvaktan på beslut från 
HELCOM. 

ALA-D Kustfisk hälsa (K) Prioritet IV. Behåll befintlig övervakning. 

Metallotionin i 
blåmussla 

Mäts ej Prioritet IV. Ingen övervakning påbörjas. 

Acetylkolineste-
rasaktivitet 

Mäts ej Prioritet III. Ingen övervakning påbörjas. 

Sediment bioas-
says 

Mäts ej Prioritet IV. 
Avser ej 
mätning i 
miljön. 

Ingen övervakning påbörjas. 

Sediment porvat-
ten bioassay 

Mäts ej Prioritet IV. 
Avser ej 
mätning i 
miljön. 

Ingen övervakning påbörjas. 

Vatten bioassay Mäts ej Prioritet IV. 
Avser ej 
mätning i 
miljön. 

Ingen övervakning påbörjas. 

  
 
 
Kvalitetssäkring och datavärdskap 
Undersökningstyper 
Länsstyrelserna upplever att det saknas undersökningstyper som passar den region-
ala miljöövervakningens behov. Undersökningstyperna saknar ibland också viktig 
information om t.ex. detektionsgränser och stödvariabler som organisk kolhalt, 
torrvikt mm. Samtliga undersökningstyper behöver också ses över i förhållande till 
kvalitetskraven i NFS 2011:4). 
 
Dessutom saknas följande undersökningstyper idag:  
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• Organiska ämnen i sediment (denna undersökningstyp är dock under utar-

betande av SGU) 
• Organiska miljögifter i vatten 

 
 
Datavärdar 
Det ingår inte i denna översyn att genomföra förbättringar i datavärdskapen men 
det har ändå kommit in en del synpunkter på dessa. Datahanteringen måste förbätt-
ras. När datahantering inte fungerar på ett bra sätt finns det risk för att redan existe-
rande data inte används, att liknande arbeten utförs flera gånger och på olika sätt. 
Data och metadata skall finnas tillgänglig hos datavärd och det måste vara tydligt 
vem som är datavärd. Kvaliteten på data måste kontrolleras. Instruktioner/mallar 
för hantering av regionala data behöver kanske uppdateras/förbättras. Det bör bli 
tydligare hur data ska hanteras från enstaka projekt liksom i återkommande över-
vakning på såväl nationell som regional nivå. Det upplevs som krångligt med olika 
datavärdskap för miljögifter. En gemensam datavärd eller ett gemensamt gränssnitt 
efterfrågas. Regionala data saknas ibland hos datavärden.  
 

Samordning med regional miljöövervakning 
Bättre samordning mellan nationell och regional miljöövervakning samt även sam-
ordnad recipientkontroll (SRK) efterfrågas. Bland dessa ingår önskemål om att data 
från nationell och regional övervakning och även SRK-data ska utvärderas till-
sammans för att få en bättre bild av påverkan samt att resultaten ska utvärderas 
tillsammans med påverkanstryck och uppskattade miljöeffekter. Det finns även 
önskemål om att omdrevsmätningar i påverkade områden ska göras inom den nat-
ionella övervakningen. 
 
Gemensamma delprogram 
Enligt den utvärdering av samtliga gemensamma delprogram som gjordes 2013, 
ställer sig övervägande delen av samordningsansvariga projektledare och pro-
gram/delprogramsansvariga samt samverkande län positiva till gemensamma del-
program. Länsstyrelserna upplever dock att samordningen av de gemensamma 
delprogrammen tar mycket tid och att det i vissa fall skulle vara bättre med en 
gemensam undersökningstyp i stället för ett gemensamt delprogram. Vidare anser 
åtminstone vissa av Länsstyrelserna att det vore bättre om det tidigare gemen-
samma delprogrammet ”Ämnen prioriterade enligt vattendirektivet” ersattes av 
tillägg i andra relevanta delprogram. Länsstyrelserna efterfrågar ett nytt gemensamt 
delprogram: Miljögifter i insjöfisk. 
 
SRK 
Recipientkontroll av vatten är en viktig datakälla utöver statligt finansierad över-
vakning. Det finns emellertid hinder för en samordning mellan recipientkontrollen 
och den regionala miljöövervakningen. Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna 
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menar att Sverige måste revidera synen på recipientkontroll i vatten så att den ska 
kunna utnyttjas i vattenförvaltningens syfte. Riktlinjer saknas nämligen för hur 
SRK-programmen ska se ut med avseende på metaller och organiska miljögifter. 
Data från SRK måste också tillgängliggöras och kvalitetssäkras. Recipientkontrol-
len bör därför ses över vad gäller utformning av program och val av parametrar för 
att nå större samordning. Detta kräver nya riktlinjer och vägledningar, med fördel 
branschvis. Recipientkontrollens aktörer skulle också kunna ges möjlighet att delta 
i screeningundersökningar. 
 
Vägledning och bedömningsgrunder  
Länsstyrelserna efterfrågar en nationell strategi för val av provtagningsmatris. För 
att övervakningen ska bli kostnadseffektiv behöver matrisvalet samordnas. Det 
behövs rekommendationer för vilka arter på lägre trofiska nivåer som ska användas 
vid övervakning för MKN-överensstämmelse.  
 
Länsstyrelserna upplever det som svårt att provta i synnerhet i vattendrag och ny 
metodik behöver utvecklas och testas, t.ex. passiva provtagare och sedimentfällor. 
 
Länsstyrelserna efterfrågar också bedömningsgrunder för andra matriser än de som 
finns i direktivet om prioriterade ämnen dvs. sediment och biota för vissa ämnen. 
 
Övrigt 
 
Följande allmänna synpunkter som inte tas upp på annan plats i dokumentet har 
framförts av olika länsstyrelser och utförare: 
 

• Det är viktigt att syftet med den miljöövervakning som görs är tydligt for-
mulerat. 

 
• Länsstyrelsen i Dalarna menar att data från miljöövervakningen inte är ett 

bra underlag för uppföljningen av miljökvalitetsmålens etappmål, men nå-
got bättre när det gäller preciseringarna. Ytterligare indikatorer skulle be-
höva utvecklas. 

 
• Avsaknaden av mätningar i påverkade områden gör att man inte får en re-

presentativ bild av föroreningssituationen, därför har önskemål framförts 
om omdrevsmätningar i påverkade områden. 

 
• Resultaten bör utvärderas tillsammans med påverkanstryck och uppskat-

tade miljöeffekter.  
 

• En statistisk analys skulle behöva göras för att avgöra om övervakningen 
når sitt mål. Poweranalys skulle behöva göras för de delprogram som sak-
nar det idag. 
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• Nuvarande övervakning av miljögifter såväl den nationella som den reg-

ionala uppfyller inte direktivens krav. Naturvårdsverket borde ha analyse-
rat hur det resterande kravet på kontrollerande övervakning ska uppfyllas. 
 

• De sjöar som ingår i den nationella miljöövervakningen av sötvatten är inte 
vattenförekomster vilket begränsar användningen för klassificeringen av 
status. 
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Överväganden och förslag till nytt 
program 
Syfte 
Syftet med den akvatiska miljögiftsövervakningen är att följa storskaliga föränd-
ringar och diffus påverkan. De nationella provtagningslokalerna ska kunna använ-
das som referenslokaler för regional övervakning. 
 
För de ämnen som är prioriterade enligt vattendirektivet ska övervakningen ge ett 
underlag för den trendövervakning som krävs för vissa av de prioriterade ämnena. 
Övervakningen ska också bidra till den kontrollerande (och operativa) övervak-
ningen i områden med enbart storskalig och påverkan.  
 
Övervakningen ska ge ett underlag för att bedöma god miljöstatus för de ämnen 
och effekter där en gräns för god miljöstatus finns föreskriven i HVMFS eller som 
HELCOM och OSPAR föreslagit som common/core indikatorer. 
 
Utöver detta ska övervakningen bidra till uppföljningen av miljökvalitetsmål. 
 

Utformning av delprogram och undersökning-
ar 
 
Inom översynen har möjligheten undersökts att skapa ett nytt programområde där 
miljögiftsövervakningen inom de nuvarande två programområdena skulle föras 
ihop till ett nytt programområde. Trots positivt gensvar från remissinstanserna 
bedöms det dock som för tidigt att genomföra denna förändring, dels pga det admi-
nistrativa merarbete detta skulle medföra och dels för att det tidsmässigt inte är 
synkroniserat med revisionen av de regionala miljöövervakningsprogrammen. 
 
I stället beslutar vi om följande mindre förändringar i delprogrammens och under-
sökningarna namn och utformning. 
 
Programområde Sötvatten 
Delprogram Metaller och organiska miljögifter– sötvatten 

• Metaller och organiska miljögifter i biota – sötvatten 
 
Programområde Kust och Hav 
Delprogram Metaller och organiska miljögifter– kust och hav 

• Metaller och organiska miljögifter i biota – kust och hav 
• Metaller och organiska miljögifter i sediment – kust och hav 

Delprogram Effekter av metaller och organiska miljögifter– kust och hav 
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• Kustfisk – hälsa 
• Organiska tennföreningar och imposex 
• Embryonalutveckling hos vitmärla 

Delprogram Toppkonsumenter – kust och hav 
• Sälpatologi 
• Reproduktion hos havsörn 

 
Budgetmedel sätts också av för särskilda insatser, som kan variera i omfattning 
mellan år:  
 

• Mätkampanjer 
• Utveckling och analys 

 
 

Programområde Sötvatten 
 
Delprogram Metaller och organiska miljögifter i biota - sötvatten 
METALLER OCH ORGANISKA MILJÖGIFTER I BIOTA  
 
Tidigare undersökningar ”Miljögifter – Provbankning” och ”Miljögifter – Analys” 
slås ihop till undersökningen ”Metaller och organiska miljögifter i biota”. 
 
Undersökningen omfattar sjöar med enbart diffus påverkan i hela landet. Antalet 
sjöar är starkt begränsat i förhållande till det totala antalet vattenförekomster. 
Undersökningen används för att bedöma storskaliga trender på nationell nivå.  
 
Under 2010 togs en strategi fram för den limniska övervakningen av miljögifter i 
biota med syfte att effektivare använda tillgängliga medel, men samtidigt behålla 
den geografiska täckningen och tidsserier av hög kvalitet. Implementeringen av 
denna strategi pågår. Strategin innebär bland annat att den temporala täckningen 
för miljögifter i biota i sjöar varierar med ämne/ämnesgrupp. Metaller analyseras 
årligen i samtliga 32 sjöar, medan de organiska miljögifterna analyseras årligen i 9 
av de 32 sjöarna. I övriga sjöar varierar övervakningsfrekvensen för de organiska 
ämnena.  I strategin föreslås att PFAS-ämnen och dioxiner, furaner och dioxinlika 
PCB analyseras vart annat år, medan övriga klorerade ämnen (PCB, DDT, HCH, 
HCB) samt bromerade ämnen (PBDE:er och HBCDD) analyseras efter behov vart 
tredje eller femte år. Då direktivet om prioriterade ämnens rekommendation avse-
ende frekvens för trendövervakning är vart tredje år föreslås att denna frekvens 
väljs för de klorerade och bromerade ämnena. 
 
Ytterligare syften med strategin är att skapa utrymme för analys av ämnen som inte 
ingår i den löpande övervakningen för att få en heltäckande bild av dagens förore-
ningssituation samt utveckling över tid genom retrospektiva undersökningar, för att 
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studera inomarts- och mellanårsvariation, samt för att komplettera tidsserier med 
luckor. Medel för detta hanteras under posten ”Utveckling och Analys”.   
 
Det reviderade direktivet om prioriterade ämnen (2013/39/EU) ger MKNbiota för 
de prioriterade ämnena fluoranten och polyaromatiska kolväten (PAH). Dessa äm-
nen är allmänt spridda, men övervakning i limnisk biota saknas. En utökning med 
övervakning av dessa ämnen i limnisk miljö behöver utredas vidare. Medel för 
detta hanteras under posten ”Utveckling och Analys”.   
 
De flesta ämnen, utöver de prioriterade ämnena fluoranten och polyaromatiska 
kolväten (PAH), där det enligt kravställare finns ett behov av mätningar i biota 
analyseras redan löpande i undersökningen eller har analyserats retrospektivt, men 
det kan finnas behov av att retrospektivt göra en trendanalys för ytterligare ämnen. 
De ämnen som är aktuella utifrån ett vattenförvaltningsperspektiv specificeras i 
bilaga 1, fler ämnen kan bli aktuella vartefter listan över prioriterade ämnen utökas. 
Den retrospektiva trendanalysen görs i så fall i huvudsak i fisk. Om det utifrån ett 
nytt ämnes spridnings- och metabolismmönster skulle vara motiverat att att mäta i 
en annan matris än fisk, så behöver olika alternativ utredas vidare. En sådan trend-
analys bör finansieras från budgetposten ”Utveckling och Analys”.  
 
Strategi för trendövervakning av vattendirektivsämnen inom delpro-
grammet 
1. Prioriterade ämnen som ingår i löpande NMÖ – övervakas årligen i biota. 
2. Prioriterade ämnen som redan analyserats från 3 olika år med 3 års mellanrum 
men inte hittats i medelhalter över 0,1 * (E)QS kommer inte att analyseras regel-
bundet.  
3. Nya prioriterade ämnen utöver de ovan som är utpekade för trendanalys analyse-
ras som punktinsatser retrospektivt, men om de inte hittats alls över rimlig kvanti-
fieringsgräns kommer de inte att analyseras regelbundet.  
 
För  Metaller och organiska miljögifter i biota – sötvatten föreslås 
Då frekvensen för de olika organiska miljögifter som analyseras löpande varierar, 
kommer den totala kostnaden för delprogrammet att variera mellan år. För perioden 
2015-2019 beräknas kostnaden ligga mellan 2 300 000 kr och 2 900 000 kr per år, 
under förutsättning att omfattning avseende ämnen, stationer och frekvenser inte 
ändras. Utöver detta behövs extra medel för ökad OH-kostnad från 2015. 
 
Budget 2014 1 950 000 
Förslag till budget 2015 2 391 000 
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Programområde Kust och hav 
 
Delprogram Metaller och organiska miljögifter i biota - kust och hav 
METALLER OCH ORGANISKA MILJÖGIFTER I BIOTA  
Den befintliga undersökningen ”Metaller och organiska miljögifter i biota (fisk, 
blåmussla, fågelägg) byter namn till ”Metaller och organiska miljögifter i biota - 
kust och hav” 
 
Undersökningens geografiska och temporala täckning bedömer vi som tillräcklig 
utom för mussla som endast provtas på tre stationer.  Denna dåliga täckning bör 
förbättras genom återkommande mätkampanjer. Eventuellt kan det för fisk behövas 
ytterligare några stationer för att täcka in alla bedömningsområden enligt Havsmil-
jödirektivet. Medel saknas f.n. för att göra en permanent utökning. Önskemål om 
mätningar i en urban gradient har förts fram, men vi bedömer att detta snarare lig-
ger inom den regionala miljöövervakningens ansvarsområde. 
 
De flesta ämnen där det enligt kravställare finns ett behov av mätningar i biota i 
marin miljö analyseras redan löpande i undersökningen. För vissa ytterligare äm-
nen kan det finnas behov av att retrospektivt göra en trendanalys. De ämnen som är 
aktuella utifrån ett vattenförvaltningsperspektiv specificeras i bilaga 1 och sam-
manfattas i tabell 8. Ytterligare ämnen kan bli aktuella vartefter listan över priorite-
rade ämnen utökas. Den retrospektiva trendanalysen görs i så fall i huvudsak fisk 
men skulle det vara motiverat att uifrån ett nytt ämnes spridnings- och metabol-
ismmönster att mäta i en annan matris än fisk så kan det också göras. En sådan 
trendanalys bör finansieras från budgetposten ”Utveckling och Analys”.  
 
Samtliga BDE-kongener övervakas inte löpande inom undersökningen. I marin 
biota saknas övervakning av kongenerna BDE-66, 85 och 183. Då dessa kongeners 
relativa bidrag till den totala halten PBDE:er i biota är litet och halten av BDE-47 i 
marin biota ensam överstiger MKNbiota läggs dessa kongener trots det inte till i 
dagsläget.  
 
PAH mäts i marin miljö enbart i mussla. Behovet av regelbundna mätningar inom 
det utökade, periodiska provtagningsnätverket för mussla ska utredas vidare se 
”Utveckling och Analys”.   
 
Strategi för trendövervakning av vattendirektivsämnen inom delpro-
grammet 
1. Prioriterade ämnen som ingår i löpande NMÖ – övervakas årligen i biota. 
2. Prioriterade ämnen som redan analyserats från 3 olika år med 3 års mellanrum 
men inte hittats i medelhalter över 0,1 * (E)QS kommer inte att analyseras regel-
bundet.  
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3. Nya prioriterade ämnen utöver de ovan som är utpekade för trendanalys analyse-
ras som punktinsatser retrospektivt, men om de inte hittats alls över rimlig kvanti-
fieringsgräns kommer de inte att analyseras regelbundet.  
 
För Metaller och organiska miljögifter i biota – kust och hav föreslås 
Budget 2014 4 083 000 
Förslag till budget 2015 4 145 000 
 
Utöver detta behövs extra medel för ökad OH-kostnad från 2015. 
 
Delprogram Metaller och organiska miljögifter i sediment- kust och 
hav 
METALLER OCH ORGANISKA MILJÖGIFTER I SEDIMENT  
Undersökningen ”Metaller och organiska miljögifter i utsjösediment” byter namn 
till undersökningen ”Metaller och organiska miljögifter i sediment - kust och hav”. 
 
Övervakningen täcker in alla större havsbassänger och eftersom stationerna har 
samma geologiska förutsättningar är övervakningen representativ för den bedöm-
ningsområdesnivån. 
 
Nuvarande undersökning där 16 utsjöstationer provtas vart 6:e år bör utvärderas 
efter 2014 års mätkampanj. Övervakningen har hittills omfattat ett 70-tal grundäm-
nen och samt ungefär lika många organiska ämnen. Analyter kan dock i framtiden 
komma att dras ifrån eller tillkomma beroende på aktuella behov se även bilaga 1.  
 
Det har inkommit önskemål om fler övervakningsstationer i kustnära områden och 
vi bedömer att frågeställningen bör ingå i kommande utvärdering. 
 
För Metaller och organiska miljögifter i sediment – kust och hav föreslås 
Undersökningen hanteras som en återkommande mätkampanj. 
 
Budget 2014 2 000 000 
Förslag till budget 2015 0  
 
Delprogram Effekter av metaller och organiska miljögifter – kust och 
hav 
KUSTFISK – HÄLSA 
Nuvarande undersökning ”Kustfisk – hälsa” behålls. Det finns ett förslag till be-
dömningsgrund för fiskhälsa, men det är inte klart om den kommer att bli en indi-
kator för god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. Om fiskhälsa införs i före-
skrift kommer övervakningen att behöva förstärkas, eftersom den nu bara omfattar 
fyra mätpunkter. Hur många nya lokaler som behövs beror av vilka bedömnings-
områden som kommer att gälla.  
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Oavsett detta bör det övervägas att lägga ett område i Bottenhavet och ett i egent-
liga Östersjön, som idag saknar nationell övervakning av fiskhälsa. Fiskhälsoöver-
vakningen är relativ kostsam, vilket är en orsak till att stationerna är få. I den förra 
revisionen (2006) diskuterades en eventuell utökning av undersökningen till en 
lokal per vattendistrikt. Detta infördes dock inte, dels på grund av att krav saknades 
i vattenförvaltningen, dels kostnaden.  
 
I dagsläget saknas medel för att utöka den geografiska täckningen av undersök-
ningen. Innan det är beslutat om bedömningsgrunden för fiskhälsa blir en nationell 
indikator för god miljöstatus föreslår vi att befintligt stationsnät behålls.  
 
Länsstyrelserna har föreslagit att man skulle kunna utveckla ett mindre kostsamt 
”miniprogram” för att förbättra den geografiska täckningen.  
 
Det vore också av värde att inkludera några påverkade lokaler, exempelvis Göte-
borgs hamn eller områden utanför reningsverk. Vi bedömer dock att detta är mer en 
fråga för regional övervakning.  
 
SLU aqua anser inte att nuvarande uttag av tånglaker inom undersökningen är ett 
hot mot beståndet men eftersom tånglaken bedöms som en nära hotad art är det 
viktigt att ta hänsyn till detta vid en eventuell utökning av programmet. Då bör 
möjligheten att lägga till ytterligare en art utredas så att tånglaken på sikt kanske 
kan ersättas helt.   
 
 
För Kustfisk - hälsa föreslås 
 
Budget 2014 1 334 000 
Förslag till budget 2015 1 361 000 
 
EMBRYONALUTVECKLING HOS VITMÄRLA 
Nuvarande undersökning ”Embryonalutveckling hos vitmärla” behålls. Från reg-
ionalt håll har det efterfrågats fler stationer, och särskilt i kustnära områden. 
Undersökningen har nyligen optimerats i Östersjön. Hela det optimerade program-
met har dock inte kunnat implementeras då det inte rymdes inom budget. Det finns 
ett förslag till bedömningsgrund, men det är oklart om den kommer att komma med 
som indikator för havsmiljödirektivet. 
 
Om embryonalutveckling hos vitmärla blir en indikator för god miljöstatus enligt 
havsmiljödirektivet så kan det behövas en utökning av antalet provtagningsstation-
er. Tills vidare bibehålls nuvarande omfattning. 
 
För Embryonalutveckling hos vitmärla föreslås 
 
Budget 2014 774 300 
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Förslag till budget 2015 789 786 
 
ORGANISKA TENNFÖRENINGAR OCH IMPOSEX 
Nuvarande undersökning ”Biologisk effektövervakning av organiska tennförening-
ar” byter namn till ”Organiska tennföreningar och imposex”. Programmet har nyli-
gen optimerats och den geografiska täckningen har därmed förbättrats betydligt. 
Övervakning saknas dock helt i Bottniska viken eftersom nuvarande metoder inte 
kan användas där. 
 
Det finns en väletablerad bedömningsgrund för västkusten, och en som används i 
egentliga Östersjön. Indikatorn kan komma att införas som indikator för god miljö-
status enligt havsmiljöförordningen och i så fall bör det utredas om yttäckningen är 
tillräcklig. Tills vidare behålls nuvarande omfattning. 
 
Det bör övervägas att utveckla en metod för biologisk effektövervakning av orga-
niska tennföreningar som kan användas i Bottniska viken, särskilt om indikatorn 
införs för havsmiljöförordningen. Metodutvecklingen gör i så fall med medel från 
”Utveckling och analys”. 
 
Organiska tennföreningar och imposex 
 
Budget 2014 598 500 
Förslag till budget 2015 610 500 
 
EFFEKTPARAMETRAR SOM F.N. INTE INGÅR I ÖVERVAKNINGEN 
Nya parametrar som lysosomal stabilitet, mikrokärntest och PAH-metaboliter kan 
bli aktuella genom internationella krav. Innan nya nya parametrar införs så krävs 
ett förberedande utvecklingsarbete se ”Utveckling och Analys”. 
 
Delprogram Toppkonsumenter – kust och hav 
SÄLPATOLOGI 
Pågående övervakning bör fortsätta i ungefär nuvarande omfattning. NV har 2014 
fått ett regeringsuppdrag (från Landsbygdsdepartementet) om att se över hantering-
en av sälar som tillvaratas vid jakt, som ev. kommer att få betydelse för övervak-
ningen. När detta är avslutat 2014 bör det vid behov göras en optimering av under-
sökningen. 
 
Det bör övervägas att kampanjvis även mäta halter av miljögifter inom undersök-
ningen. 
 
För Sälpatologi föreslås 
 
Budget 2014      1 441 600 
Förslag till budget 2015     1 470 400 
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Utöver detta behövs extra medel för ökad OH-kostnad från 2015. 
 
REPRODUKTION HOS HAVSÖRN 
Pågående övervakning bör fortsätta i ungefär nuvarande omfattning. Strategin för 
urval av vilka bon som ska besökas bör ses över då förändringar i urval behöver 
göras. Övervakning av havsörnsbeståndet i Lappland, som kan användas som refe-
rens till kustbestånden, har inte kunnat införas (togs upp i föregående revision 
2006).  
 
Även fortsättningsvis bör man mäta halter av miljögifter i rötägg inom undersök-
ningen.  
 
För Reproduktion hos havsörn föreslås 
 
Budget 2014 812 000 
Förslag till budget 2015 828 000 
 
Utöver detta behövs extra medel för ökad OH-kostnad från 2015. 
 

Mätkampanjer 
För att komplettera trendövervakningen, som detaljerat följer utvecklingen i ett 
fåtal punkter, har återkommande mätkampanjer införts inom programområdet Kust 
och hav. Inom varje sexårscykel avses ca 2 kampanjer användas för miljögiftsöver-
vakning. Vi föreslår att mätkampanjer även införs i sötvatten genom att föra över 
medel från undersökning metaller och organiska miljögifter i biota till en mätkam-
panjspott och som kompletteras med utvecklingsmedel det år man vill göra en 
mätkampanj.  I kommande mätkampanjer bör länsstyrelserna ges möjlighet att ha 
synpunkter på mätkampanjernas utformning samt eventuellt delta. 
 
Möjliga framtida mätkampanjer: 

- Påverkade områden i marin miljö 
- Påverkade områden i sötvatten 

 
Sedimentövervakningen i kust och hav (vart 6:e år) kommer att finansieras från 
denna budgetpost även om den räknas som ett eget delprogram. 
 
För Mätkampanjer föreslås 
 
Budget 2014 2 000 000  
Förslag till budget 2015 0 
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Utveckling och Analys  
Vi föreslår att utvecklingsmedel för miljögiftsövervakningen från tidigare PO Kust 
och Hav och PO Sötvatten förs ihop i en gemensam pott. 
 
Följande behov av utvecklingsprojekt har identifierats i översynen: 
 

1. PAH-metaboliter i galla. Inför ett eventuellt krav på övervakning samt för 
utveckling av denna indikator övervägs ett pilotprojekt för att undersöka 
möjligheterna till etablering. I projektet bör det ingå mätningar av denna 
effekt i fisk på de fyra befintliga stationerna för kustfiskhälsa. Påbörjat 
2014. Prioritet: 1. 
 

2. Lysosomal stabilitet. Inför ett eventuellt krav på övervakning samt för ut-
veckling av denna indikator övervägs ett pilotprojekt för att undersöka 
möjligheterna för etablering. I projektet bör det ingå mätningar i mussla på 
de tre befintliga musselstationerna. Prioritet: 2. 
 

3. Mikrokärntest. Inför ett eventuellt krav på övervakning samt för utveckl-
ing av denna indikator övervägs ett pilotprojekt för att undersöka möjlig-
heterna för etablering. I projektet bör det ingå mätningar i fisk eller mussla. 
Prioritet: 2. 

 
4. Litteraturstudie, PAH-mätning i limnisk miljö samt Bottniska viken. 

Inför en utökning av mätningar av PAH i limnisk miljö behövs en eller 
flera litteraturstudier för att utreda lämplig organism för övervakning samt 
möjlig samordning med annan befintlig övervakning. Påbörjat 2014. Prio-
ritet:1. 
 

5. Trendövervakning av bla PAH i limnisk miljö. Trendanalys av PAH i 
limnisk miljö saknas. Provbankat sediment eller biota kan användas för att 
göra en sådan. Prioritet: 3. 
 

6. Utredning av behovet av utökade PAH-mätningar i mussla.  Inför en 
eventuell utökning av mätningar av PAH i marin miljö behövs en samman-
ställning av befintlig övervakning inom samtliga miljöövervakningsunder-
sökningar inklusive SRK-program. Prioritet: 2. 

 
7. Bedömningsgrunder för HMD (core eller common indicators).  

Utvecklingen av indikatorer för utvärdering av miljötillståndet i Nordsjön 
och Östersjön utförs i huvudsak inom ramen för OSPAR och HELCOM. 
Utvecklingsarbetet förutsätter ett aktivt deltagande från kontrakterade län-
der i form av finansiering av experter. Utförs vid behov. Prioritet: 1. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6627 

Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 

 

75 
 

8. Retrospektiv trendanalys (i marin miljö). Hittills har retrospektiv trend-
analys av vissa prioriterade ämnen enbart gjorts på provbankad insjöfisk. 
Det kan finnas anledning att för vissa ämnen även göra en retrospektiv ana-
lys i marin miljö. Prioritet: 3. 
 

9. Bakgrundshalter av metaller i vatten. Länsstyrelserna efterfrågar mät-
ningar av metallhalter i vatten särskilt i kustnära områden. Utöver detta be-
hövs en uppdatering av befintlig rapport med bakgrundshalter av metaller i 
inlands- och kustvatten. Prioritet: 1. 
 

10. Utveckling av metod för att mäta effekter av organiska tennföreningar 
i Bottniska viken. I Bottniska viken saknas den snäckart som används i 
övriga Östersjön för analys av biologiska effekter av organiska tennför-
eningar.  Prioritet: 2. 

 
11. Övervakning av effekter av TBT i farleder, respektive övervakning av 

effekter av TBT i små marinor på Västkusten. I dagsläget övervakas ef-
fekterna av TBT enbart i hamnar och naturhamnar (plus referensområden), 
medan en utvärdering av effekterna längs farlederna saknas.  Prioritet: 3. 

 
12. Sammanställning/utvärdering av nationella och regionala mätningar 

av miljögifter i biota i gemensam rapport. Genom att utvärdera region-
ala och nationella data tillsammans fås en bättre helhetsbild. Prioritet: 2. 
 

13. Utvärdering av effektmätningarna. Exempelvis geografisk täckning av 
fiskhälsa. Prioritet: 2. 
 

14. Utvärdering av övervakningen av miljögifter i utsjösediment. Prioritet: 
2. 
 

15. Belastning av föroreningar på havet för bedömning enligt HMD (bi-
laga 3 tabell 2). Inom HELCOM LOAD diskuteras att framöver inkludera 
PFOS och PFOA i PLC-övervakningen, ämnena diskuteras också inom 
OSPAR RID. Även andra organiska miljögifter, till exempel oktylfenol 
och nonylfenol, kan vara relevanta. Om beslut tas inom HELCOM eller 
OSPAR prioritet 1. 

 
För Utveckling och analys föreslås 
 
Budget 2014 2 321 000 
Förslag till budget 2015 2 195 000 
 
Ca 400 000 kr av dessa medel behövs för att täcka ökade OH-kostnader i de lö-
pande programmen från 2015. 
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Nationell - regional samordning 
 
Vi har följande förslag för en bättre samordning mellan den nationella och den 
regionala övervakningen: 
 

- Naturvårdsverket återuppta länsvisa/områdesvisa möten ute i länen. 
- Naturvårdsverket undersöker möjligheten att erbjuda förtätningar av nat-

ionella program. 
- Naturvårdsverket undersöker möjligheten att nationell utförare samman-

ställer både nationella och regionala data i en gemensam rapport.  
- Även om syftet med nationell miljöövervakning främst är att följa storska-

liga förändringar och diffus påverkan kan mätkampanjer genomföras i mer 
påverkade områden för en bättre geografisk täckning. 
 

Budget 
Det föreslagna nationella programmet ligger för närvarande inom befintlig budget, 
då bara smärre justeringar gjorts. Under åren 2015/2016 kan det komma krav på 
utökningar av övervakningen till följd av nya krav under vatten- och havsmiljödi-
rektiven, dessutom har vi i översynen identifierat ett antal utvecklingsprojekt som 
behöver genomföras varför ytterligare medel kan komma att behövas, både för 
nationell och regional övervakning. Av den anledningen har Naturvårdsverket i 
sina budgetunderlag både för 2015-2017 och 2016-2018 föreslagit en ökning av 
miljöövervakningsanslaget.  
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Kvarstående utvecklingsområden 
Utöver de förändringar som gjorts i programmet kommer det att krävas en löpande 
revidering av den nationella akvatiska miljögiftsövervakningen. Detta behövs 
bland annat för att bemöta EU-kommissionens kritik av hur vattendirektivet har 
implementerats i Sverige. En strategi för hur denna ska hanteras ska tas fram under 
ledning av Havs- och vattenmyndigheten. Förslag till förändringar i delprogram 
som innehåller både fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar och miljögifter 
(metaller) behöver diskuteras och genomföras i samarbete med Havs- och vatten-
myndigheten. Ytterligare justeringar av övervakningen kommer också att behövas 
för att bidra till en ökad harmonisering av en koordinerad övervakningsstrategi 
inom havskonventionerna, samt för att ta hänsyn till EU-kommissionens gransk-
ning av 2014 års övervakningsprogram för havsmiljödirektivet. 
 
Inom följande områden har brister identifierats under översynen och ett utveckl-
ingsarbete kommer att ta vid då översynen avslutats. 
 
Delprogramsbeskrivningar. I och med att nya delprogram föreslås kommer del-
programsbeskrivningarna att behöva uppdateras. Arbetet med detta kommer att 
påbörjas när det nya programmet är beslutat. 
 
Metaller och organiska miljögifter i vatten. I översynen har vi gjort bedömning-
en att dagens övervakning av metaller i vattenfas inom vissa delprogram inte är 
tillräcklig för att kunna ge ett bidrag till den kontrollerande övervakningen. Likaså 
kan det finnas anledning att utöka övervakningen av vissa organiska miljögifter i 
vattenfas för att kunna bedöma belastningen av dessa ämnen till haven. Utform-
ningen av detta delprogram/dessa undersökningar behöver göras i samarbete med 
Havs- och vattenmyndigheten och samordnas med de förändringar HaV har för 
avsikt att göra i befintliga delprogram. 
 
Utfasningskriterier. I denna översyn har vi främst fokuserat på brister i nuvarande 
ämnes- och effektövervakning och bedömt vilka ytterligare parametrar som behö-
ver inkluderas i löpande nationell övervakning. Några förslag och synpunkter har 
berört behovet av utfasningskriterier. I takt med att kraven på antalet ämnen som 
ska övervakas inom befintlig budget ökar är det viktigt att också kunna göra en 
bedömning av när en viss övervakning kan fasas eller glesas ut. 
 
Undersökningstyper. Undersökningstyperna behöver utvecklas och uppdateras. 
Detta arbete har initierats med en förfrågan till länen angående undersökningsty-
pernas brister. Vid uppdateringen bör man ta hänsyn till behovet av att viktiga 
stödvariabler finns beskrivna i undersökningstyperna (t.ex. organisk kolhalt, torr-
vikt). Projektet kommer att pågå parallellt med det arbete som initierats av NV:s 
miljödataenhet för att få en valideringstjänst till stånd. 
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Bedömningsgrunder. Det finns ett behov av att utveckla bedömningsgrunder för 
både ämnen och effekter, dels där bedömningsgrunder helt saknas, dels där be-
dömningsgrunder behövs för ytterligare matris. Se bilaga 1 för ytterligare detaljer. 
Havs- och vattenmyndigheten håller på att utveckla effektbaserade bedömnings-
grunder för sediment för några av de utpekade ämnena. För några andra ämnen 
finns redan riktvärden för biota utvecklade och dessa kan eventuellt införlivas i 
föreskrift när Havs- och vattenmyndigheten uppdaterar sina föreskrifter under 
2014. 
 
Inom havskonventionerna pågår ett utvecklingsarbete där indikatorer för att be-
döma god miljöstatus i haven tas fram. För att dessa ska kunna bli funktionella 
behövs bedömningsgrunder som är gemensamma för regionerna varför arbetet med 
att ta fram bedömningsgrunder för gemensamma indikatorer främst bör bedrivas 
inom konventionsarbetet. 
 
Vägledning: metoder, matrisval mm. Det finns ett behov av ytterligare vägled-
ning till länsstyrelserna när det gäller val av metoder och matriser. När man re-
kommenderar vilken matris man ska mäta i så bör man ta hänsyn till flera olika 
aspekter (ekonomiska, praktiska och vetenskapliga). En viktig aspekt är NVs posit-
ion att MKN bör sättas för den matris där eller genom vilken den känsligaste org-
anismen exponeras.  Andra aspekter inkluderar ämnets inneboende egenskaper, 
möjligheten att uppfylla QA/QC direktivet, krav på trendövervakning, nuvarande 
övervakning och worst case exponering. Havs- och vattenmyndigheten kommer att 
under 2014 påbörja ett arbete med att uppdatera Handboken för övervakning av 
ytvatten (Naturvårdsverket 2008). Rapporten från denna översyn bör därför utgöra 
ett underlag för handbokens uppdatering. 
 
Inom EU pågår olika aktiviteter som syftar till att utveckla vägledning t.ex. när det 
gäller val av art av biota att mäta i samt hur man ska kunna ta hänsyn till biotill-
gängligheten av metaller vid bedömningen av en metallhalt. Naturvårdsverket fort-
sätter att vara delaktigt i detta arbete. 
 
Vattendrag. En annan brist är att organiska ämnen i biota från vattendrag inte 
övervakas nationellt. Eftersom gränsvärden för prioriterade ämnen i biota även 
avser vattendrag skulle någon form av kontrollerande/nationell övervakning i biota 
behövas, i synnerhet då det inte finns alternativa gränsvärden uttryckta för vatten. 
 
Anpassning till vattendirektivet. Det är enligt vattenförvaltningsförordningen 
Vattenmyndigheten i varje vattendistrikt som ska se till att program för övervak-
ning av grundvatten, inlandsvatten och kustvatten inom distriktet upprättas och 
genomförs. Vi anser därför att VM har huvudansvar för att analysera behovet för 
hur den sammanlagda övervakningen för vattendirektivet ska uppfyllas. NV bör 
naturligtvis delta i processen. I VMs strategi Anpassning av övervakning till ramdi-
rektivet beskrivs övergripande brister när det gäller t.ex. rumslig täckning av da-
gens övervakning, finansiering, bemyndigande och vägledning. Önskemål om en 
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aktiv dialog önskas också. Däremot kan vi inte se att det finns konkreta önskemål 
när det gäller t.ex. placeringen av övervakningsstationer. I översynsprocessen har 
vi försökt ha en öppen dialog, men det har saknats tid att sitta ner och på detaljnivå 
se över övervakningsstationernas placering tillsammans. Detta tycker vi skulle vara 
lämpligt att göra som ett delmoment vid regionsvisa möten eller som en separat 
aktivitet. Detta kan dock endast förbättra en mindre del av bristerna med övervak-
ningen. 
 
Limniska toppkonsumenter. Under 2013 påbörjades ett projekt med retrospektiv 
analys av vissa miljögifter i ägg från fiskgjuse. Projektet avslutades 2014. Projekt 
rörande halter i och effekter på limniska toppkonsumenter bör prioriteras även 
fortsättningsvis. 
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Uppföljning 
 

Referensgrupp 
Inför revisionen sammankallade NV en referensgrupp med representanter från 
berörda myndigheter och organisationer. Referensgruppen har haft en rådgivande 
roll under revisionsarbetet. Efter det att revisionsarbetet slutförts kommer referens-
gruppen att ha en fortsatt mera långsiktig uppgift att granska det fortsatta utveckl-
ingsarbetet inom programområdet: 
 

• Ge synpunkter på innehåll och medelsfördelning av undersökningar och 
analys/utvecklingsdelar inom programområdet 

• Ge förslag till kvalitetshöjande åtgärder  
• Utgöra en strategisk resurs vid programutvecklingen 

 
Organisationer representerade i referensgruppen 

Havs- och vattenmyndigheten 
Livsmedelsverket 
Sveriges Geologiska Undersökning 
Naturvårdsverket 
Kemikalieinspektionen 
Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet 
Havsmiljöinstitutet/Östersjöcentrum 
Enheten för Miljöforskning och Övervakning, Naturhistoriska riksmuséet, NRM 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, Stockholms universitet 
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet 
Marine monitoring AB 
Kemiska institutionen, Umeå universitet 
Vattenmyndigheterna 
 
Länsstyrelsen Dalarna 
Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen Uppsala 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen Blekinge 
Länsstyrelsen Norrbotten 

 
Externa synpunkter 
I programförslaget lämnas utrymme att finjustera kvalitetsaspekter i miljööver-
vakningen. Detta görs genom att löpande ta in synpunkter från utförare/datavärdar 
t.ex. via de årliga verksamhetsberättelserna eller referensgruppsmöten. 
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Bilaga 1 Översikt över ämnen och 
effekter  
 
I denna bilaga redogörs för de ämnen och effekter för vilka det finns nationella 
eller internationella övervakningskrav och en beskrivning görs av vilka av dessa 
ämnen och effekter som övervakas nationellt, samt i vilken omfattning det sker.  
En kort redogörelse görs av resultaten från löpande nationell miljöövervakning och 
nationella screeningstudier. Utifrån denna information samt uppgifter om använd-
nings- och spridningsmönster (som tidigare beskrivits i NV Rapport 5801, Sweco 
2012) görs en bedömning av om den nationella övervakningen behöver utökas. 
Bedömningen gäller enbart ytvatten. Ett ämne bedöms som nationellt intressant om 
det förväntas släppas ut i hela landet (eller större delar) dvs. i huvudsak ämnen som 
sprids genom långväga transport. 
 
I den mån det är möjligt skrivs också något om huruvida ämnet är av regionalt och 
lokalt intresse eller inte, även om detta i huvudsak bör identifieras genom den reg-
ionala påverkansanalysen och riskbedömningen.  
 

Ämnen som ska övervakas enligt direktiv och 
konventioner 
 
Aklonifen 
CAS nr: 74070-46-5 
AA-MKN: 0,12 µg/l (inlandsytvatten) 0,012 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 0,12 µg/l (inlandsytvatten) 0,012 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: - 
QS sediment: 0,76 mg/kg TS (inlandsytvatten) 0,076 mg/kg TS (andra ytvatten) 
(EqP) 
 
Användning: Aklonifen är ett växtskyddsmedel som används mot örtogräs och 
ettåriga gräsogräs. Dessa besprutas före växtperioden och initialt när grödan börjat 
växa. På den svenska marknaden finns det ett godkänt preparat (Fenix), vilket an-
vänds vid odling av ärter, potatis, palsternacka, jordärtskocka, energiskog och fler-
talet andra växter. Preparatet har varit godkänt sedan 1996 och har tillstånd fram 
till 2014. Aklonifen binder starkt till jordpartiklar, vilket innebär att avrinning till 
vatten kommer att vara låg. Ämnet stannar troligtvis kvar i sediment under en 
längre tid, eftersom det är persistent. Till avloppssystem skulle en tänkbar sprid-
ning kunna ske via frukt och grönsaker (Sweco, 2012). 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
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Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Detekterat över MKN vid fyra tillfällen i typområden i odlingslandskap i 
södra Sverige mellan år 2002 och 2011.  
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

1089  

(år 2002-

2011) 

18  

(år 2002-

2011) 

0,02 1,9* 0,01-0,6 Ytvatten Pesticiddata-

basen, SLU 

36 (sedi-

ment, år 

2003-

2011) 

0 - - 5-100* (mg/kg 

TS, LOD) 

Sediment Pesticiddata-

basen, SLU 

355 (år 

2000-

2010) 

11 - 0,2* - Ytvatten Regionala pesti-

ciddatabasen 

65 1 <0,001 0,033 0,010 Limniska 

vatten 

Sweco, 2014 

11 0 <0,001 <0,009 0,010 Kustvatten Sweco, 2014 

* halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: Aklonifen har i ett fåtal ytvattenprov påträffats över 
LOQ. När ämnet väl påträffats ligger halten ganska nära eller över AA-MKN. 
Samtliga överskridanden har observerats i jordbruksmark.  Övervakningen i jord-
bruksmark bör fortsätta men vi bedömer inte att det behövs någon utökning av 
övervakningen av aklonifen i vatten på nationell nivå. Aklonifen förekommer i 
godkända växtskyddsmedel och kan därför vara aktuellt för regional övervakning. 
En regional påverkansanalys och riskbedömning bör kunna identifiera ett regionalt 
eller lokalt övervakningsbehov. Trots att aklonifen bedöms bindas starkt till partik-
lar har ämnet inte kunnat detekteras i sediment i jordbruksmark, men detta kan bero 
på att den använda metoden inte är tillräckligt känslig. Detektionsgränsen är nämli-
gen högre än QS sediment varför en eventuell risk för sedimentlevande organismer 
inte kan utvärderas. QS sediment är dock osäkert då det är framtaget med jämvikts-
fördelningsmetodik. Utifrån sitt användnings- och spridningsmönster är aklonifen 
inte prioriterat för övervakning i marina sediment.  
 
Alaklor 
CAS nr: 15972-60-8 
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AA-MKN: 0,3 µg/l 
MAC-MKN: 0,7 µg/l 
MKN biota: - 
 
Användning: Bekämpningsmedel. Senaste godkännandet som bekämpningsmedel 
i Sverige upphörde 1978.   
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Ingår i den löpande övervakningen inom programområde Jord-
bruksmark. Ej detekterat i typområden i odlingslandskap i södra Sverige mellan år 
2002 och 2011. Ingick i övervakningen av marina utsjösediment 2008. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

1089  

(år 2002-

2011) 

0  

(år 2002-

2011) 

- - 0,01-0,05  Pesticiddata-

basen, SLU 

36 (sedi-

ment, år 

2003-2011) 

0 - - 3-30 (mg/kg 

TS, LOD) 

 Pesticiddata-

basen, SLU 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

1 

- - 0,01 

 

0,01 

 

0,0005-0,001 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 < 0,001 

mg/kg 

- na Halt i TS Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 
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Diskussion och slutsats: 
Alaklor är inte tillåtet som bekämpningsmedel i Sverige och har endast påträffats 
över LOQ i vatten vid något enstaka tillfälle, men då under MKN-värdet. Vi be-
dömer att det inte behövs någon utökning av övervakningen av alaklor i vatten på 
nationell nivå. Ämnet bedöms inte heller vara relevant för regional miljöövervak-
ning såvida inte påverkansanalys eller riskbedömning identifierat ett problem. 
Alaklor påträffades inte heller i halter över LOQ vid den senaste mätkampanjen i 
marina sediment och är inte prioriterat för vidare övervakning i marina sediment. 
 
Atrazin 
CAS nr: 1912-24-9 
AA-MKN: 0,6 µg/l 
MAC-MKN: 2,0 µg/l 
MKN biota: - 
QS sediment: 0,0052 mg/kg TS (alla ytvatten) (EqP) 
 
Användning: Bekämpningsmedel mot vegetation och ogräs på bl.a. industriområ-
den, grusade ytor, banvallar, vägkanter, skogsplanteringar och plantskolor. Senaste 
godkännandet som bekämpningsmedel i Sverige upphörde 1989. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. 
Övervakning: Ingår i den löpande övervakningen inom programområde Jord-
bruksmark. Detekterad i typområden i odlingslandskap i södra Sverige vid ett fler-
tal tillfällen mellan år 2002 och 2011 men aldrig över MKN. Ingick i övervakning-
en av marina utsjösediment 2008. 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Kvantifie-

rings-

gräns 

(LOQ) 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

1089 

(år 2002-

2011) 

184 

(år 2002-

2011) 

0,002 0,097 0,002-0,03  Pesticid-

data-basen, 

SLU 

36 (sedi-

ment, år 

2003-2011) 

0 - - 3-50*(mg/kg 

TS, LOD) 

 Pesticid-

data-basen, 

SLU 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

0 

 

0 

 

1 

na na 0,01-0,03 

 

0,01 

 

0,0006-

0,009 

 Sweco Viak 

2007:1 
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provtagare) 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco 

Environ-

ment 

2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

1 <0,01 0,01 0,01  Sweco 

Environ-

ment 

2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01-0,05  Sweco 

Environ-

ment 

2009:5 

32 (sedi-

ment) 

0 < 0,002-

0,01 mg/kg 

- na Halt i TS. Nationell 

miljööver-

vakning av 

utsjösedi-

ment 2003 

och 2008, 

SGU 

* halt över MKN/QS 
 
Diskussion och slutsats: Atrazin är inte godkänt för användning i Sverige men 
hittas frekvent i ytvatten i jordbruksmark dock i stort sett endast i spårhalter. Över-
vakningen i jordbruksmark bör fortsätta men vi bedömer inte att det behövs någon 
utökning av övervakningen av atrazin i vatten på nationell nivå. Ämnet bedöms 
inte heller vara relevant för regional miljöövervakning såvida inte påverkansanalys 
eller riskbedömning identifierat ett problem. 
 
För övervakningen i sediment inom programområde Jordbruksmark är detektions-
gränsen högre än QSsediment varför en eventuell risk för sedimentlevande organ-
ismer inte kan utvärderas. QSsediment är dock osäkert då det är framtaget med 
jämviktsfördelningsmetodik.  
 
Kvantifieringsgränsen vid den senaste mätkampanjen i marina sediment 2008 var 
däremot tillräckligt bra, trots detta påträffades atrazin inte i halter över LOQ och är 
inte prioriterat för vidare övervakning i marina sediment. 
 
Bensen 
CAS nr: 71-43-2 
AA-MKN: 10 µg/l (inlandsytvatten) 8 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 50 µg/l  
MKN biota: - 
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Användning: Tillsatsämne i bensin, limmer, färger och lacker inom verkstadsindu-
strin. Bensen sprids främst till luften via bl.a. avgaser från biltrafik, värmeverk och 
stålverk. Punktkällor som t.ex. läckage från vissa deponier är andra möjliga sprid-
ningsvägar till vattenmiljö och markområden. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Ingick i övervakningen av marina utsjösediment 2008. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

0 

 

0 

- - 0,2 

 

0,2 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

16 0,00063 

mg/kg 

0,17 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Screeningstudier, som dock inte redovisas i tabellen 
ovan, har visat att i vatten nära vissa punktkällor (t.ex. avfallsupplag) kan halterna 
av bensen i vissa fall överstiga miljökvalitetsnormen för ytvattenkvalitet. Annars är 
uppmätta halter klart under föreslagna MKN och långt ifrån effektnivåer. Bensen 
bedöms inte utgöra något allvarligt problem i Sverige, trots enskilt höga värden 
med överskridande av MKN som följd. Vi bedömer därför att det inte behövs nå-
gon utökning av övervakningen av bensen i vatten på nationell nivå. En regional 
påverkansanalys och riskbedömning skulle dock kunna identifiera ett regionalt 
eller lokalt övervakningsbehov och övervakning är motiverad kring tänkbara 
punktkällor, t.ex. soptippar och andra deponier. 
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Bensen påträffades i samtliga prover vid den senaste mätkampanjen i marina sedi-
ment 2008, men eftersom uppmätta halter är låga är det inte högprioriterat för 
framtida mätkampnajer. Bensen analyseras därför om budgetutrymme medger det.   
 
Bifenox 
CAS nr: 42576-02-3 
AA-MKN: 0,012 µg/l (inlandsytvatten) 0,0012 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 0,04 µg/l (inlandsytvatten) 0,004 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: - 
QSsediment: 0,00033 mg/kg TS (inlandsytvatten), 0,000033 mg/kg TS (andra 
ytvatten) (EqP) 
 
Användning: Förekommer i dagsläget i godkända bekämpningsmedel, som längst 
till och med 2018. Bifenox används främst inom jordbruket, varför det är härifrån 
den största spridningen till miljön förekommer. Detta kan ske via sprayning av 
grödor eller vid spill. I miljön förväntas bifenox inte vara kvar under någon längre 
tid, då halveringstiden i vatten och sediment är 0,1 dagar respektive åtta dagar. De 
metaboliter som kan bildas är däremot mer persistenta.  
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten.  
Övervakning: Ingår sedan 2011 i det löpande nationella övervakningsprogrammet 
Jordbruksmark. Ej detekterat i typområden i odlingslandskap i södra Sverige år 
2011. Detektionsgräns dock över AA-MKN i vissa analyser. Spårhalter (under 
LOQ) har hittats av metaboliten bifenox-syra i ett fåtal prov (3 av 118). 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Kvantifi-

erings-

gräns 

(LOQ) 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

118 (år 

2011) 

0 (år 2011) na na 0,05  Pesticidda-

tabasen, 

SLU 

65 0 - - 0,008 Limniska 

vatten 

Sweco, 

2014 

11 0 - - 0,008 Kustvatten Sweco, 

2014 

 
Diskussion och slutsats: Bifenox har inte påträffats i Sverige, varken i jordbruks-
vatten eller i andra ytvatten. Å andra sidan har inga preparat med detta använts i de 
typområden där den största andelen prover tagits. Övervakningen i jordbruksmark 
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bör fortsätta men vi bedömer inte att det behövs någon utökning av övervakningen 
av bifenox i vatten på nationell nivå. Bifenox förekommer i godkända växtskydds-
medel och kan därför vara aktuellt för regional övervakning. En regional påverkan-
sanalys och riskbedömning bör kunna identifiera ett regionalt eller lokalt övervak-
ningsbehov 
 
Utifrån sitt användnings- och spridningsmönster är bifenox inte prioriterat för 
övervakning i marina sediment.  
 
Bly och blyföreningar 
CAS nr: 7439-92-1 
AA-MKN: 1,2 µg/l (inlandsytvatten) 1,3 µg/l (andra ytvatten) (biotillgänglig halt) 
MAC-MKN: 14 µg/l  
MKN biota: - 
Gränsvärde sediment: 120 mg/kg (HaVs remiss) 
 
Användning: Det största, enskilda användningsområdet för bly är bilbatterier och 
andra ackumulatorer. Andra användningsområden är elektronik, ammunition, 
fiskesänken, vikter, kabelmantling, metallegeringar, tillsatser i plast, färg och rost-
skydd. Möjliga spridningsvägar för bly är bl.a. från bilbatterier, via läckage från 
soptippar, avfallsförbränning, utsläpp från värmeverk och industrier till luft, mark 
och vatten. Bly i bensin är förbjudet sedan 1995 men bidrog väsentligt till den 
diffusa spridningen av bly i miljön. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Dessutom krävs trendövervakning i biota och/eller sedi-
ment. Utpekat som indikatorämne i HVMFS 2012:18 (biota). Föreslagen som core 
indicator (krav) inom HELCOM CORESET (biota plus ev sediment) samt är 
common indicator i OSPAR (biota och sediment). Belastningen av bly till havet 
ingår i OSPAR:s Common Indicator (D8 water- and airborne inputs). 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakas i vattenfas i trendvattendrag, omdrevssjöar, och 
trendsjöarnas 10 intensivsjöar (sötvatten). Enbart i trendvattendragen sker över-
vakningen med en frekvens som motsvarar vattendirektivets krav på 1 gång/månad. 
Krav på trendövervakning uppfylls genom övervakning i marin biota (fisklever, 
blåmussla, fågelägg) och limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjö-
sediment sker ca vart 6:e år. Övervakning sker också i slam och utgående vatten 
inom programområde miljögiftssamordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 
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) ) 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

71 (passiv 

provtagare) 

79 

 

26 

 

70 

0,048 

 

0,012 

 

0,000

7 

31* 

 

0,8 

 

0,13 

0,002-0,6 

 

0,6 

 

0,001 

 Sweco Viak 2007:1 

180 (ofiltre-

rade) 

 

180 (filtre-

rade) 

 

15 (sediment) 

154 

 

111 

 

12 

0,022 

 

0,015 

 

10 

mg/kg 

25* 

 

34* 

 

255* 

mg/kg 

0,01-0,1 

 

0,01-0,1 

 

na 

Avser både 

marina och 

limniska 

provpunkter. 

Sweco Environ-

ment 2008:7 

50 (ytvatten) 50 0,046

5 

3,34*   Sweco Environ-

ment 2009:4 

40 (ytvatten) 8 0,1 0,293 0,1  Sweco Environ-

ment 2009:5 

1014 1014 0,02 11,5* 0,02 93 trendsjöar 

2000-2012 

SLU Vattenkemida-

tabasen 

Ca 2400  

(Omdrevs-

sjöar 2010-

2012) 

Ja   na I ca 6 % av 

sjöarna är 

halterna 

högre än 

föreslaget 

gränsvärde 

om biotill-

gänglighet ej 

beaktas.  

SLU 2014:3 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota, 

ytvatten) 

Ja na na na Koncentrat-

ioner under 

målnivå. 

Generellt 

minskande 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentrat-

ioner under 

målnivå. 

Minskande 

eller ingen 

tydlig trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 14,1 

mg/kg 

89 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljööver-

vakning av utsjö-

sediment 2008, 

SGU 
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*halt över MKN/QS (dock ingen biotillgänglighetsberäkning gjord) 

 
Diskussion och slutsats: Bly påträffas i ytvatten ofta över kvantifieringsgränsen i 
screeningstudierna, i vissa mätpunkter i förhöjda halter som överskrider MKN-
värdet även i filtrerade prover. Det nya MKN-värdet gäller dock biotillgänglig 
fraktion. För närvarande pågår arbete inom EU med utarbetande av rekommendat-
ioner för att beräkna biotillgängliga halter av olika metaller med hjälp av modeller, 
s.k. Biotic Ligand Models. Modellerna kräver att det finns övervakningsdata för 
olika stödparametrar. För bly innebär det att DOC också måste mätas för att en 
biotillgänglighetsberäkning ska kunna göras. Framöver behöver därför de vatten-
kemiska undersökningstyperna ses över liksom vägledning utarbetas för bedöm-
ning av biotillgänglighet.  
 
Bly är ett allmänt spritt ämne men vi bedömer inte att det finns något behov av att 
utöka den nationella övervakningen av bly i limnisk miljö. Övervakningen i sjöar 
och vattendrag bör fortsätta men för att övervakningen bättre ska svara mot vatten-
direktivets behov behöver mätfrekvensen utökas, däremot kan eventuellt den geo-
grafiska täckningen minskas. Förändringar i denna övervakning kan dock inte gö-
ras utan samordning med HaV eftersom nuvarande övervakning utförs inom HaVs 
delprogram. 
 
De lokalt förhöjda halterna indikerar även ett övervakningsbehov på regional nivå.  
 
I marina sediment är bly allmänt förekommande. Trenden i marin biota är otydlig 
eller avtagande. Mätningar i vattenfas saknas. Övervakningen i marina utsjösedi-
ment och marin biota bör fortsätta. Eftersom HELCOM och OSPAR rekommende-
rar mätning i andra matriser än vatten finns det ett behov av att för marin miljö 
utveckla en kompletterande bedömningsgrund i annan matris än vatten för jämfö-
relse mot vattendirektivets MKN. Detta arbete bör samordnas med övriga 
HELCOM/OSPAR-länder. HaV har också i remissen av uppdateringen av HVMFS 
2013:19 föreslagit ett gränsvärde för bly i sediment. Värdena kan komma att juste-
ras även efter remissen utifrån input från havskonventionernas medlemsländer.  
 
Bromerade difenyletrar (PBDE) 
CAS nr: na 
AA-MKN: - 
MAC-MKN: 0,14 µg/l (inlandsytvatten) 0,014 µg/l (andra ytvatten) 
MKNbiota: 0,0085 µg/kg (ww) 10 
 
Användning: Flamskyddsmedel i bl.a. möbelstoppningar, textilier, elektronik och 
isoleringsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från varor och från avfalls-

                                                      
10 MKN refererar till summan av koncentrationen av kongenerna nr 28, 47, 99, 100, 153, 154 
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upplag. Långväga lufttransport, som kan ge atmosfäriskt nedfall av PBDE, samt via 
vattenvägar är andra möjliga spridningssätt. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Krav på trendöver-
vakning. Så kallat uPBT ämne vilket medför lättnader i övervakningsintervall. 
Utpekat som indikatorämne i HVMFS 2012:18. Rekommenderad matris är i första 
hand biota (BDE-28, 47, 99, 100, 153 och 154) enligt vattendirektivet och biota 
(BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154 and 183 och/eller sediment (BDE 209) 
enligt HVMFS, HELCOM och OSPAR.  
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Från och med 2012-13 analyseras även BDE-28 inom Kust och 
Hav vilket innebär att samtliga kongener (BDE-28, 47, 99, 100, 153 och 154) som 
vattendirektivet kräver analyseras. Krav på trendövervakning uppfylls därmed 
genom övervakning i marin biota (fiskmuskel, blåmussla, fågelägg) och limnisk 
biota (fiskmuskel). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år 
(BDE-47, 85, 99, 100, 153, 154, 209). Däremot saknas övervakning av BDE-66, 85 
och 183 i marin biota som krävs enligt OSPAR.  Ingår (BDE-47, 99, 100, 153, 154, 
183, 209) även i övervakningen av slam och utgående vatten inom PO Miljögifts-
samordning. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare)  

10 

 

0 

 

79 

0,0002

1 

 

 

 

0,68*1

0-6 

0,0012 

 

 

 

57*10-6 

0,00015 

 

0,00015 

 

0,00015 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

 

 

15 (sediment) 

0 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

0,0004 

mg/kg 

- 

 

 

 

0,0005 

mg/kg 

? 

 

 

 

0,0002 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Träffar i 

sediment 

avser BDE 

99 

Sweco Envi-

ronment 

2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,005  Sweco Envi-

ronment 
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2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,2  Sweco Envi-

ronment 

2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na na BDE-28 ej 

inkluderad. 

Koncentrat-

ion BDE-47 

ensamt 

överstiger 

målnivå för 

BDE tot. 

Ingen tydlig 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Generellt 

minskande 

trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,0001

8 

mg/kg 

0,0004

5 

mg/kg 

na Summa 

PBDE. Halt i 

TS. 

Nationell 

miljöövervak-

ning av utsjö-

sediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: PBDE påträffas allmänt både i limnisk och i marin biota, 
i limnisk miljö syns ingen tydlig trend medan trenden är minskande i marin miljö. 
På samtliga provpunkter överskrids MKNbiota.  
 
BDE-28 ingår inte kontinuerligt i den löpande övervakningen i limnisk biota. Men 
då bidraget från BDE-28 varit litet vid de mätningar som gjorts, då kongenern på-
verkar bestämningsgränsen för övriga kongener, och eftersom BDE-47 ensam 
överstiger MKNbiota bedöms det inte vara nödvändigt att lägga till BDE-28 lö-
pande i analyserna. Ämnesgruppen analyseras (vart tredje år) i samtliga 32 sjöar 
(övriga år endast i de nio trendsjöarna). För PBDE som är att betrakta som ett 
uPBT-ämne gäller dessutom ett lägre övervakningskrav enligt vattendirektivet. Vår 
bedömning är att övervakningen i limnisk biota bör fortsätta med samma frekvens. 
 
I marin biota saknas övervakning av kongenerna BDE-66, 85 och 183. Dessa 
kongeners bidrag till total halt PBDE:er i biota är dock relativt litet (se till exempel 
Routti et al, 2009 och Shaw et al, 2009) och även i marin biota överstiger halten av 
BDE-47 ensam MKNbiota.  
 
Det finns tre kommersiellt tillgängliga PBDE-produkter, pentaBDE, oktaBDE och 
decaBDE, dessa består samtliga av blandningar av olika BDE:er. PentaBDE inne-
håller allt från triBDE:er som BDE 28 till spårmängder av hexaBDE. Huvuddelen 
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(50-62 %) består dock av pentaBDE:er som BDE-99 och -100. OktaBDE innehål-
ler allt från pentaBDE till decaBDE men mest hepta (ca 45 %) och oktaBDE (ca 33 
%). Den kommersiella produkten decaBDE innehåller mest nona- respektive de-
caBDE. Högre brominerade difenyletrar bryts ner till lägre brominerade i naturen. 
Genom att övervaka BDE-28, 47, 99, 100, 153, 154 i biota täcks både pentaBDE 
och oktaBDE in av övervakningen. Ett tillägg av BDE-66, 85 (ingår i huvudsak i 
penta) och 183 (ingår i okta och deca) skulle därför inte ge någon ytterligare in-
formation för bedömning av källor.  
 
PBDE påträffades i samtliga prover vid den senaste mätkampanjen i marina sedi-
ment och är utifrån sitt spridningsmönster prioriterat för vidare övervakning i ma-
rina sediment.  
 
Samtliga PBDE-kongener som övervakas påträffas i slam från avloppsreningsverk. 
År 2011 hittades BDE-209 i högst halter, upp till 1500 µg/kg TS, och BDE-28 i 
lägst, maximalt 0,6 µg/kg TS. Detta visar på att även om ämnesgruppen är att be-
trakta som uPBT-ämnen som sprids genom långväga transport sprids ämnesgrup-
pen även genom lokala utsläppskällor. PBDE bedöms därmed vara av såväl nation-
ellt som regionalt intresse. 
 
Cybutryn (Irgarol) 
CAS nr: 28159-98-0 
AA-MKN: 0,0025 µg/l  
MAC-MKN: 0,016 µg/l  
MKN biota: - 
QS sediment: 0,18 µg/kg TS (alla ytvatten) (EqP) 
 
Användning: Cybutryn har huvudsakligen använts som aktiv substans i båtbotten-
färger. Senaste godkännandet som bekämpningsmedel i Sverige upphörde 2010. 
Cybutryn ingår också i andra typer av färger och ytbehandlingar. Den totala kvanti-
teten har sjunkit från drygt 10 ton 2003 till 1 ton 2011 (Produktregistret, KemI). 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. 
Övervakning: Ingår sedan 2012 i det löpande nationella övervakningsprogrammet 
Jordbruksmark. Ej detekterat i typområden i odlingslandskap i södra Sverige år 
2012.  
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(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar 

(cybutryn 

namnges 

irgarol i studi-

erna) 

Referens 
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40 (vat-

ten) 

 

15 0,011 0,17* 0,006-0,015  KemI, 2/2006  

83 (sedi-

ment) 

67 0,08 

µg/kg 

TS 

42 

µg/kg 

TS* 

0,049-0,72 

µg/kg TS   

 IVL, 2010 

B1934 

16 (sedi-

ment) 

11 2,5 

µg/kg 

TS 

20* 

µg/kg 

TS  

0,001-1 µg/kg 

TS (det. gräns) 

 IVL, 2007 

B1764 

8 (ytvat-

ten) 

3 0,0008 0,0016 0,0003   IVL, 2007 

B1764 

13 (sedi-

ment) 

0 - - 0,05 mg/kg TS 

(det. gräns) 

Mycket hög 

detektionsgräns. 

Lst Söderman-

land, 2007:11 

16 (sedi-

ment) 

12 0,077 

µg/kg 

TS 

0,0022 

µg/kg 

TS 

0,061-0,089 

µg/kg  

Halt i TS.  Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

65 (ytvat-

ten) 

3 - 0,0067* 0,0025 Limniska vatten Sweco, 2014 

11 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,0025 Kustvatten Sweco, 2014 

* halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: I en screeningundersökning (IVL, 2007) återfanns cybut-
ryn i både in- och utgående vatten (i fler utgående än ingående vatten och ibland i 
högre halter ut än in) till ARV samt i slam och i ett fåtal urbana ytvatten (dock inte 
i halter över MAC/AA-MKN). Cybutryn påträffades inte i ytvatten från bak-
grundsområden. I samma studie analyserades cybutryne också i sediment. Cybut-
ryn återfanns i 11 av 16 sediment både utanför hamnar, ARV och i urbana områ-
den. Cybutryn återfanns inte i sediment från bakgrundsområden. 
 
I en uppföljande regional screeningstudie, utförd 2008 (IVL, 2010), analyserades 
cybutryn enbart i sediment och återfanns då i 67 av 83 sediment. Dessa hade valts 
ut för att representera områden påverkade av båttrafik respektive bakgrundsområ-
den. Flertalet prov togs i kustsediment men även limniska sediment ingick i stu-
dien. I huvuddelen av dessa överskred halten QSsediment beräknat med jämvikts-
fördelningsmetodik.  

I den senaste screeningundersökningen (Sweco 2014) analyserades cybutryn i vat-
tenfas eftersom det är den rekommenderade matrisen enligt vattendirektivet. Cy-
butryn påträffades då enbart i limnisk miljö trots att båtbottenfärger innehållande 
cybutryn inte varit godkända för användning i limnisk miljö. Halterna överskred i 
något fall AA-MKN men då LOQ=MKN i denna studie är det svårt att bedöma hur 
vanligt förekommande cybutryn är i vattenfas. Det finns dock känsligare metoder, 
IVL hade en detektionsgräns på 0,0003 µg/l i undersökningen som genomfördes 
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2006. LOQ bör då ha varit 0,0009 µg/l vilket är tillräckligt bra för att en bedöm-
ning ska kunna göras. 
 
Sammanfattningsvis har cybutryn visat sig förekomma frekvent i den svenska mil-
jön speciellt i sediment i områden med båttrafik samt i in- och utgående vatten till 
reningsverk. Ämnet hittas även i vattenfas men för denna matris försvåras bedöm-
ningen av problemets omfattning av att LOQ=MKN i den senaste screeningen. 
Innan en slutgiltig bedömning kan göras av om övervakningen i vattenfas behöver 
utökas på nationell nivå bedömer vi att det behövs en uppföljande studie i vattenfas 
där en bättre metod används, den kan också kompletteras med undersökningar i 
sediment. Cybutryn ingår inte längre i båtbottenfärger som är tillåtna för använd-
ning i svenska vatten vilket borde avspeglas i miljön.  
 
Cybutryn återfinns inte i ytvatten i jordbruksområden, ämnet ingår inte heller i 
produkter som används inom jordbruket. Vi bedömer därför att det inte finns något 
behov av vidare övervakning inom PO Jordbruksmark. 
 
Cybutryn har påträffats på ett flertal stationer i marina utsjösediment och är priori-
terat för vidare övervakning i sediment. 
 
Eftersom cybutryn påträffats så frekvent i in- och utgående vatten till reningsverk 
kan det finnas anledning att inkludera ämnet i undersökningen av slam och utgå-
ende vatten. Dessa resultat tyder också på att ämnet kan vara av regionalt intresse. 
 
Eventuellt bör också ett nationellt MKN utarbetas för sediment. 
 
Cyklodiena pesticider (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) 
CAS nr: 309-00-2 (aldrin) 60-57-1 (dieldrin) 72-20-8 (endrin) 465-73-6 ( isodrin) 
AA-MKN: ∑ = 0,01 µg/l (inlandsytvatten) ∑ = 0,005 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
 
Användning: Aldrin, dieldrin och endrin är samtliga reglerade i POPs-
förordningen vilket innebär att användning, tillverkning och utsläppande inom EU 
är förbjuden. Isodrin är en isomer av aldrin och används som insekticid, dock har 
ämnet aldrig varit godkänt för användning i Sverige. 
Kravställare: Ämnena är inte prioriterade ämnen enligt vattendirektivet utan listas 
som andra förorenande ämnen i 2013/39/EU. De miljökvalitetsnormer som finns är 
identiska med tidigare lagstadgade gränsvärden.  
Övervakning: Löpande nationell övervakning saknas. Ämnena har screenats i 
flera regionala undersökningar och har bara påträffats i ett enda prov och då under 
MKN-värdena. 
 
Antal 

mätn. 

Påträf-

fats över 

Min 

halt 

Max halt 

(µg/l om 

Kvantifie-

rings-gräns 

Kommentar Referens 
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 LOQ (µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

inte 

annat 

anges) 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

6 0 (alla 

ämnen) 

- - 0,001-0,085 

(dieldrin) 

 

 

0,001-0,003 

Ytvatten 

respektive 

passiva 

provtagare 

Jönköpings län 

Miljögifter i vatten 

30 1 (di-

eldrin) 

1 (isodrin) 

1 (aldrin) 

0 (endrin) 

- 0,00014 

0,00007

7 

0,00001

9 

<0,0005 

(dieldrin) 

 

<0,0006 

(endrin) 

Ytvatten 

respektive 

passiva 

provtagare 

Miljögifter i Gävle-

borg, resultat från 

verifieringar 2009 – 

2011 

 

6 0 (alla) - - 22-62 pg/l 

(dieldrin) 

 

 

22-64 pg/l 

(endrin) 

Ytvatten RMÖ Provtagning av 

vattendirektivets 

PRIO-ämnen med 

passiva provtagare 

 

6 0 (alla) - - 0,05-0,15 

 

 

0,05-0,15 

(endrin) 

Totalvatten Screening av vat-

tendirektivsämnen i 

ytvattentäkter för 

dricksvatten i Örebro 

län 2009 

50 

(ytvat-

ten) 

0 (alla) - - 0,01 Norra 

Östersjöns 

vatten-

distrikt 

Sweco Environment 

2009:4 

40 

(ytvat-

ten) 

0 (alla) - - 0,005 Norra 

Östersjöns 

vatten-

distrikt 

Sweco Environment 

2009:5 

 
 
Diskussion och slutsats: Vi bedömer att det inte behövs någon utökning av över-
vakningen av cyklodiena pestcider i vatten vare sig på nationell eller på regional 
nivå.  
 
Cypermetrin  
CAS nr: 52315-07-8 
AA-MKN: 8* 10-5 µg/l (inlandsytvatten) 8* 10 -6µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 6* 10 -4 µg/l (inlandsytvatten) 6* 10 -5 µg/l (andra ytvatten) 
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MKN biota: - 
QS sediment: 0,000033 mg/kg TS (inlandsytvatten), 0,0000033 mg/kg TS (andra 
ytvatten) 
 
Användning: Cypermetrin är godkänt i preparat för bekämpning av skadeinsekter 
på barrträdsplantor, mot insektsangrepp på obarkat virke, samt mot myror inomhus. 
I dagsläget godkända bekämpningsmedel är godkända som längst till och med 
2017. 
Kravställare: Nytt prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad ma-
tris i vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Detekterat över MKN vid ett tillfälle i typområden i odlingslandskap i södra 
Sverige mellan år 2002 och 2011. Kvantifieringsgränsen var dock långt över MKN. 
I screeningen 2012-2013 påträffades cypermetrin vid ett tillfälle och då i en halt 
långt över MKN-värdet. Kvantifieringsgränsen varierade mycket och var i de flesta 
fall högre än MKN-värdet. 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat 

anges) 

Kommentar Referens 

1089  

(år 2002-

2011) 

1 

(år 2002-

2011) 

- 0,06* 0,008-0,03* Skivarpsån Pesticid-

databa-

sen, SLU 

36 (sedi-

ment, år 

2003-2011) 

0 (2 > LOD) 0,4 

mg/kg 

TS 

(spår) 

10 

mg/kg 

TS 

(spår) 

0,4-10 mg/kg 

TS (LOD) 

Skåne (M42) Pesticid-

databa-

sen, SLU 

59 0 <0,06 

ng/l 

<15* ng/l 0,06-15 ng/l Passiv 

provtagare, 

limniska 

vatten 

Sweco, 

2014 

10 1 <0,053 189* ng/l 0,053-0,39 

ng/l 

Passiva 

provtagare, 

kustvatten 

Sweco, 

2014 

*halt över MKN/QS 
 
Diskussion och slutsats: Analysmetoderna är ännu inte tillräckligt bra för att ana-
lysera cypermetrin i de låga halter som krävs för jämförelse mot MKN, detta gäller 
både direkta vattenprov och vid användning av passiva provtagare, och det är där-
för svårt att bedöma hur stort problem cypermetrin utgör i svenska vatten. Lokalt 
utgör ämnet ett problem och ämnet hittas även över LOQ som är långt högre än 
MKN. 
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Det enda dokumenterade överskridandet av MKN-värdet i övervakningen inom 
område Jordbruksmark gjordes i Skivarpsån men det härrör troligtvis inte från 
användning inom jordbruket. Tills vidare rekommenderas dock fortsatt övervak-
ning inom PO Jordbruksmark. 
 
Det enda överskridandet av MKN-värdet i screeningundersökningen 2012-2013 
kom från ett prov taget utanför en pappersfabrik. Halten var där betydligt högre än 
MKN (>2000 ggr) vid det ena mättillfället men under kvantifieringsgränsen vid 
nästa.  
 
Ytterligare screeningundersökningar kan behöva genomföras när bättre metoder 
utvecklats (för att t.ex. kunna avgöra om ämnet bör ingå i övervakningen av slam 
och utgående vatten).  
 
Utifrån sitt användningsmönster är cypermetrin inte prioriterat för övervakning i 
marina utsjösediment, men eftersom det är ett nytt prioriterat ämne kan det analys-
eras om det finns utrymme i budgeten samt om en godtagbar kvantifieringsgräns 
uppnås. 
 
DDT (total11/para-para) 
CAS nr: na/50-29-3 
AA-MKN: 0,025 µg/l /0,01 µg/l 
MAC-MKN: na/na 
MKN biota: -/- 
 
Användning: All användning, tillverkning och utsläppande av DDT inom EU är 
förbjuden genom regleringarna i POPs-förordningen. Ämnet används dock som 
insekticid (bla för malariabekämpning) och DDT och dess metaboliter sprids till 
svensk miljö genom långväga transport. 
Kravställare: Ämnena är inte prioriterade enligt vattendirektivet utan listas som 
övriga förorenande ämnen i 2013/39/EU. De miljökvalitetsnormer som finns för 
vatten är identiska med tidigare lagstadgade gränsvärden. Ingår i nuvarande över-
vakningsprogram HELCOM COMBINE (core), föreslagen som supplementär av 
HELCOM CORESET.  
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakas i marin biota (fiskmuskel, blåmussla, fågelägg) och 
limnisk biota (fiskmuskel). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e 
år.  

                                                      
11 DDT total står för summan av isomererna 1,1,1 trichloro 2,2 bis (p chlorophenyl) ethane (CAS num-

ber 50 29 3; EU number 200 024 3); 1,1,1 trichloro 2 (o chlorophenyl) 2 (p chlorophenyl) ethane (CAS 
number 789 02 6; EU number 212 332 5); 1,1-dichloro 2,2 bis (p chlorophenyl) ethylene (CAS number 
72 55 9; EU Number 200 784 6); and 1,1 dichloro 2,2 bis (p chlorophenyl) ethane (CAS number 72 54 
8; EU Number 200 783 0). 
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Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

50 (ytvatten) 0 - - 0,002  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,002  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Trendövervakas 

årligen (limnisk 

biota) 

Ja na na na Varierande 

koncentrationer. 

Minskande 

trend sedan 70-

tal. 

NRM 13:2012 

Trendövervakas 

årligen (marin 

biota) 

Ja na na na Minskande 

trend sedan 70-

tal. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,00058 

mg/kg 

0,0105 

mg/kg 

na Summa DDT. 

Halt i TS. 

Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
Diskussion och slutsats: DDT hittas inte i svenska ytvatten men analyseras i re-
gelbundet i fiskmuskel och lever där både DDT och DDE påträffas. Halterna är 
minskande och under EAC i de flesta fall. I torsk överskrider DDE-halterna EAC, 
men det är oklart hur halterna i lever förhåller sig till halterna i muskel.   
 
Fokus för DDT-arbetet bör vara att minska användningen ytterligare globalt sett. 
DDE kan dock också utgöra ett regionalt problem. Halter av samma storleksord-
ning eller högre än de nivåer som tidigare visats orsaka negativa effekter på repro-
duktion hos havsörn har uppmätts i rötägg insamlade utefter norra Bottenhavskus-
ten (NRM 7:2013). Dessa ägg har också uppvisat skalförändringar. Ett projekt som 
syftar till att undersöka tänkbara förklaringar till de förhöjda halterna pågår.  
 
Tillsvidare rekommenderar vi därför fortsatt övervakning i limnisk och marin biota 
och marina sediment.  
 
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 
CAS nr: 117-81-7 
AA-MKN: 1,3 µg/l  
MAC-MKN: na 
QS biota: 2,9 mg/kg våtvikt (human konsumtion) 3,2 mg/kg (sekundär förgiftning) 
QS sediment: > 100 mg/kg ts 
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Användning: DEHP används som mjukgörande medel i plast, gummi och färg, 
filmbildare i kosmetika samt för mjukgörande behandling av textilier. Ämnet fun-
gerar också som bärare vid färgning av och tryckning på textilier, samt finns i bl.a. 
rostskyddsfärg och lack. DEHP kan störa fortplantningsförmågan och får därför 
inom EU inte användas i kemiska produkter till konsumenter eller i varor avsedda 
för barn som till exempel leksaker. Användningen av DEHP har minskat till en 
lägre nivå och har i huvudsak ersatts av DINP (Produktregistret, KemI). 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är vatten. Trendövervakning krävs. 
Övervakning: Retrospektiva studier har gjorts inom PO Sötvatten i limnisk biota 
(fiskmuskel) med ett tidsintervall som motsvarar kraven på trendövervakningen. 
Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Ingår även i övervak-
ningen av slam och utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträf-

fats 

över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

ange

s) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

ange

s) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

1 

 

0 

na na 1 

 

1 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

5 

 

7 

2,9* 

 

0,074 

mg/kg 

33* 

 

87 

mg/kg 

1 

 

0,05-0,1 

mg/kg 

Avser både marina 

och limniska 

provpunkter. 

Sweco Environ-

ment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 1  Sweco Environ-

ment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 1  Sweco Environ-

ment 2009:5 

Retrospek-

tiva studier 

2004, 2007 

och 2010 

(limnisk 

fisk) 

Ja 2 

µg/kg 

16 

µg/kg 

<2 µg/kg   NRM 13:2012 

37 (fisk) 4 (över 6,5 11 6-12 µg/kg Påverkade områ- Återkommande 
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LOD i 

15)  

µg/kg µg/kg den mätkampanj 2013 

16 (fisk och 

mussla) 

2 30 

µg/kg 

96 

µg/kg 

11-20 µg/kg  IVL Rapport 

B1934 

5 (mussla) 0 - - 50 µg/kg Blekingekustens 

vattenvårdsför-

bund, Vattenvårds-

förbundet för 

västra Hanöbukten 

Miljögifter i muss-

lor i Hanöbukten 

2011. Screening-

databasen 

16 (sedi-

ment) 

7 <0,02 

mg/kg 

0,39 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: DEHP kan utgöra ett lokalt problem i vattenfas kring 
punktkällor, t.ex. deponier. Höga halter över MKN har uppmätts i lakvatten men 
också i utgående vatten från reningsverk. I slam från de reningsverk som övervakas 
nationellt hittades DEHP i samtliga prover och den maximala halten var 66 mg/kg 
TS. Vi bedömer inte att det är motiverat att utöka den nationella övervakningen i 
vattenfas. En regional påverkansanalys och riskbedömning bör kunna identifiera ett 
regionalt eller lokalt övervakningsbehov. 
 
I de retrospektiva studier som har gjorts i biota (fisk) låg halterna långt under 
QSbiota (<< 0,1 * QSbiota) vid samtliga tillfällen och DEHP prioriteras därför inte 
för vidare retrospektiva analyser i fisk. Det är dock möjligt att fisk inte är den mest 
lämpade organismgruppen att mäta i (pga metabolism)utan att det skulle vara 
lämpligare att mäta i något ryggradslöst djur. Även i undersökningar av halter i 
mussla har halterna dock legat långt under QSbiota (<< 0,1 * QSbiota).  
 
DEHP återfinns både i limniska och marina sediment, i utsjösediment dock i låga 
halter i förhållande till effektvärdet. DEHP är prioriterat för vidare övervakning i 
marina sediment för att kunna utvärdera trend.  
 
Eftersom predatorer är den känsligaste organismgruppen är det motiverat att ta 
fram en miljökvalitetsnorm för biota (AA-MKN är en omräkning från en halt i 
biota).  HaV har i remissen av uppdateringen av HVMFS 2013:19 föreslagit ett 
gränsvärde för DEHP i biota. 
 
1,2-dikloretan 
CAS nr: 107-06-2 
AA-MKN: 10 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
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Användning: Används som lösningsmedel och för tillverkning av vinylklorid.  
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten.  
Övervakning: Ingick i övervakningen av marina utsjösediment 2008. Utöver detta 
har ämnet screenats i flera undersökningar. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

0 

 

0 

- - 1 

 

1 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - 

 

 

- < 0,0035 mg/kg Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Dikloretan hittas inte i detekterbara/kvantifierbara halter i 
någon av de undersökta matriserna. Eftersom dikloretan dessutom är ett lättflyktigt 
ämne har det mycket låg tendens att fördelas till sediment och i viss mån även 
troligen till vatten. Vi bedömer att det inte behövs någon utökning av övervakning-
en av dikloretan i vatten på nationell nivå eller regional nivå utom möjligen för 
kontroll av råvatten. 
 
1,2-dikloretan har inte påträffats i marina utsjösediment och är inte prioriterat för 
vidare övervakning i marina sediment. 
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Diklormetan 
CAS nr: 75-09-2 
AA-MKN: 20 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
 
Användning: Lösningsmedel inom bl.a. kosmetikaindustrin. Komponent i färg, 
lacker, limmer, avfettnings- och smörjmedel för verkstadsindustrin. Diklormetan 
används ofta i färgborttagningsmedel men är förbjudet i konsumentprodukter i 
Sverige sedan 1993 och i EU sedan 2011. I Sverige har användningen minskat 
kraftigt de senaste åren, från cirka 2 600 ton 1988 till cirka 100 ton 2010 (Produkt-
registret, KemI). Kan spridas från värmeverk, industri och avfall till luft och vatten. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Ingick i övervakningen i marina utsjösediment 2008.  
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

0 

 

0 

- - 0,2 

 

0,2 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - - < 0,0023 mg/kg Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 
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Diskussion och slutsats: Diklormetan hittas i princip inte i detekter-
bara/kvantifierbara halter i någon av de undersökta matriserna. Eftersom diklorme-
tan dessutom är flyktigt har det mycket låg tendens att fördelas till sediment och i 
viss mån även troligen till vatten. Vi bedömer att det inte behövs någon utökning 
av övervakningen av diklormetan i vatten på nationell nivå eller regional nivå utom 
möjligtvis för kontroll av råvatten. Diklormetan har inte heller påträffats i marina 
utsjösediment och är inte prioriterat för vidare övervakning i marina sediment. 
 
Diklorvos 
CAS nr: 62-73-7 
AA-MKN: 6* 10-4 µg/l (inlandsytvatten) 6* 10 -5µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 7* 10 -4 µg/l (inlandsytvatten) 7* 10 -5 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: - 
 
Användning: Diklorvos användes förr som insektbekämpningsmedel och tidigare 
fanns elva bekämpningsmedel godkända i Sverige, varav det sista förlorade sitt 
tillstånd för användning den sista december 1990. Inom EU har användningen av 
diklorvos minskat sedan det ej upptogs i Bilaga 1 i direktiv 91/414/EC. Ämnet kan 
även bildas genom nedbrytning av triklorfon, ett ämne som använts i bekämp-
ningsmedel inom frukt- och trädgårdsbranschen. I Sverige har det funnits fem regi-
strerade insekticider med triklorfon, men godkännandet för det sista upphörde vid 
utgången av 2005.  
Kravställare: Nytt prioriterat ämne genom 2013/39/EU. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark från 2012 (och påträffades då vid ett tillfälle i typområdet i Halland, data 
ännu inte hos datavärd). Diklorvos ingick också i en nationell screeningundersök-
ning 2012-2013. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 
(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

606 2  0,3*  1983- 2010  

 

SLU, 

Regionala 

pesticiddat 

abasen  

59 6 <14 

ng/l* 

1267* 

ng/l 

14-44* ng/l Sötvatten, 

passiv provta-

gare 

Sweco 

2014 

10 0 <15 

ng/l* 

<56* 

ng/l 

15-56* ng/l Kustvatten, 

passiv provta-

Sweco 

2014 
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gare 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: Använda analysmetoder är inte tillräckligt känsliga för att 
avgöra i vilken utsträckning diklorvos utgör ett problem i svenska vatten då kvanti-
fieringsgränsen är högre än MKN-värdet. Vid screeningen 2012-2013 användes 
passiva provtagare för att få en bättre kvantifieringsgräns men denna blev ändå inte 
tillräckligt bra. Trots detta och trots att diklorvos inte använts på länge i Sverige 
påträffades ämnet i vissa limniska ytvattenprover i halter långt över MKN-värdet. 
Det finns inget tydligt mönster när det gäller var ämnet påträffas, utan det påträffas 
i ett bakgrundsområde (i lägst halter men ändå 30 ggr MKN), upp- och nerströms 
reningsverk samt i områden med mer diffus påverkan.  Innan analysmetoderna 
förbättras är det inte motiverat att inkludera diklorvos i den löpande nationella 
övervakningen (annat än inom PO Jordbruksmark). I och med att ämnet påträffas i 
halter långt över MKN (och även MAC-MKN) på vissa platser kan det finnas ett 
behov av att övervaka ämnet regionalt.  
 
Utifrån sitt användningsmönster är diklorvos inte prioriterat för övervakning i ma-
rina utsjösediment, men eftersom det är ett nytt prioriterat ämne kan det analyseras 
om det finns utrymme i budgeten samt om en godtagbar kvantifieringsgräns upp-
nås. 
 
Dikofol 
CAS nr: 115-32-2 
AA-MKN: 0,0013 µg/l (inlandsytvatten) 0,000032 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: na 
MKNbiota: 33 µg/kg (ww) 
 
Användning: Dikofol har använts i bekämpningsmedel men är inte längre tillåtet 
inom EU vilket innebär att antalet potentiella emissionskällor är begränsade. Tro-
ligast är att ämnet sprids till miljön från sediment där det kan förekomma under 
lång tid pga av sin persistens. 
Kravställare: Nytt prioriterat farligt ämne genom 2013/39/EU. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är biota. Krav på trendövervakning.  
Övervakning: Löpande övervakning saknas. Dikofol har inte påträffats vid något 
tillfälle i svenska ytvattenprover. Dikofol screenades i fisk under 2012-2013 men 
påträffades inte i halter över LOQ vid något tillfälle. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 
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254 

(1983-

2010) 

0 - - - Ytvatten SLU, 

Regionala 

Pesticiddat 

abasen  
17 0 <0,20 

µg/kg 

<0,83 

µg/kg 

0,2-0,83 µg/kg 

våtvikt 

Hel fisk Sweco, 

2014 

 
Diskussion och slutsats: Dikofol har varit förbjudet länge i Sverige och har varken 
påträffats i ytvatten eller fisk, vi bedömer därför att det inte är motiverat att utöka 
övervakningen av dikofol varken nationellt eller regionalt. Då ämnet inte har hittats 
i fisk (halterna << 0,1 * MKNbiota) bedöms ämnet inte heller prioriterat för retro-
spektiv trendanalys.  
 
Utifrån sitt användningsmönster är dikofol inte prioriterat för övervakning i marina 
utsjösediment, men eftersom det är ett nytt prioriterat ämne kan det analyseras om 
det finns utrymme i budgeten.  
 
Dioxin och dioxinlika föreningar 
CAS nr: - 
AA-MKN: - 
MAC-MKN: - 
MKN biota: TEQ 0,0065 µg/kg (ww)12  
 
Användning: Ingen användning, bildas oavsiktligt (utom PCB-DL). De huvudsak-
liga källorna för dioxiner är i stället förbränning av avfall (inklusive förbränning av 
avloppsslam, samt farligt och medicinskt avfall), cementugnar som förbränner 
avfall, blekning av pappersmassa, värmeprocesser inom metallindustrin, såsom 
produktion från sekundära råmaterial av aluminium, koppar och zink, samt från 
sinterverk inom järn- och stålindustrin (sedan 1995 finns inga sinterverk i Sverige). 
Dioxiner kan även bildas vid förbränning av skogsråvaror, speciellt om de behand-
lats med pentaklorfenol.  
Kravställare: Nytt prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som 
indikatorämne i HVMFS 2012:18. Så kallat uPBT ämne vilket medför lättnader i 
övervakningens omfattning. Rekommenderad matris i vattendirektivet är biota. 
Krav på trendövervakning. Ingår som core indicator (krav) i HELCOM CORESET 
med rekommenderad övervakning i biota eller sediment, ingår i OSPAR pre-cemp 
(sediment och biota). 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Krav på trendövervakning uppfylls i genom övervakning i ma-
rin biota (fiskmuskel, fågelägg) och limnisk biota (fiskmuskel). Övervakning sker i 
slam från avloppsreningsverk inom PO Miljögiftssamordning. 
 
                                                      
12 Summan av PCDD+PCDF+PCB-DL 
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Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Trendövervakas 

årligen (limnisk 

biota) 

Ja na na na TCDD-ekv 

koncentrationer 

under MKN. 

Varierande 

koncentrationer 

av 

PCDD/PCDF. 

NRM 

13:2012 

Trendövervakas 

årligen (marin 

biota) 

Ja na na na Koncentrationer 

under MKN. 

Minskande eller 

ingen tydlig 

trend. 

NRM 

1:2013 

17 (fisk) 17 0,00014 

µg/kg 

0,0015 

µg/kg 

- Inga värden 

överskred 

MKN. 

Sweco, 

2014 

 
 
Diskussion och slutsats: Krav på trendövervakning uppfylls i genom övervakning 
i marin biota (fiskmuskel, fågelägg) och limnisk biota (fiskmuskel). Ingen utökning 
av övervakningen i biota behövs.  
 
Även om ämnesgruppen är att betrakta som uPBT-ämnen som sprids genom lång-
väga transport sprids ämnesgruppen även genom lokala utsläppskällor. Dioxinlika 
ämnen bedöms därmed vara av såväl nationellt som regionalt intresse. 
 
 
Nationell övervakning av dioxinliknande ämnen i utsjösediment saknas och borde 
prioriteras i nästa marina mätkampanj. 
 
Diuron 
CAS nr: 330-54-1 
AA-MKN: 0,2 µg/l  
MAC-MKN: 1,8 µg/l 
MKN biota: - 
 
Användning: Bekämpningsmedel mot ogräs på banvallar, grusgångar, gårdspla-
ner, industritomter, vägar och på upplagsplatser. Komponent i limmer, färg och 
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lacker inom verkstadsindustrin. Träskyddsmedel. Senaste godkännandet som be-
kämpningsmedel i Sverige upphörde 1992.  
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten.  
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Detekterad i typområden i odlingslandskap i södra Sverige vid ett flertal 
tillfällen mellan år 2002 och 2011 men aldrig över MKN. Har ingått i övervakning-
en av marina utsjösediment 2003 och 2008. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

1089  

(år 2002-

2011) 

18  

(år 2002-

2011) 

0,003 0,01 0,002-0,05  Pesticiddata-

basen, SLU 

36 (sedi-

ment, 

2003-2011) 

0 (3 > 

LOD) 

12 

(spår) 

35 

(spår) 

2-20 mg/kg TS 

(LOD) 

Skåne 

(M42) 

Pesticiddata-

basen, SLU 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

0 

- - 0,01-0,05 

 

0,01 

 

0,003-0,007 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

1 <0,01 0,01 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01-0,05  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - - 0,002-0,04 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003, SGU 

16 (sedi-

ment) 

16 0,16 

mg/kg 

0,87 

mg/kg 

- Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 
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utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Diuron hittas inte annat än i spårmängder i vattenfas. Vi 
bedömer att det inte behövs någon utökning av övervakningen av diuron i vattenfas 
varken på nationell eller på regional nivå.  
 
Diuron påträffades i samtliga marina utsjösediment och prioriteras för vidare över-
vakning i mätkampanjen 2014. 
 
Endosulfan 
CAS nr: 115-29-7 
AA-MKN: 0,005 µg/l (inlandsytvatten) 0,0005 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 0,1 µg/l (inlandsytvatten) 0,004 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: - 
QS sediment: -(omräkning mha EqP ger värden på 5,2 och 0,25 µg/kg TS för  
inlandsytvatten respektive andra ytvatten (Lilja et al., 2010) 
 
Användning: Konserveringsmedel. Har tidigare fått användas som träskyddsmedel 
och bekämpningsmedel mot insekter, kvalster och andra leddjur. Senaste godkän-
nandet som bekämpningsmedel i Sverige upphörde 1995. Diffus spridning från 
produkter men tidigare även vid användning mot skadedjur och områden för im-
pregnering av virke, vilket gav risk för utsläpp till närliggande mark- och vatten-
områden. Ämnet kan även spridas via luft. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och ska övervakas 
enligt BSAP. Rekommenderad matris i vattendirektivet är vatten. POP. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningen inom programområde 
Jordbruksmark. Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år.  
 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

2274 

(år 2002-

2011) 

0 

(spår i 

enstaka 

prov) 

 

-  - 0,001-0,003 

(endosulfan-

alfa, endosul-

fan-beta) 

0,001-0,02 

(en-

dosulfansul-

 Pesticiddata-

basen, SLU 
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fat) 

36 (sediment, 

2003-2011) 

0 (3 spår 

endosulfan-

alfa, 2 spår 

endosulfan-

beta, 7 

spår en-

dosulfansul

fat) 

0,07 

(spår 

endosul

dosul-

fan-alfa) 

0,09 

(spår 

endosul

dosul-

fan-

beta) 

0,07 

(spår 

edosul-

fan-

sulfat) 

0,55 

(spår 

en-

dosul-

fan-

alfa) 

0,55 

(spår 

en-

dosul-

fan-

beta) 

1,05 

(spår 

edosul-

fan-

sulfat) 

0,05-30 

mg/kg TS 

(LOD) 

Skåne 

(M42) och 

Östergöt-

land (E21) 

Pesticiddata-

basen, SLU 

576 (Endosulfan )  

926( endosulfan-alfa)  

885 endosulfan-beta  

883 endosulfansulfat  

 

(ytvatten år 

1983-2010) 

1 

9 

9 

28 
 

 0,755 

0,19 

0,08 

0,27 

 

 Sökning 

gjord 2014 

Regionala 

pesticiddata-

basen, SLU 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

12 

 

 

 

 

148*10-6 

 

 

 

 

0,0028

25 

0,01 

 

0,01 

 

0,000125-

0,000058 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 

2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,005  Sweco Envi-

ronment 

2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,0005  Sweco Envi-

ronment 

2009:5 

16 (sediment) 1 - 0,0003 

mg/kg 

0,0003 -

0,0008 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell 

miljöövervak-

ning av 
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utsjösediment 

2003, SGU 

16 (sediment) 0 - - < 0,0002 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell 

miljöövervak-

ning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: I vatten har endosulfan påträffats som spår i enstaka prov 
inom det nationella övervakningsprogrammet Jordbruksmark och då aldrig över 
MKN. Det förekommer dock höga halter i enstaka provpunkter från regionala mät-
ningar. Övervakningen av endosulfan inom programområde Jordbruksmark bör 
fortsätta men vi bedömer inte att det behövs någon utökning av övervakningen av 
endosulfan i vattenfas på nationell nivå. I den regionala pesticiddatabasen finns 
några relativt höga halter av endosulfan och endosulfansulfat registrerade för ytvat-
ten. Detta tyder på att det skulle kunna finnas ett lokalt övervakningsbehov. 
 
De spårhalter i sediment som uppmätts i jordbruksmark är högre än QS sediment 
beräknat med EqP. Endosulfan har påträffats i marina sediment vid ett enda tillfälle 
i låga halter, ämnet prioriteras därför inte för fortsatt övervakning men analyseras 
om budgetutrymme uppstår. 
 
HBCDD 
CAS nr: -  
AA-MKN: 0,0016 µg/l (inlandsytvatten) 0,0008 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 0,5 µg/l (inlandsytvatten) 0,05 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: 167 µg/kg (ww) 
 
Användning: Hexabromcyklododekan används som flamskyddsmedel inom flerta-
let branscher och produkter. HBCDD är klassat som ett PBT-ämne, är mycket tox-
iskt för alger och är ett POP-ämne enligt Stockholmskonventionen. De nordiska 
länderna har börjat fasa ut produkter med HBCDD. I Sverige har användningen 
inom textilbranschen upphört och som isoleringsmaterial i byggbranschen har det 
nästan helt ersatts. Även om ingen produktion sker med HBCDD i Sverige idag, 
kan det komma in i landet med importerade varor och finns kvar inbyggt i hus, 
varför det också kan nå miljön via slitage eller läckage från deponier. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indi-
katorämne i HVMFS 2012:18. Så kallat uPBT ämne vilket medför lättnader i över-
vakningsintervall. Rekommenderad matris i vattendirektivet är biota. Krav på tren-
dövervakning. Föreslagen som core indicator (krav) enligt HELCOM CORESET, 
ingår i OSPAR CEMP (biota och sediment).  
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Krav på trendövervakning uppfylls genom övervakning i marin 
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biota (fiskmuskel, blåmussla, fågelägg) och limnisk biota (fiskmuskel). HBCDD 
ingick också i en screening 2012-2013. 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Trendövervakas 

årligen (limnisk 

biota) 

Ja na na na Under LOQ i 

majoriteten 

av proverna. 

LOQ < MKN 

NRM 

13:2012 

Trendövervakas 

årligen (marin 

biota) 

Ja na na na Halter under 

MKN.  Gene-

rellt mins-

kande eller 

ingen trend. 

NRM 

1:2013 

17 16 <0,001 

µg/kg 

ww 

4,3 

µg/kg 

ww 

0,001 µg/kg 

ww 

Halter i fisk. Sweco 

2014 

 
Diskussion och slutsats: Enligt den litteraturgenomgång som gjordes av Sweco 
2012 så påträffas HBCDD ofta i biota; i 1289 prover av 1475 var halterna över 
LOQ men endast i ett fåtal fall översteg halterna MKN biota (Sweco 2012). Denna 
bild bekräftas av resultaten från den senaste screeningundersökningen. Vi bedömer 
att det inte krävs någon utökad övervakning av HBCDD på nationell nivå.  
 
Även om ämnesgruppen är att betrakta som uPBT-ämnen sprids ämnesgruppen 
även genom lokala utsläppskällor. HBCDD bedöms därmed vara av såväl nation-
ellt som regionalt intresse. På regional nivå kan övervakning vara motiverad i de 
fall då det finns misstanke om punktkällor.  
 
HBCDD är prioriterat för övervakning i marina utsjösediment 2014. 
 
Heptaklor/Heptaklorepoxid 
CAS nr: 76-44-8/1024-57-3 
AA-MKN: 2* 10-7 µg/l (inlandsytvatten) 1* 10 -8µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 3* 10 -4 µg/l (inlandsytvatten) 3* 10 -5 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: 0,0067 µg/kg (ww) 
 
Användning: Heptaklor är sedan 1984 förbjudet inom EU och klassas enligt 
Stockholmskonventionen som en POP (Persistent Organic Pollutant). Heptaklor 
har aldrig funnits som aktivt ämne i ett godkänt bekämpningsmedel i Sverige. Hep-
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taklor ingår i bekämpningsmedlet klordan och bildas även efter nedbrytning av 
andra verksamma ämnen i bekämpningsmedlet. Klordan förbjöds i Sverige 1971. 
De främsta användningsområdena var för besprutning inom jordbruk och i byggna-
der för insektsbekämpning. Heptaklorepoxid är en nedbrytningsprodukt av hep-
taklor och är mer skadligt än modersubstansen. Båda ämnena är toxiska, och de har 
biomagnifierande och bioackumulerande egenskaper. I Sverige har inga stora 
mängder av klordan använts, varför eventuell förekomst av heptaklor och hep-
taklorepoxid troligen beror på atmosfärstransport  
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Så kallat uPBT ämne 
vilket medför lättnader i övervakningsintervall. Rekommenderad matris i vattendi-
rektivet är biota. Krav på trendövervakning.  
Övervakning: Löpande nationell övervakning saknas. Heptaklor och hep-
taklorepoxid screenades i fisk 2012-2013.  
 
Antal 

mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

3524 

(ytvatten) 

0 - - - Heptaklor, 

hep-

taklorepoxid, 

cis-

hep-

taklorepoxid 

och trans-

hep-

taklorepoxid  

 

Regionala pesticid-

databasen, SLU 

3 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01 Heptaklor Jönköpings län, 

miljögifter i vatten, 

2011 (screeningda-

tabasen) 

4 (sedi-

ment) 

0 - - 0,01 mg/kg Heptaklor Jönköpings län, 

sedimentdata, 2011 

(screeningdataba-

sen) 

6 (ytvat-

ten)  

 

 

0 - - 0,05 Heptaklor Screening av vat-

tendirektivsämnen i 

ytvattentäkter för 

dricksvatten i Öre-

bro län, 2009 (scre-
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eningdatabasen) 

4 

(mussla) 

0 - - 0,001 mg/kg 

TS 

 ÖVF (Öresunds 

Vattenvårdsförbund) 

kontrollprogram, 

2002 

4 

(mussla) 

4 ( fisk) 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

0,01-0,02 

mg/kg TS 

0,004 mg/kg 

TS 

 ÖVF (Öresunds 

Vattenvårdsförbund) 

kontrollprogram, 

2006 

17 (fisk) 0 - - 0,060-0,78 

µg/kg ww 

 Sweco, 2014. 

 
 
Diskussion och slutsats: Heptaklor och/eller heptaklorepoxid har i ovan redovi-
sade studier inte påträffats i halter över LOQ. Eftersom kvantifieringsgränsen i 
flera undersökningar varit mycket högre än MKN är det svårt att utifrån dessa 
undersökningar bedöma hur stort problem heptaklor/heptaklorepoxid utgör i 
svenska vatten. Det existerar dock känsligare metoder. Troligtvis föreligger inget 
behov av utökad övervakning men för att kunna göra en bedömning av övervak-
ningsbehovet ur ett nationellt och regionalt perspektiv behöver ytterligare undersö-
kar med känsligare metod genomföras. 
 
Hexaklorbensen 
CAS nr: 118-74-1 
AA-MKN: -  
MAC-MKN: 0,05 µg/l  
MKN biota: 10 µg/kg (ww) 
QS sediment: 0,0169 mg/kg TS (alla ytvatten) (EqP) 
 
Användning: HCB användes tidigare som pesticid och vid tillverkning av ammu-
nition, fyrverkerier samt syntetiskt gummi. Ämnet kan även bildas oavsiktligt. 
Senaste godkännandet som bekämpningsmedel i Sverige upphörde 1980. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indi-
katorämne i HVMFS 2012:18. Rekommenderad matris i vattendirektivet är biota. 
Krav på trendövervakning. Candidate indicator inom OSPAR (biota, sediment). 
Ingår i HELCOM COMBINE (main programme, biota), föreslagen som supple-
mentär indikator inom HELCOM CORESET. 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Krav på trendövervakning uppfylls genom övervakning i marin 
biota (fiskmuskel, blåmussla, fågelägg) och limnisk biota (fiskmuskel). Övervak-
ningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Ingår även i övervakningen av 
slam och utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6627 

Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 

 

122 
 

Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

79 

 

 

 

 

1,5*10-

6 

 

 

 

 

0,0041 

0,01 

 

0,01 

 

na 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 

2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 

2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 

2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na na Koncentrat-

ioner under 

målnivå. 

Varierande 

koncentration-

er. Minskande 

trend sedan 

70-tal. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentrat-

ioner under 

målnivå. 

Minskande 

trend sedan 

80-tal. 

NRM 1:2013 

32 (abborre) 29 0,006 

µg/kg 

ww 

0,049 

µg/kg 

ww 

0,006 µg/kg 

ww 

 NRM 9:2010 

37 (fisk) 9 0,028 

µg/kg 

ww 

0,61 

µg/kg 

ww 

0,05 µg/kg ww Påverkade 

lokaler 

Återkommande  

mätkampanj 

2013 

36 (sediment, 

2003-2011) 

0 (1 spår) - 2,7 

mg/kg 

0,2-0,4 mg/kg 

TS (LOD) 

Västergötland 

(O18) 

Pesticiddata-

basen, SLU 
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TS 

(spår) 

16 (sediment) 11 0,0001

9 

mg/kg 

0,0009

3 

mg/kg 

0,0002-0,0004 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell 

miljöövervak-

ning av utsjö-

sediment 2003, 

SGU 

16 (sediment) 16 0,0001

4 

mg/kg 

0,0003

5 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell 

miljöövervak-

ning av utsjö-

sediment 2008, 

SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Trenden är minskande både i limnisk och i marin biota. 
och halterna ligger under MKN-värdet (10 μg/kg ww). Vi bedömer att ingen utök-
ning av övervakningen krävs på nationell nivå. HCB skulle eventuellt kunna över-
vakas med lägre frekvens eller mindre geografisk täckning i marin biota. HCB 
påträffas i samtliga marina utsjösediment vid den senaste nationella mätkampanjen 
och prioriteras för vidare övervakning 2014. 
 
HCB påträffas i slam från samtliga reningsverk som ingår i nationell övervakning 
(maximalt 9,4 µg/kg TS). Detta tillsammans med att HCB kan bildas oavsiktligt i 
vissa processer innebär att det finns ett lokalt behov av övervakning utanför indust-
riella verksamheter. 
 
 
 
Hexaklorbutadien (HCBD) 
CAS nr: 87-68-3 
AA-MKN: -  
MAC-MKN: 0,6 µg/l  
MKN biota: 55 µg/kg (ww) 
 
Användning: Lösningsmedel som används i en rad textilkemikalieprodukter som 
färger och tryckfärgspastor, ytmodifierande medel, olika impregneringsmedel, m.fl. 
HCBD bildas även oavsiktligt vid produktion av andra klorerade kolväten som t.ex 
koltetraklorid och tetrakloretylen.  
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är biota. Krav på trendövervakning. Candidate indicator 
inom OSPAR (biota och sediment) 
Övervakning: Retrospektiva studier har gjorts inom PO Sötvatten i limnisk biota 
(fiskmuskel). HCBD ingick i övervakningen i marina utsjösediment 2003 och 
2008. 
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Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

7 

 

0 

0,012 

 

 

0,19* 0,01 

 

0,01 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Retrospektiva 

studier 2004, 

2007 och 

2010 (limnisk 

biota) 

0 - - 0,1 µg/kg ww Koncentration 

under mål-

nivå. 

NRM 13:2012 

37(fisk) 0 - - 0,05 µg/kg ww Påverkade 

lokaler 

Återkommande 

mätkampanj 

2013 

32 (sediment) 0 - - 0,0002-0,001 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003 & 2008, 

SGU 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: Kring industrier eller andra punktkällor återfinns HCBD 
vid enstaka tillfällen i förhöjda nivåer i vattenfas. I övrigt är halterna mycket låga. I 
biota ligger halterna under detektionsnivån även i mer påverkade lokaler. Vi bedö-
mer att det inte är motiverat att utöka den löpande nationella övervakningen med 
analys av HCBD. Det är inte heller motiverat att fortsätta att göra retrospektiva 
studier för att uppfylla vattendirektivets krav på trendövervakning då uppmätta 
halter är  << 0,1 *MKNbiota.  
 
Då HCBD inte påträffas i marina utsjösediment prioriteras ämnet inte för övervak-
ning 2014.  
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Hexaklorcyklohexan 
CAS nr: 608-73-1 
AA-MKN: 0,02 µg/l (inlandsytvatten) 0,002 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 0,04 µg/l (inlandsytvatten) 0,02 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: - 
QS sediment: 0,010 mg/kg TS (inlandsytvatten), 0,0011 mg/kg TS (andra ytvatten) 
(γ-HCH, EqP) 
 
Användning: Insekticid. Senaste godkännandet som bekämpningsmedel i Sverige 
upphörde 1989 (lindan). POP-ämne.  
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är vatten. Krav på trendövervakning i sediment eller biota. 
Utpekat som indikatorämne i HVMFS 2012:18 (biota, trend). Ingår i HELCOM 
COMBINE (core programme, biota) men föreslaget som supplementär indikator (ej 
krav) inom HELCOM CORESET.  
Övervakning: HCH i form av lindan ingår i övervakningen inom programområde 
Jordbruksmark. Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Krav på trendövervakning uppfylls genom övervakning av α-
HCH, β-HCH och γ-HCH (lindan) i marin biota (fiskmuskel, blåmussla, fågelägg) 
och limnisk biota (fiskmuskel). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 
6:e år.  
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats 

över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

2741  

(år 2002-

2011) 

17 

(år 2002-

2011) 

0,002 0,052* 0,001-0,03  Pesticiddataba-

sen, SLU 

36 (sediment, 

2003-2011) 

0 (8 

spår) 

0,4 

mg/kg 

TS 

(spår)* 

2,7 

mg/kg*T

S (spår) 

* 

0,3-1 mg/kg 

TS (LOD)* 

Skåne, Öster-

götland, 

Västergötland 

Pesticiddataba-

sen, SLU 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

79 

 

 

 

 

69*10-6 

 

 

 

 

0,00214

6 

0,015 

 

0,015 

 

na 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

0 

 

- - ? Avser både 

marina och 

Sweco Environ-

ment 2008:7 
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15 (sediment) 0 limniska prov-

punkter. 

50 (ytvatten) 0 - - 0,003  Sweco Environ-

ment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,003  Sweco Environ-

ment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na na Koncentrat-

ioner under 

målnivå. 

Varierande 

koncentrat-

ioner. Mins-

kande trend 

sedan 60/70-

tal. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentrat-

ioner under 

målnivå. 

Minskande 

trend sedan 

80-tal. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,0001

3 

mg/kg 

0,0034* 

mg/kg 

na Summa HCH. 

Halt i TS. 

Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003, SGU 

16 (sediment) 16 0,0001 

mg/kg 

0,00181

* 

mg/kg 

na Summa HCH. 

Halt i TS. 

Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: HCH (Lindan) har uppmätts vid ett fåtal tillfällen i ytvat-
ten, främst i Skåne, under eller strax över MKN. HCH har varit förbjudet i snart 20 
år. Det som kan vara intressant att följa är långväga lufttransport vilket kan leda till 
deposition i vatten. Övervakningen inom PO jordbruksmark bör fortsätta men äm-
net rekommenderas inte för utökad övervakning i vattenfas.  
 
På nationell nivå behövs några tidsserier för trendövervakning, men omfattning och 
frekvens kan ses över. HCH skulle eventuellt kunna övervakas med lägre frekvens 
eller mindre geografisk täckning i marin biota. 
 
HCH påträffas i samtliga marina utsjösediment, ibland även över QSsediment (som 
dock är framtaget från vattenvärdet med jämviktsfördelningsmetodik). HCH priori-
teras därför för mätkampanjen 2014. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6627 

Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 

 

127 
 

Isoproturon 
CAS nr: 34123-59-6 
AA-MKN: 0,3 µg/l  
MAC-MKN: 1,0 µg/l 
MKN biota: - 
QS sediment: -  
 
Användning: Bekämpningsmedel mot ettåriga ogräs, dock endast i höstsäd, samt 
mot ogräs i odlingar av stråsäd. Senaste godkännandet som bekämpningsmedel i 
Sverige upphörde 2012. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Detekterad över MKN i typområden i odlingslandskap i södra Sverige vid ett 
flertal tillfällen mellan år 2002 och 2011. Övervakningen i marina utsjösediment 
sker ca vart 6:e år. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

1089  

(år 2002-

2011) 

554  

(år 2002-

2011) 

0,002 5,0* 0,002-0,06  Pesticiddata-

basen, SLU 

36 (sedi-

ment, 

2003-2011) 

0 (3 spår) 6 

mg/kg 

TS 

(spår) 

17 

mg/kg 

TS 

(spår) 

2-10 mg/kg TS 

(LOQ) 

Skåne, 

Östergötland 

Pesticiddata-

basen, SLU 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

1 

na na 0,01-0,05 

 

0,01 

 

0,002-0,004 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,05  Sweco Envi-

ronment 2009:4 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6627 

Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 

 

128 
 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01-0,05  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - - < 0,02-0,04 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003, SGU 

16 (sedi-

ment) 

0 - - < 0,002 mg/kg Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: Isoproturon är vanligt förekommande i vatten i jord-
brukmark. De halter man påträffar överstiger i några fall AA-MKN och även 
MAC-MKN. I de rikstäckande screeningarna låg samtliga nivåer under kvantifi-
eringsgränsen. Övervakningen i jordbruksmark bör fortsätta men vi bedömer inte 
att övervakningen i vattenfas behöver utökas på nationell nivå. En regional påver-
kansanalys och riskbedömning bör kunna identifiera ett regionalt eller lokalt över-
vakningsbehov.  
 
Isoproturon har inte påträffats i marina utsjösediment och är inte prioriterat för 
övervakning i utsjösediment 2014. 
 
Kadmium och kadmiumföreningar13 
CAS nr: 7440-43-9 
AA-MKN: ≤ 0,08 µg/l (klass 1, inlandsytvatten) 0,08 µg/l (klass 2, inlandsytvatten) 
0,09 µg/l (klass 3, inlandsytvatten) 0,15 µg/l (klass 4, inlandsytvatten) 0,25 µg/l 
(klass 5, inlandsytvatten) 0, 2 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: ≤ 0,45 µg/l (klass 1) 0,45 µg/l (klass 2) 0,6 µg/l (klass 3) 0,9 µg/l 
(klass 4) 1,5 µg/l (klass 5) 
MKN biota: - 
 
Användning: Kadmium används främst i batterier. Andra användningsområden är 
bl.a. korrosionsskydd vid ytbehandling, färgämne, pigment samt kan förekomma 
som förorening i importerade textilier och handelsgödsel. Kadmium sprids också 
via luft vid förbränningsprocesser. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indi-
katorämne i HVMFS 2012:18. Rekommenderad matris i vattendirektivet är vatten. 
Krav på trendövervakning. Föreslagen som core indicator (krav) HELCOM 
CORESET (biota eller sediment) och common indicator av OSPAR (biota, sedi-

                                                      
13 För kadmium och dess föreningar varierar MKN med vattnets hårdhet (klass 1:<40 mg CaCO3/l, 

klass 2: 40-<50 mg CaCO3/l, klass 3: 50-<100 mg CaCO3/l, klass 4: 100-<200 mg CaCO3/l, klass 5: 
≥200 mg CaCO3/l) 
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ment). Belastning av kadmium till havet ingår i OSPAR:s Common Indicator (D8 
water- and airborne inputs). 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakas i viss utsträckning i ytvatten (sötvatten) i flodmyn-
ningar, sjöar och vattendrag. Krav på trendövervakning uppfylls i genom övervak-
ning i marin biota (fisklever, blåmussla, fågelägg) och limnisk biota (fisklever). 
Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Övervakning sker också 
i slam och utgående vatten inom programområde miljögiftssamordning. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

71 (passiv 

provtagare) 

74 

 

25 

 

70 

0,0032 

 

0,0022 

 

0,0002 

0,69* 

 

0,26* 

 

0,39* 

0,002-0,05 

 

0,002-0,05 

 

0,0003 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ofiltre-

rade) 

 

180 (filtrerade) 

 

15 (sediment) 

74 

 

68 

 

12 

0,0022 

 

0,0026 

 

0,041 

mg/kg 

0,16* 

 

0,052 

 

3,1 

mg/kg 

0,002-0,08 

 

0,002-0,02 

 

na 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 49 <0,00

2 

0,0725 0,002  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 5 <0,02 0,0376 0,02  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota, 

ytvatten) 

Ja na na na Koncentration-

er delvis över 

målnivå. Ingen 

tydlig trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentration-

er generellt 

under föresla-

gen målnivå. 

Ingen tydlig 

trend. 

NRM 1:2013 

32 (sediment) 32 0,021 5,35* na Halt i TS. Nationell miljö-
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mg/kg mg/kg övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

* halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: Kadmium påträffas frekvent i svenska ytvatten. Halterna 
i ytvatten ligger ibland kring eller över MKN, dock oftare i ofiltrerade prover och 
kring punktkällor (t.ex. deponier). Vattendirektivet kräver en övervakningsfrekvens 
på 1 gång per månad under 1 av förvaltningscykelns 6 år i det antal vattenföre-
komster som krävs för att beskriva status. Denna frekvens uppfyller inte dagens 
övervakning inom samtliga delprogram.  
 
Övervakningen i sjöar och vattendrag bör fortsätta men för att övervakningen 
bättre ska svara mot vattendirektivets behov behöver mätfrekvensen utökas, däre-
mot kan eventuellt den geografiska täckningen minskas. Förändringar i denna 
övervakning kan dock inte göras utan samordning med HaV eftersom nuvarande 
övervakning utförs inom deras delprogram. 
 
I marina sediment är kadmium allmänt förekommande. Trenden i marin biota är 
otydlig. Mätningar i vattenfas saknas i marin miljö. Det kan finnas anledning att 
utveckla bedömningsgrunder för andra matriser än vatten som kan användas i ma-
rin miljö i synnerhet då biota och sediment är rekommenderade matriser för över-
vakning av kadmium inom OSPAR och HELCOM. HaV har i remissen av uppda-
teringen av HVMFS 2013:19 föreslagit en klassgräns för kadmium i sediment (2,3 
mg/kg TS), och denna gräns överskrids på vissa stationer. Övervakningen i marina 
utsjösediment och marin biota bör fortsätta.  
 
De lokalt förhöjda halterna indikerar även ett övervakningsbehov på regional nivå.  
 
 
Kinoxifen 
CAS nr: 124495-18-7 
AA-MKN: 0,15 µg/l (inlandsytvatten) 0,015 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 27 µg/l (inlandsytvatten) 0,54 µg/l (andra ytvatten) 
QS biota: 13 mg/kg våtvikt 
 
Användning: Kinoxifen används som en fungicid för bekämpning av mjöldagg 
inom lantbruket. Tillämpningen inom EU är användning på blad av vete eller korn. 
Undantag har givits för 17 europeiska länder, vilket medför att ämnet även utnytt-
jas för bekämpning på andra grödor så som vindruvor, sockerbetor, jordgubbar och 
humle. Kinoxifen har aldrig funnits som verksamt ämne i ett godkänt bekämp-
ningsmedel i Sverige. I Sverige är den enda detekterade källan till spridning import 
av frukt och grönsaker. De troliga spridningsvägarna är därför via avfall och av-
loppssystem. Kinoxifen kan spridas via transport i atmosfären, men då ämnets 
halveringstid i luft är ca två dygn, är denna spridningsväg av mindre betydelse. 
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Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är vatten. Krav på trendövervakning.   
Övervakning: Ingår sedan 2011 i det löpande nationella övervakningsprogrammet 
Jordbruksmark. Detekterad i spårhalter i typområden i odlingslandskap i södra 
Sverige vid ett tillfälle mellan år 2002 och 2011. Ingick i en screening 2012-2013 
och hittades då aldrig över LOQ/MKN varken i fisk eller i vatten. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Kvantifi-

erings-

gräns 

(LOQ) 

(µg/l om 

inte annat 

anges) 

Kommentar Referens 

93 (år 

2011) 

1 (år 2011, 

under LOQ) 

spår spår 0,05  Pesticid-

data-

basen, 

SLU 

65 0 - - 0,003 Sötvatten Sweco, 

2014 

11 0 - - 0,003 Kustvatten 

 

Sweco, 

2014 

17 0 - - 0,33-0,85 

µg/kg ww 

Fisk Sweco, 

2014 

 
 
Diskussion och slutsats: Kinoxifen har enbart hittats i spårhalter i svenska vatten. 
Då ämnet inte används i Sverige och inte heller återfinns i den svenska miljön be-
döms ämnet varken vara av nationellt eller regionalt intresse. Det är inte heller 
motiverat att göra retrospektiva studier i fisk för att uppfylla vattendirektivets krav 
på trendövervakning eftersom ämnet inte hittas i kvantifierbara halter (LOQ << 
0,1*MKN).  
 
C10-13 Kloralkaner (SCCP, kortkedjiga kloralkaner -paraffiner) 
CAS nr: 85535-84-8 
AA-MKN: 0,4 µg/l  
MAC-MKN: 1,4 µg/l 
QSbiota: 16,6 mg/kg våtvikt  
QSsediment: 217 µg kg våtvikt (EP metodik) 998 µg/kg TS 
 
Användning: Kloralkaner används som mjukgörare och flamskyddsmedel inom 
gummiindustrin samt som smörj- och kylmedel vid metallbearbetning. De kort-
kedjiga kloralkanerna fördes under 2012 in i POPs-förordningen (EG nr 850/2004). 
Regeln innebär att varor inom EU inte får innehålla kortkedjiga kloralkaner. Såd-
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ana varor som var tillverkade före eller samma dag som den 10 juli 2012 fick fort-
sätta släppas ut på marknaden till och med den 10 januari 2013. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är vatten. Krav på trendövervakning. 
Övervakning: Retrospektiva studier har gjorts inom Sötvatten år 2007 och 2011 i 
limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. 
Övervakning sker också i slam från avloppsreningsverk inom PO Miljögiftssam-
ordning.  
 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

1 

 

0 

na na 0,2 

 

0,2 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,2  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,1-0,2  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Retrospektiva 

studier 2007 

och 2010 

(limnisk 

biota) 

Ja 0,55 

µg/kg 

30 

µg/kg 

0,2-0,4 µg/kg Fisklever NRM 13:2012 

20 (fisk) 20 1,2 

µg/kg 

16 

µg/kg 

- Påverkade 

marina 

lokaler, 

fisklever 

Återkommande 

mätkampanj 

2013 

14 (fisk) 0 - - 2 µg/kg Fiskmuskel, 

marin och 

limnisk miljö 

Järnberg et al, 

2005 

16 (sediment) 16 31 

µg/kg 

670 

µg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 
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2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Kloralkanerna påträffas sällan i vattenprover och då inte i 
halter över MKN. Vi bedömer inte att kloralkanerna behöver övervakas i vattenfas 
varken nationellt eller regionalt. 
 
I de retrospektiva studier som gjorts i limnisk biota påträffas kloralkanerna, men 
den maximala halten (30 µg/kg) ligger långt under QSbiota (<< 0,1*QSbiota) och 
fortsatt retrospektiv trendanalys är därför inte motiverad. Även i fisk från påver-
kade områden i marin miljö har uppmätta halter legat långt under QSbiota (<< 
0,1*QSbiota). AA-MKN är en omräkning från QSbiota för att skydda predatorer 
från sekundär förgiftning. HaV har i remissen av uppdateringen av HVMFS 
2013:19 därför föreslagit ett gränsvärde för C10-13 Kloralkaner i biota (= 
QSbiota). 
 
Kloralkanerna påträffas i samtliga marina sediment och prioriteras för mätkam-
panjen 2014. I äldre studier från Stockholms skärgård rapporteras halter i sediment 
på upp till 3300 ng/g TS (3 mg/kg) vilket indikerar ett regionalt övervakningsbe-
hov. Kloralkanerna hittas i slam från samtliga reningsverk som ingår i nationell 
övervakning (maximalt 2,3 µg/g TS år 2011). 
 
Efter förbudet mot kortkedjiga kloralkaner har produktionen av mellankedjiga 
C14-C17 kloralkaner ökat betydligt.  Det kan därför finnas anledning att inkludera 
mellankedjiga kloralkaner i t.ex. miljöövervakningen av utsjösediment eller andra 
mätkampanjer.  
 
Klorfenvinfos 
CAS nr: 470-90-6 
AA-MKN: 0,1 µg/l 
MAC-MKN: 0,3 µg/l 
MKNbiota: - 
QSsediment: Saknas i EU-dossier, låg sorption. 
 
Användning: Bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Senaste godkännandet som 
bekämpningsmedel i Sverige upphörde 2007. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Ej detekterat i typområden i odlingslandskap i södra Sverige mellan år 2002 
och 2011. Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

Max halt 

(µg/l om 

Kvantifie-

rings-gräns 

Kommentar Referens 
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inte 

annat 

anges) 

inte 

annat 

anges) 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat 

anges) 

1089  

(år 2002-

2011) 

0 

(år 2002-

2011) 

- - 0,01  Pesticid-

data-

basen, 

SLU 

36 (sediment, 

2003-2011) 

0 - - 0,1-4 mg/kg 

TS (LOD) 

 Pesticid-

data-

basen, 

SLU 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

2 

na na 0,02 

 

0,02 

 

0,001-0,004 

 Sweco 

Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-punkter. 

Sweco 

Environ-

ment 

2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,05  Sweco 

Environ-

ment 

2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,02-0,05  Sweco 

Environ-

ment 

2009:5 

16 (sediment) 0 - - < 

0,001mg/kg 

Halt i TS. Nationell 

miljöö-

vervak-

ning av 

utsjöse-

diment 

2008, 

SGU 

 
Diskussion och slutsats: Ämnet har inte varit tillåtet i svenska bekämpningsmedel 
sedan 2007 och hittas sällan i kvantifierbara halter i ytvatten. Övervakningen inom 
PO Jordbruksmark kan fortsätta men vi bedömer inte att det behövs någon utökad 
övervakning av klorfenvinfos i vatten på nationell nivå.  
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Klorfenvinfos har varken påträffats i sediment i jordbruksmark eller i utsjösedi-
ment och prioriteras inte för vidare övervakning i marina utsjösediment. Enligt IVL 
rapport 1583 har dock klorfenvinfos tidigare hittats i detekterbara halter i sediment 
i Stockholmsområdet (upp till 240 ng/g ts) som utifrån fyndmönstret inte tros här-
stamma från långväga transport utan snarare lokala källor. Det finns inget gräns-
värde för klorfenvinfos i sediment. Med tanke på fynden i sediment skulle en reg-
ional påverkansanalys och riskbedömning kunna identifiera ett regionalt eller lokalt 
övervakningsbehov. 
 
 
Klorpyrifos 
CAS nr: 2921-88-2 
AA-MKN: 0,03 µg/l 
MAC-MKN: 0,1 µg/l 
MKNbiota: - 
QSsediment: - 
 
Användning: Bekämpningsmedel mot skadeinsekter (inomhus/uterum), trä-
skyddsmedel och råttgift. Senaste godkännandet som bekämpningsmedel i Sverige 
upphörde 2008. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Detekterat i typområden i odlingslandskap i södra Sverige vid tio tillfällen 
mellan år 2002 och 2011. Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e 
år. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

1008  

(år 2002-

2011) 

10 (år 

2002-

2011, 

under 

LOQ) 

spår spår 0,001-0,004  Pesticiddata-

basen, SLU 

36 (sedi-

ment, 

2003-2011) 

0 (4 spår) 0,54 

mg/kg 

TS 

(spår) 

1,04 

mg/kg 

TS 

(spår) 

0,08-3 mg/kg 

TS (LOD) 

Skåne, Väs-

tergötland, 

Östergötland 

Pesticiddata-

basen, SLU 

83 (ofilt. 

ytv.) 

0 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 Sweco Viak 

2007:1 
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27 (filt. 

ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

39 

 

 

1*10-6 

 

 

0,0002 

0,02 

 

6,9*10-7-1,3*10-

5 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,05  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,02-0,05  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - - < 0,001mg/kg Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
Diskussion och slutsats: Klorpyrifos är inte tillåtet för användning i bekämp-
ningsmedel i Sverige, ämnet återfinns sällan i vatten, och aldrig över MKN, i de 
undersökningar som gjorts. Vi bedömer inte att det behövs någon ytterligare över-
vakning av klorpyrifos i vatten på nationell nivå. utöver övervakningen inom PO 
Jordbruksmark. Troligtvis är ämnet inte heller av regionalt intresse såvida inte 
regional påverkansanalys och riskbedömning identifierat ett regionalt eller lokalt 
övervakningsbehov. 
 
Klorpyrifos har inte hittats i marina utsjösediment och prioriteras inte för vidare 
övervakning i mätkampanjen 2014. 
 
Koltetraklorid (Tetraklormetan, Freon-10) 
CAS nr: 56-23-5 
AA-MKN: 12 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
 
Användning: Lösningsmedel, rengöringsmedel och släckningsmedel. Använd-
ningen är starkt begränsad bla pga ämnets ozonnedbrytande egenskaper. 
Kravställare: Listas bland övriga förorenande ämnen i 2013/39/EU. Dett gräns-
värdemiljökvalitetsnorm som finns för vatten är identiskt med tidigare lagstadgat 
gränsvärde.  
Övervakning: Löpande nationell övervakning saknas. 
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Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco 

Environment 

2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco 

Environment 

2009:5 

 
 
Diskussion och slutsats: Koltetraklorid har screenats i ett fåtal studier (ej på nat-
ionell nivå) och har då inte påträffats i kvantifierbara halter. Vi bedömer att det inte 
är motiverat att övervaka koltetraklorid i vattenmiljö på nationell nivå och ämnet är 
troligtvis inte heller regionalt intressant.  
 
Koppar 
CAS nr:7440-50-8 
Föreslaget gränsvärde HaVs remiss: 0,5 µg/l (inlandsytvatten, biotillgänglig halt) 
2,6 µg/l (Västerhavet) 0,87 µg/l (Östersjön) 
 
Användning: Flera kopparföreningar används som bekämpningsmedel mot svamp 
på grödor. Kopparsalter utgör också verksamma ämnen i algbekämpningsmedel, 
båtbottenfärger och träskyddsmedel. Koppar är ett essentiellt näringsämne för 
människor och djur eftersom det deltar som syrebärare i många enzym. Det är 
också nödvändigt för växternas fotosyntes och kopparföreningar tillsätts därför i 
både gödningsmedel och foder. Metallsmältverken var tidigare den största utsläpp-
skällan av koppar till luften. Dessa utsläpp har minskat mycket på grund av förbätt-
rad reningsutrustning. Den största källan i dag är trafiken. Utsläppen av koppar från 
trafiken kommer främst från bromsbeläggen på bilar. Bromsbeläggen var tidigare 
huvudsakligen av asbest, men ny användning av asbest i bromsbelägg förbjöds från 
1988.  
Kravställare: Ingår i HELCOM COMBINE (core, fisk och mussla). Föreslagen 
som supplementär indikator av HELCOM CORESET.  
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakning sker i marin biota (fisklever, blåmussla, fågelägg) 
och limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 
6:e år. Övervakning sker också i slam och utgående vatten inom programområde 
miljögiftssamordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

Min 

halt 

Max 

halt 

Kvantifie-

rings-gräns 

Kommentar Referens 
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LOQ (µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

22 (ytvatten) 22 0,02 13* Na  Sweco 2008:4 

Ca 2400 (Om-

drevssjöarna 

2010-2012) 

Ja   na I ca 60 % av 

sjöarna är 

halterna högre 

än föreslaget 

gränsvärde 

om biotillgäng-

lighet ej 

beaktas.  

SLU 2014:3 

Trendövervakas 

årligen (limnisk 

biota) 

Ja na na Na Ingen generell 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendövervakas 

årligen (marin 

biota) 

Ja na na Na Ingen generell 

trend. 

NRM 1:2013 

32 (sediment) 32 10,2 

mg/kg 

154 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2003 och 2008, 

SGU 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: Koppar är ett allmänt spritt ämne men vi bedömer inte att 
det finns något behov av att utöka den nationella övervakningen av koppar i lim-
nisk miljö. Övervakningen i sjöar och vattendrag bör fortsätta men mätfrekvensen 
och den geografiska täckningen utvärderas för att övervakningen bättre ska svara 
mot vattendirektivets behov. Förändringar i denna övervakning kan dock inte göras 
utan samordning med HaV eftersom nuvarande övervakning utförs inom deras 
delprogram. 
 
För närvarande pågår arbete inom EU med utarbetande av vägledning för att be-
räkna biotillgängliga halter i vatten av olika metaller med hjälp av modeller, s.k. 
Biotic Ligand Models. Framöver behöver aktuell undersökningstyp ses över liksom 
rekommendationer för bedömning av biotillgänglighet.  
 
I marina sediment samt i marin biota är koppar allmänt förekommande. Trenden i 
marin biota är otydlig. Övervakningen i marina utsjösediment och marin biota bör 
fortsätta. 
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Kvicksilver och kvicksilverföreningar 
CAS nr: 7439-97-6 
AA-MKN: -  
MAC-MKN: 0,07 µg/l  
MKN biota: 20 µg/kg (ww) 
 
Användning: Det största användningsområdet för kvicksilver är kloralkaliindu-
strin. Därefter följer användning av kvicksilver i amalgam för lagning av tänder 
men också i batterier, lampor, färgämnen och pigment. Sprids via industrier och 
nedfall från källor främst i andra länder men också läckage från batterier, färger 
och andra produkter som innehåller kvicksilver. Kvicksilver läcker även ut från 
markskikten till närliggande sjöar och vattendrag, där det kan tas upp av fisk och 
andra levande organismer. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indi-
katorämne i HVMFS 2012:18. Så kallat uPBT ämne vilket medför lättnader i över-
vakningsintervall. Rekommenderad matris i vattendirektivet är biota. Krav på tren-
dövervakning. Föreslaget som core indicator (krav) av HELCOM CORESET (biota 
eller sediment) och som common indicator inom OSPAR (biota och sediment). 
Belastningen av kvicksilver till havet ingår i OSPAR:s Common Indicator (D8 
water- and airborne inputs). 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Krav på trendövervakning uppfylls genom övervakning i marin 
biota (fiskmuskel, blåmussla, fågelägg) och limnisk biota (fiskmuskel). Ingick i 
övervakningen av marina utsjösediment 2003 och 2008. Övervakning sker också i 
slam och utgående vatten inom programområde miljögiftssamordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

27 

 

5 

0,0023 

 

0,0028 

0,52* 

 

0,0049 

0,002-0,02 

 

0,002-0,02 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ofiltre-

rade) 

 

180 (filtrerade) 

 

15 (sediment) 

42 

 

40 

 

7 

0,0022 

 

0,0022 

 

0,073 

mg/kg 

0,0071 

 

0,012 

 

5,2 

mg/kg 

0,002-0,04 

 

0,002-0,02 

 

0,04 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 20 <0,00 0,0064 0,002  Sweco Envi-
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2 ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 2 0,002 0,0032 0,002  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na na Koncentration-

er generellt 

över målnivå. 

Minskande 

eller ingen 

tydlig trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentration-

er generellt 

över föresla-

gen målnivå. 

Minskande 

eller ingen 

tydlig trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 12 0,0774 

mg/kg 

0,336 

mg/kg 

0,07-0,08 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 
 
Diskussion och slutsats: I något enstaka fall påträffas kvicksilver i vatten i halter 
över MAC-MKN men annars utgör kvicksilver ett särskilt problem i biota i form 
av metylkvicksilver och då främst i insjöfisk. I t.ex. röding, öring och abborre lig-
ger halterna mellan 3-60 gånger över MKN för biota. Även i sill och strömming i 
kan MKN överskridas, dock inte i samma omfattning. Kvicksilver förekommer i 
höga halter i fisk trots minskad användning och återvinning i Sverige. Övervakning 
av ämnet är därför fortsatt av stor vikt i biota. Ingen utökning av övervakningen på 
nationell nivå bedöms dock nödvändig dels för att kvicksilver betraktas som ett 
uPBT-ämne och dels för att övervakningens omfattning är tillräcklig för att be-
döma effekter av internationella åtgärder.  
 
Kvicksilver påträffas i marina utsjösediment och prioriteras för övervakning i mät-
kampanjen 2014. 
 
Nickel och nickelföreningar 
CAS nr: 7440-02-0 
AA-MKN: 4 µg/l14 (inlandsytvatten) 8,6 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 34 µg/l  
MKN biota: - 

                                                      
14 MKN refererar till den biotillgängliga koncentrationen av ämnet. 
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Användning: Nickel används huvudsakligen till framställning av rostfritt stål. 
Andra användningsområden är andra legeringar, gjutgods, förnickling, batterier 
(nickelkadmium, nickel-järn och nickel-metallhydrid) samt katalysatorer. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet och är föreslagen som indi-
katorämne i God havsmiljö 2020. Rekommenderad matris i vattendirektivet är 
vatten, MKN avser biotillgängliga halter. 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakas i ytvatten (sötvatten). Övervakas i marin biota (fisk-
lever, blåmussla, fågelägg) och limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina 
utsjösediment sker ca vart 6:e år. Övervakning sker också i slam och utgående 
vatten inom programområde miljögiftssamordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

71 (passiv 

provtagare) 

182 

 

27 

 

71 

0,089 

 

0,18 

 

0,0061 

25* 

 

12* 

 

2,94 

0,6 

 

0,6 

 

na 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ofiltrerade) 

 

180 (filtrerade) 

 

15 (sediment) 

164 

 

163 

 

12 

0,23 

 

0,22 

 

3,8 

mg/kg 

793* 

 

4,5* 

 

41 

mg/kg 

0,2-0,8 

 

0,2-0,5 

 

na 

Avser både 

marina och 

limniska 

provpunk-

ter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 50 0,217 9,27* na  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 40 0,608 2,69 na  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota, 

ytvatten) 

Ja na na na Generellt 

ökande 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Ingen trend. NRM 1:2013 

16 (sediment) 12 17,8 51,2 10 mg/kg Halt i TS. Nationell miljöö-
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mg/kg mg/kg vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 
 
 
Diskussion och slutsats: Nickel förekommer frekvent i ytvattenprover. Nickel kan 
i vissa fall överskrida MKN-värdet eller förekomma i förhöjda halter i vatten, då 
främst kring punktutsläpp och i ofiltrerade prover. Övervakningen i sjöar och vat-
tendrag bör fortsätta men mätfrekvensen och den geografiska täckningen utvärde-
ras för att övervakningen bättre ska svara mot vattendirektivets behov. Förändring-
ar i denna övervakning kan dock inte göras utan samordning med HaV eftersom 
nuvarande övervakning utförs inom deras delprogram. De lokalt förhöjda halterna 
indikerar även ett övervakningsbehov på regional nivå.  
 
I limnisk biota är trenden ökande medan ingen trend identifieras för marin biota. 
Övervakningen bör fortsätta. 
 
I både limniska och marina sediment är nickel allmänt förekommande och nickel 
prioriteras för mätkampanjen 2014. 
 
Eftersom HELCOM och OSPAR rekommenderar mätning i andra matriser än vat-
ten finns det ett behov av att för marin miljö utveckla en kompletterande bedöm-
ningsgrund i annan matris än vatten för jämförelse mot vattendirektivets MKN. 
Detta arbete bör samordnas med övriga HELCOM/OSPAR-länder. 
 
Nonylfenol 
CAS-nr 25154-52-3, EU-nr 246-672-0 inklusive isomererna 4-nonylfenol (CAS-nr 
104-40-5, EU-nr 203-199-4) och 4- nonylfenol (grenad) (CAS-nr 84852-15-3, EU-
nr 284-325-5) 
AA-MKN: 0,3 µg/l  
MAC-MKN: 2 µg/l  
MKN biota: - 
QS sediment 180 µg/kg (omräkning från vatten) 
 
Användning: Industrikemikalie. Golvbeläggningsmaterial och härdare för färg och 
plast samt rengöringsmedel. Ämnet kan även bildas genom nedbrytning av alkylfe-
noletoxilater som finns i färger, lim och emulgeringsmedel. Kan även förekomma i 
textilier importerade från länder utanför EU. Användning av nonylfenol och nonyl-
fenoletoxilater inom EU är förbjudet, (Punkt 46 bilaga XVII Reach) med undantag 
för några få användningsområden. En betydande spridningsväg för nonylfenol är 
via reningsverk.  
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet, rekommenderad ma-
tris är vatten. Ska övervakas enligt BSAP och bedöms som candidate indicator av 
HELCOM CORESET (biota, fisk eller mussla). 
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Övervakning: Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Ingår 
även i övervakningen av slam och utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

45 

 

13 

0,010 

 

0,15 

1,11* 

 

0,70* 

0,055 

 

0,055 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 

(ytvatten) 

 

15 (sedi-

ment) 

80 

 

6 

0,102 

 

0,012 

mg/kg 

3,52* 

 

0,35* 

mg/kg 

0,001 

 

0,011 mg/kg 

Avser både ma-

rina och limniska 

provpunkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - - 0,01-0,02 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

30 (fisk) 22 0,62 

µg/kg 

vv 

5,1 

µg/kg 

vv 

0,12 µg/kg vv muskelvävnad Darnerud 2002 

13 (fisk) 1  15 

µg/kg 

vv 

10 µg/kg vv muskelvävnad IVL Rapport B 

1594 (2003) 

3 (mussla 

och fisk) 

0 - - 10 µg/kg vv muskelvävnad IVL Rapport B 

1934 (2010) 

7 (fisk) 1 - 530 

µg/kg 

vv 

20 µg/kg vv Påträffat i re-

ningsverksdamm 

muskelvävnad 

Sweco 2011 
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Diskussion och slutsats: I tidigare svenska studier återfinns nonylfenol frekvent i 
förhöjda halter eller i nivåer över MKNvärdena, inte minst i vatten till och från 
reningsverk. I en rikstäckande undersökning från 2007 nåddes eller överskreds 
AA-MKN i 12 % av fallen. Urbana områden i södra/mellersta Sverige var de som 
klart uppvisade de högsta nivåerna. I äldre studier i slutet av 90-talet registrerades 
också höga halter i reningsverksvatten. I de senaste rapporterade data från den 
nationella övervakningen av utgående vatten från svenska reningsverk ligger samt-
liga mätningar dock under LOQ och MKN (<0,1 µg/l). I sediment ses högre halter i 
områden nära industrier jämfört med referensområden. Ämnet är således av reg-
ionalt intresse och en regional påverkansanalys och riskbedömning bör kunna iden-
tifiera ett regionalt eller lokalt övervakningsbehov.  
 
Nonylfenol påträffades inte i marina utsjösediment 2008. Enligt HELCOMs tema-
tiska utvärdering  (HELCOM, 2010) var halterna av nonylfenol höga främst i södra 
delarna av Östersjön och då enbart i sediment. CORESET beslutade därför att mer 
information skulle sammanställas innan nonylfenol föreslås som en core indicator. 
Nonylfenol bör därför övervakas igen i utsjösediment i mätkampanjen 2014. 
 
Nonylfenol har bestämts och påträffats i fisk provtagen i urban miljö och i bak-
grundsområden i ett antal screeningundersökningar. I en undersökning utförd av 
Livsmedelsverket påträffades nonylfenol i 22 av 30 analyserade fiskprover insam-
lade från tre bakgrundslokaler (Darnerud, 2002). Uppmätta halter var i intervallet 
0,62-5,1 µg/kg vv. I senare studier har detektionsfrekvensen varit lägre, men kvan-
tifieringsgänsen har då varit betydligt högre.  I en nordisk screening påträffades 
höga halter i fisklever (< 1-44,3 µg /kg vv) och i blåmusslor (<1-37µg/kg vv) in-
samlade i urbana områden i de övriga nordiska länderna (Nordic Council of Mi-
nisters, 2008). 
 
Eftersom nonylfenol är föreslaget som en candidate indicator enligt HELCOM 
CORESET kan det på sikt finnas anledning att utöka den nationella övervakningen 
av nonylfenol i Östersjön. För att bidra med data för en utvärdering av nonylfenol 
som ett indikatorämne i biota skulle man kunna inkludera mätning av nonylfenol i 
marin biota vid något tillfälle. Val av organismgrupp, vävnad och analyskänslighet 
bör utredas.  
 
För att svara mot HMD bilaga 3 tabell 2 (bedömning av tillförseln av syntetiska 
ämnen) skulle ämnet också eventuellt behöva övervakas i svenska flodmynningar. 
Någon belastningsindikator är dock ännu inte utvecklad.  
 
Oktylfenol 
CAS nr: 140-66-9 
AA-MKN: 0,1 µg/l (inlandsytvatten) 0,01 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: na 
MKNbiota: - 
QSsediment: 34 (3,4) µg/kg (omräknat från vatten) 
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Användning: Industrikemikalie. Används som stabilisator i gummi för däckstill-
verkning samt i isoleringslack för elektriska komponenter (lindningar i motorer, 
transformatorer) och i tryckfärg. Ämnet kan även bildas genom nedbrytning av 
alkylfenoletoxilater. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet, rekommenderad matris är 
vatten. Inget krav på trendövervakning. Ska övervakas enligt BSAP och är föresla-
get som candidate indicator inom HELCOM CORESET (biota). 
Övervakning: Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Ingår 
även i övervakningen av slam och utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

6 

 

3 

0,017 

 

0,018 

0,21 

 

0,031 

0,01 

 

0,01 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 

(ytvatten) 

 

15 (sedi-

ment) 

7 

 

10 

0,0015 

 

0,0011 

mg/kg 

0,005 

 

0,0075 

mg/kg 

0,001 

 

0,003 mg/kg 

Avser både ma-

rina och limniska 

provpunkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

10 0,0035 

mg/kg 

0,11* 

mg/kg 

< 0,003 

mg/kg 

Halt i TS. 

4-t-oktylfenol. 

Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003, SGU 

16 (sedi-

ment) 

0 - - < 0,004 

mg/kg 

Halt i TS. 

4-t-oktylfenol. 

Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

54 (fisk) 35 0,13 

µg/kg 

12 

µg/kg 

0,12 µg/kg vv  Darnerud, 2002 
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vv vv 

13 (fisk) 1 - 1,3 

µg/kg 

vv 

0,3 µg/kg vv  IVL Rapport B 

1594 (2003) 

3 (mussla 

och fisk) 

0 - - 1 µg/kg vv  IVL Rapport B 

1934 (2010) 

7 (fisk) 1 - 14 

µg/kg 

vv 

2 µg/kg vv Påträffat i re-

ningsverksdamm 

Sweco 2011 

 
 
Diskussion och slutsats: Oktylfenol uppvisar i vattenfas förhöjda halter samt i 
vissa fall överskridanden av MKN kring urbana områden, punktkällor och invatten 
till reningsverk. I de senaste rapporterade data från den nationella övervakningen 
av utgående vatten från svenska reningsverk rapporteras halter över MKN i några 
fall med halter på 15-207 ng/l. Regionalt bör övervakningsbehovet kunna identifie-
ras genom den regionala påverkansanalysen och riskbedömningen.  
 
Oktylfenol har bestämts och påträffats i fisk provtagen i urban miljö och i bak-
grundsområden i ett antal screeningundersökningar. I en undersökning utförd av 
Livsmedelsverket påträffades oktylfenol i 35 av 54 analyserade fiskprover insam-
lade från bakgrundslokaler och i mer påverkade områden (Darnerud, 2002). Upp-
mätta halter var i intervallet 0,13-11,7 µg/kg vv. I senare studier har detektionsfre-
kvensen varit låg, men kvantifieringsgänsen har dock inte heller varit lika bra. I en 
nordisk screening påträffades avsevärt högre halter i fisklever (<12-355 µg/kg vv) 
och i blåmusslor (<3-7362 µg/kg vv) insamlade i urbana områden i de övriga nor-
diska länderna (Nordic Council of Ministers, 2008). 
 
Eftersom oktylfenol är föreslagen som en candidate indicator enligt HELCOM 
CORESET kan det på sikt finnas anledning att utöka den nationella övervakningen 
av nonylfenol i Östersjön. För att bidra med data för en utvärdering av oktylfenol 
som ett indikatorämne i biota skulle man kunna inkludera mätning av oktylfenol i 
marin biota vid något tillfälle. Val av organismgrupp, vävnad och analyskänslighet 
bör utredas.   
 
Oktylfenol påträffades i 10 av 16 marina utsjösediment 2003, i flera fall över 
gränsvärdet. 2008 återfanns ämnet inte över kvantifieringsgränsen på någon lokal. 
Oktylfenol bör prioriteras för mätkampanjen i utsjösediment 2014.  
 
För att svara mot HMD bilaga 3 tabell 2 (bedömning av tillförseln av syntetiska 
ämnen) skulle ämnet också eventuellt behöva övervakas i svenska flodmynningar. 
Någon belastningsindikator som inkluderar organiska ämnen är dock ännu inte 
utvecklad. 
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PCB (Icke-dioxinlika) 
CAS nr: na 
AA-MKN: - 
MAC-MKN: - 
MKNbiota: saknas med gränsvärde finns för summan av sex icke-dioxinlika PCB i 
livsmedelslagstiftningen, EU-förordning 1881/2006, gränsvärdet är 75 ng/g våtvikt 
för fisk och fiskprodukter, 125 ng/g för vildfångad sötvattenfisk och 300 ng/g för 
ål.  
 
Användning: Användningen av PCBer är numera förbjuden men de användes 
tidigare som mjukgörare, isolerämnen och flamskyddsmedel.  
Kravställare: Utpekade som indikatorämnen i HVMFS 2012:18. Föreslagna som 
core indicator (krav) av HELCOM CORESET och common indicator inom 
OSPAR (biota och sediment). Övervakning av sju kongener är obligatoriska inom 
OSPAR CEMP (biota och sediment) och HELCOM COMBINE (CB-28, CB-52, 
CB-101, CB-118, CB-138, CB-153 och CB-180). I förslag till reviderad vägled-
ning under OSPAR listas även kongenerna CB-105 och CB-156. 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakning sker i dagsläget i marin biota (fiskmuskel, blå-
mussla, fågelägg) och limnisk biota (fiskmuskel, kongener CB-118 och CB-153). 
Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na Na Koncentration-

er av CB-153 

under målnivå, 

CB-118 delvis 

över. Generellt 

minskande 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na Na Koncentration-

er av CB-153 

under målnivå. 

Generellt 

minskande 

trend. 

NRM 1:2013 
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16 (sediment) 16 0,0092 

mg/kg 

0,051 

mg/kg 

Na Summa PCB. 

Halt i TS. 

Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
Diskussion och slutsats: Vi bedömer att den befintliga nationella övervakningen 
av PCB i limnisk och marin biota är tillräcklig. Regionalt bör övervakningsbehovet 
kunna identifieras genom den regionala påverkansanalysen och riskbedömningen. 
 
PCB hittas i samtliga marina utsjösediment och prioriteras för mätkampanjen 2014. 
 
Pentaklorbensen 
CAS nr: 608-93-5 
AA-MKN: 0,007 µg/l  
MAC-MKN: na 
QSbiota: 367 μg/kg ww 
QSsediment 400 µg/kg (omräkning från vatten) 
 
Användning: I Sverige har pentaklorbensen inte haft någon känd användning. En 
möjlig indirekt förekomst av ämnet är dock som restprodukt i quintozene (fungi-
cid) och hexaklorbensen som användes under 60-, 70- och 80-talen. Pentaklorben-
sen används annars huvudsakligen i dielektriska vätskor. Det har också bl.a. an-
vänts som flamskyddsmedel och intermediär vid framställning av andra kemiska 
ämnen. Förbränning av klorerade organiska ämnen kan ge utsläpp till luft och vat-
ten. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är vatten. Krav på trendövervakning.   
Övervakning: Retrospektiva studier har gjorts inom Sötvatten i limnisk biota 
(fiskmuskel). Ingick i övervakningen av marina utsjösediment 2008. Ingår även i 
övervakningen av slam och utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

72 

 

 

 

 

3,20*10-

6 

 

 

 

 

0,0034 

0,01 

 

0,01 

 

1,6 * 10-6 – 6,6 

* 10-6 

 Sweco Viak 

2007:1 
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180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,007  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,0007  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Retrospektiva 

studier 2004, 

2007 och 

2010 (limnisk 

biota) 

0 - - 0,1 µg/kg Abborre, 

muskel 

NRM 13:2012 

16 (sediment) 0 - - < 0,001 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Pentaklorbensen har inte påträffats i halter över MKN-
värdet i ytvatten. I vissa fall har dock kvantifieringsgränsen för metoderna varit 
högre än MKN-värdet. Pentaklorbensen hittas dock i slam från samtliga renings-
verk om än i låga halter (maximalt 2,1 ng/g TS). 
 
Predatorer är den organismgrupp som utifrån ekotoxikologiska studier bedöms som 
mest känslig för pentaklorbensen och AA-MKN i vatten är bestämt genom en om-
räkning från en halt i biota, därför är det mer relevant att göra en bedömning av 
övervakningsbehovet utifrån halter i biota. HaV har i remissen av uppdateringen av 
HVMFS 2013:19 föreslagit ett gränsvärde för pentaklorbensen i biota (370 µg/kg 
våtvikt). I de retrospektiva studier som har gjorts i limnisk biota kan pentaklorben-
sen inte påträffats i kvantifierbara halter och fortsatt retrospektiv trendanalys re-
kommenderas därför inte.  
 
I screeningdatabasen (www.ivl.se) finns inte några halter i sediment redovisade 
som ligger över beräknat QSsediment. Pentaklorbensen påträffades inte heller i 
kvantifierbara halter i marina utsjösediment och är inte prioriterat för vidare över-
vakning i sediment. 
 
Sammanfattningsvis bedömer vi inte att det behövs någon utökning av övervak-
ningen av pentaklorbensen i vatten eller biota på nationell nivå. En regional påver-
kansanalys och riskbedömning skulle dock kunna identifiera ett regionalt eller 
lokalt övervakningsbehov.  
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Pentaklorfenol 
CAS nr: 87-86-5 
AA-MKN: 0,4 µg/l  
MAC-MKN: 1 µg/l  
MKN biota: - 
 
Användning: Pentaklorfenol har tidigare använts vid antimikrobiell behandling av 
textilier, som bärare vid färgning av och tryckning på textilier och för behandling 
mot mal och andra insekter. Tidigare även använt som bekämpningsmedel mot 
rötsvampar och blåträ på utvändigt virke, samt mot svamp och träförstörande in-
sekter. Senaste godkännandet som bekämpningsmedel i Sverige upphörde 1978. 
EU införde 1992 ett generellt förbud mot produktion och användning av PCP, som 
innebär att PCP-halten i produkter ej får överstiga 0,1 viktsprocent (direktiv 
91/173/EEC). Efter vissa undantag gällande industriella tillämpningar fram till år 
2009 gäller detta nu hela EU. Produktion av PCP inom EU är förbjudet under Di-
rektiv 76/769/EEC. Pentaklorfenol används dock fortfarande som biocid i många 
delar av världen, exempelvis inom textilbranschen i t.ex. Kina och Indien, och som 
träskyddsmedel i Kanada och USA. Ämnet kan därför möjligen fortfarande före-
komma i vissa importerade varor. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Har övervakats i marina utsjösediment 2003 och 2008. Ingår även i 
övervakningen av slam och utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

23 

 

 

 

 

1,30*10-

6 

 

 

 

 

4,2*10-

5 

0,1 

 

0,1 

 

8,9 * 10-8 - 2 * 

10-5 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

Sweco Envi-

ronment 2008:7 
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ment) punkter. 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,02  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,02  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - - < 0,001-0,006 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: De uppmätta halterna av pentaklorfenol i vattenfas ligger 
väl under MKN. Enstaka punkter vid deponier, avfallsanläggningar och liknande 
förorenade områden kan tänkas utgöra punktkällor med förhöjda halter. I de flesta 
reningsverk inom den nationella miljöövervakningen ligger halterna av pentaklor-
fenol i slam och utgående vatten under detektionsgränsen (0,005 mg/kg resp 0,01 
µg/l) men i några fall hittades pentaklorfenol i vatten vid detektionsgränsen och i 
slam upp till 0,079 mg/kg). Pentaklorfenol har inte hittats inte i kvantifierbara hal-
ter i marina utsjösediment och är därför inte prioriterat för vidare övervakning i 
mätkampanjen 2014. 
 
Tjus (2014) redovisar resultaten från samtliga av Naturvårdsverkets screening-
undersökningar som genomförts mellan 2000 och 2013 där man analyserat pen-
taklorfenol eller dess nedbrytningsprodukt pentakloranisol. Den sammanlagda 
bedömningen av dessa resultat är att de funna halterna inte bedöms utgöra någon 
generell miljörisk men att höga halter har kunnat uppmätas vid tidigare punktkällor 
i flera olika matriser. 
 
Övervakningen i slam och utgående vatten kan fortsätta men vi bedömer inte att 
det behövs någon övervakning av pentaklorfenol i ytvatten, sediment eller biota på 
nationell nivå. En regional påverkansanalys och riskbedömning skulle dock kunna 
identifiera ett regionalt eller lokalt övervakningsbehov. 
 
PFOS 
CAS nr: 1763-23-1 
AA-MKN: 0,00065 µg/l (inlandsytvatten) 0,00013 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 36 µg/l (inlandsytvatten) 7,2 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: 9,1 µg/kg (ww) 
 
Användning: PFOS (perfluoroktansulfonat och dess salter) har använts i textilier, 
papper, mattor och i andra beläggningar som skydd mot vatten, olja och fett. Äm-
net har även ingått i skum för brandsläckning, men detta användningsområde har 
upphört. PFOS är persistent i miljön, bioackumulerande och kroniskt giftigt (PBT-
ämne). Inom EU har användningen av PFOS i kraftigt minskat och får inte längre 
finnas på marknaden, användas som enskild substans eller beståndsdel i preparat 
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eller produkter i högre koncentrationer än 0,005 % (v/v) (bilaga XVII , REACH). 
Det finns dock undantag för processer där substitut saknas. Undantagen är fotolito-
grafi, fotografiska beläggningar, medel för dämpning av dimma och väta vid gal-
vanisering, och hydrauloljor inom flygindustrin. Sverige och Storbritannien har 
gått ännu längre och har infört nationella regler om förbud rörande användning och 
försäljning av PFOS. Även här finns ett undantag för hydrauloljor. 3M, som tidi-
gare varit en stor producent av PFOS, bestämde sig år 2000 för att fasa ut produkt-
ionen. Detta inledde en trend mot minskad användning, som pågått under de sen-
aste åren.  
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indi-
katorämne i HVMFS 2012:18. Så kallat uPBT -ämne vilket medför lättnader i 
övervakningsintervall. Rekommenderad matris i vattendirektivet är biota. Krav på 
trendövervakning. Föreslagen som core indicator (krav) av HELCOM CORESET 
(biota ev sediment). Ingår i OSPAR pre-CEMP (biota och sediment). 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Krav på trendövervakning uppfylls i genom övervakning i ma-
rin biota (fågelägg, fisklever) och limnisk biota (fisklever). Ingick i en nationell 
screening 2012-2013. Övervakning sker också i slam och utgående vatten inom 
programområde miljögiftssamordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Trendövervakas 

årligen (limnisk 

biota) 

Ja na na na Varierande 

koncentrationer 

och trend. 

NRM 

6:2013 

Trendövervakas 

årligen (marin 

biota) 

Ja na na na Minskande 

trend sedan tio 

år tillbaka i 

sillgrissleägg. 

NRM 

1:2014 

17 16 0,31 15* 

µg/kg 

0,31 Fisklever Sweco, 

2014 

* halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: PFOS påträffas allmänt i både limnisk och marin biota.  
I fisklever från både marina och limniska provtagningslokaler varierar trenderna 
mellan olika platser, inget generellt mönster med ökande eller minskande trender 
kan utläsas. ). Halterna (i lever) är i närheten eller strax över MKN. MKN är dock 
satt för fiskmuskel och halterna i lever måste därför räknas om innan en korrekt 
jämförelse kan göras. Generellt är halterna högre i sydvästra och lägre i norra Sve-
rige med visa undantag som i huvudsak kan förklaras med närheten till lokala käl-
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lor. Inom nationell miljöövervakning har de högsta halterna (91 ng/g ww) uppmätts 
i sjön Fysingen nära brandövningsplatserna vid Rosersberg.  
 
I sillgrissleägg är halterna av PFOS stigande med ca 7 % per år sett till hela över-
vakningsperioden från 1968. Under den senaste tioårsperioden kan dock en signifi-
kant minskande trend ses för PFOS. 
 
I den senaste nationella screeningen 2012-2013 var PFOS allmänt förekommande 
och förekom ibland i halter över MKN. Under 2013 gjordes även en studie av hal-
terna PFOS och andra högfluorerade ämnen  i vattenfas i vattendrag. Tretton av 25 
analyserade PFAS-ämnen kunde kvantifieras. Högst halter uppmättes för PFHxS 
och PFBS. För PFOS uppmättes halter över vattendirektivets AA-EQS i prov från 
12 av 44 provplatser. Pågående övervakning bör därför fortsätta och eventuellt 
kompletteras med en screeningstudie i vattenfas för att få en uppfattning om PFOS-
halterna i vatten i bakgrundsområden. 
 
PFOS har inte analyserats i marina utsjösediment och prioriteras (tillsammans med 
andra PFAS-ämnen) därför för mätkampanjen 2014.  
 
PAH - Antracen 
CAS nr: 120-12-7 
AA-MKN: 0,1 µg/l 
MAC-MKN: 0,1 µg/l 
MKN biota: - 
QSsediment: 24 µg/kg torrvikt 
 
Användning: Ingen användning. Ämnet bildas oavsiktligt. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indi-
katorämne i HVMFS 2012:18. Rekommenderad matris i vattendirektivet är vatten, 
krav på trendövervakning. Är föreslagen som core indicator (16 PAH, krav) av 
HELCOM CORESET och common indicator i OSPAR (sediment), priority candi-
date indicator (biota).  
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav där antracen analyseras i blåmussla. Övervakningen i marina utsjösediment 
sker ca vart 6:e år. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 0   0,01  Sweco Viak 
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27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

 

0 

 

62 

 

 

 

4*10-6 

 

 

 

0,015 

 

0,01 

 

9 * 10-6 - 9 * 

10-5- 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

0 

 

5 

- 

 

0,055* 

mg/kg 

- 

 

0,45* 

mg/kg 

? 

 

0,05 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentration-

er under 

målnivå. Ingen 

tydlig trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,0012 

mg/kg 

0,016 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Antracen är ett vida spritt ämne men påträffas i regel i 
låga halter i vatten och många mätningar låg även under kvantifieringsgränsen. 
Vissa punktkällor eller enskilda områden kan dock ha förhöjda halter.  
 
Trendövervakning görs i marin miljö genom övervakning i mussla och sediment. 
Övervakningen i mussla sker dock bara vid tre stationer och den geografiska täck-
ningen skulle behöva utökas. Ingen trendövervakning finns i limnisk miljö och en 
sådan skulle ev behöva initieras. 
 
Antracen påträffas i samtliga utsjösediment och prioriteras för fortsatt övervakning 
i mätkampanjen 2014. 
 
Eftersom HELCOM och OSPAR rekommenderar mätning i andra matriser än vat-
ten finns det ett behov av att utveckla kompletterande bedömningsgrund i annan 
matris än vatten för jämförelse mot vattendirektivets MKN. Detta arbete bör sam-
ordnas med övriga HELCOM/OSPAR-länder. HaV har i remissen av uppdatering-
en av HVMFS 2013:19 föreslagit en klassgräns för antracen i sediment (24 µg/kg 
torrvikt).  
 
 
PAH - Fluoranten  
CAS nr: 206-44-0 
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AA-MKN: 0,0063 µg/l  
MAC-MKN: 0,12 µg/l  
MKN biota: 30 µg/kg ww (blötdjur och kräftdjur) 
QS sediment: 2000 µg/kg 
 
Användning: Ingen. Bildas vid ofullständig förbränning. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet och utpekad som indikator-
ämne i HVMFS 2012:18. Krav på trendövervakning. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är biota (mussla eller kräftdjur) men alternativt MKN för vatten 
finns också. Föreslagen som core indicator (krav) av HELCOM CORESET och 
common indicator i OSPAR (sediment), priority candidate indicator (biota).  Ingår 
i OSPAR CEMP (biota och sediment). 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav i marin biota (blåmussla). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 
6:e år. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats 

över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

ange

s) 

Max 

halt 
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annat 

ange

s) 
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rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat 

anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

1 

 

79 

 

 

 

 

35*10
-6 

 

 

 

 

0,32* 

 

 

0,01 

 

0,01 
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 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 
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9 
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mg/kg 
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Sweco Environ-

ment 2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Environ-

ment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Environ-

ment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja 0,20 

µg/kg 

ww 

5,5 

µg/kg 

ww 

na Högsta och lägsta 

halt 2001-2009. 

Minskande eller 

ingen tydlig trend. 

NRM 1:2013 
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 5 (blå-

mussla) 

2  2,1 

µg/kg 

ww 

2,3 

µg/kg 

ww 

2 µg/kg ww Blekingekustens 

vattenvårdsför-

bund, Vatten-

vårdsförbundet för 

västra Hanöbuk-

ten 

Miljögifter i muss-

lor i Hanöbukten 

2011. Screening-

databasen 

12 (blå-

mussla) 

5 2,4 

µg/kg 

ww 

10 

µg/kg 

ww 

5-30 µg/kg 

ww 

ÖVF (Öresunds 

Vattenvårdsför-

bund) kontrollpro-

gram 1999-2006 

Screeningdataba-

sen, IVL 

21 (blå-

mussla) 

11 0,5 

µg/kg 

ww 

3,5 

µg/kg 

ww 

0,08-9 µg/kg 

ww 

Bohuskustens 

vattenvårdsför-

bund 1992-2001. 

Ansatt TS 15% 

om ej angivet i 

databasen. 

Screeningdataba-

sen, IVL 

9 (blåmussla) 6 1,1 
µg/kg 

ww 

79* 
µg/kg 

ww  

9,6-10 µg/kg 

ww 

SVF (Sydkustens 

Vattenvårdsför-

bund) kontrollpro-

gram 1999-2005 

Screeningdataba-

sen, IVL 

16 (sediment) 16 0,018 

mg/kg 

0,27 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 
 
Diskussion och slutsats: Undersökningarna i (särskilt limniska) vatten har för 
dåliga kvantifieringsgränser för att en utvärdering mot AA-MKN ska kunna göras. 
Limnisk trendövervakning i biota saknas. Innan nationell övervakning initieras 
behövs en screening eller pilotprojekt där fluoranten antingen analyseras med 
bättre metoder i vatten eller i ryggradslösa djur. Alternativt bör en bedömnings-
grund för sediment utvecklas. 
 
I marin miljö analyseras fluoranten i blåmussla. Trenden är oklar. Övervakningen i 
mussla inom nationell miljöövervakning sker dock bara vid tre stationer och den 
geografiska täckningen skulle behöva utökas. Halt över MKNbiota har påträffats 
vid ett tillfälle (år 1999) av SVF (Sydkustens Vattenvårdsförbund) kontrollpro-
gram.  
 
Eftersom HELCOM och OSPAR rekommenderar mätning i andra matriser än biota 
finns det ett behov av att utveckla kompletterande bedömningsgrund i annan matris 
än biota för jämförelse mot vattendirektivets MKN. Detta arbete bör samordnas 
med övriga HELCOM/OSPAR-länder. HaV har också i remissen av uppdateringen 
av HVMFS 2013:19 föreslagit en klassgräns för fluoranten i sediment (2000 µg/kg 
torrvikt).  
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PAH - Naftalen 
CAS nr: 91-20-3 
AA-MKN: 2 µg/l 
MAC-MKN: 130 µg/l  
MKN biota: - 
QS sediment: 138 µg/kg (omräkning från vatten) 
 
Användning: Bekämpningsmedel mot insekter och andra skadedjur. Fungerar 
även som bärare vid färgning av och tryckning på textilier. Frånsett dessa använd-
ningsområden kan ämnet även bildas oavsiktligt vid förbränning och spridas till 
luft och vatten. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indikator-
ämne i HVMFS 2012:18. Rekommenderad matris i vattendirektivet är vatten. Inget 
krav på trendövervakning. Har föreslagits som core indicator (16 PAH, krav) 
HELCOM CORESET och common indicator i OSPAR (sediment), priority candi-
date indicator (biota). 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav med övervakning i biota (blåmussla). Övervakningen i marina utsjösediment 
sker ca vart 6:e år. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats 

över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

71 (passiv 

provtagare) 

1 

 

0 

 

76 

 

 

 

 

280*1

0-6 

 

 

 

 

0,017 

0,01 

 

0,01 

 

0,00085 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

2 

 

2 

0,012 

 

0,092 

mg/kg 

0,012 

 

0,12 

mg/kg 

0,01 

 

0,05  

mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska 

provpunkter. 

Sweco Envi-

ronment 

2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 

2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 
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2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentrat-

ioner under 

målnivå. 

Minskande 

eller ingen 

tydlig trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,002

6 

mg/kg 

0,023 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell 

miljöövervak-

ning av utsjö-

sediment 

2008, SGU 

 
Diskussion och slutsats: Punktkällor som t.ex. deponier och andra avfallsupplag 
kan utgöra områden med maxhalter i (lak-)vatten över MKN-värdet för naftalen. I 
övrigt är det låga nivåer som registreras. Vi bedömer att det inte behövs någon 
utökning av övervakningen av naftalen i vatten på nationell nivå.  
 
Naftalen detekteras i samtliga utsjösediment och prioriteras för mätkampanjen 
2014. I NV-rapport 5801 redovisas även resultaten från regionala mätningar av 
naftalen i sediment. I centrala Stockholm samt i sjöar i Stockholmsområdet ligger 
maxhalterna i nivå med det beräknat QSsediment. 
 
Naftalen detekteras i blåmusslor från alla de tre provtagningsområdena, men hal-
terna överstiger inte målnivåer (OSPAR EAC 340 µg/kg dw). Trenderna skiljer sig 
i de olika områdena. Övervakningen bör fortsätta med tanke på att ämnet är ett 
indikatorämne enligt HVMFS och är föreslaget av att ingå i PAH-indikatorn av 
HELCOM CORESET. Övervakningen i mussla sker dock bara vid tre stationer och 
den geografiska täckningen skulle behöva utökas. 
 
PAH- 5 polyaromatiska kolväten enligt RDV/WFD 
Benso(a)pyren, Benso(b)fluoranten, Benso(k)fluoranten, Benso(g,h,i)perylen, In-
deno(1 2 3-cd)pyren  
 
Användning: PAH:er släpps ut som oönskade biprodukter från förbränningspro-
cesser som t.ex.värmepannor och förbränningsanläggningar, industriella processer 
såsom koksverk,stål- och aluminiumsmältverk samt från förbränningsmotorer. 
PAH:er har dock även producerats avsiktligt för olika användningsområden och 
framförallt då som träimpregneringsmedel i form av kreosot. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och utpekat som indi-
katorämne i HVMFS 2012:18. Så kallade uPBT ämnen vilket medför lättnader i 
övervakningsintervall. Rekommenderad matris i vattendirektivet är vatten alterna-
tivt biota. Krav på trendövervakning.  Benso(a)pyren, Benso(g,h,i)perylen och 
Indeno(1 2 3-cd)pyren ingår i OSPAR CEMP och PAHer i sediment är en common 
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indicator medan PAHer i biota är en candidate indicator. Benso(a)pyren, 
Benso(b)fluoranten, Benso(k)fluoranten, Benso(g,h,i)perylen och Indeno(1 2 3-
cd)pyren ingår i HELCOM CORESETs förslag på PAH-indikator (16 USEPA 
PAH). 
Övervakning: Samtliga fem PAH:er ingår i det löpande nationella övervaknings-
programmet Kust och hav. Trendövervakning i marin miljö genomförs genom 
övervakning i marin biota (blåmussla). Övervakningen i marina utsjösediment sker 
ca vart 6:e år. 
 
Benso(a)pyren 
CAS nr: 50-32-8 
AA-MKN: 1,7*10-4 µg/l 
MAC-MKN: 0,27 µg/l (inlandsytvatten) 0,027 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: 5 µg/kg (ww)15 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats 

över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

ange

s) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat 

anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

49 

 

 

 

 

6*10-6 

 

 

 

 

0,009

2* 

0,01 

 

0,01 

 

4 * 10-6 – 2,1 

* 10-5 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

0 

 

6 

- 

 

0,17 

mg/kg 

- 

 

1,3 

mg/kg 

? 

 

0,05 mg/kg 

Avser både ma-

rina och limniska 

prov-punkter. 

Sweco Environ-

ment 2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Environ-

ment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01  Sweco Environ-

ment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja 0,023 

µg/kg 

ww 

2,3 

µg/kg 

ww 

na Högsta och lägsta 

halt 2001-2009. 

Ingen tydlig trend. 

NRM 1:2013 

                                                      
15 Biota MKN och AA-MKN refererar till koncentrationerna för benso(a)pyren. Endast benso(a)pyren 

behöver således analyseras för jämförelse med biota MKN och AA-MKN vad gäller PAHer. 
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5 (blåmussla) 0 - - 2 µg/kg ww Blekingekustens 

vattenvårdsför-

bund, Vatten-

vårdsförbundet för 

västra Hanöbuk-

ten 

Miljögifter i 

musslor i Hanö-

bukten 2011. 

Screeningdata-

basen 

12 (blå-

mussla) 

3 2,1 
µg/kg 

ww 

4 
µg/kg 

ww 

1-30 µg/kg 

ww 

ÖVF (Öresunds 

Vattenvårdsför-

bund) kontrollpro-

gram 1999-2006 

Screeningdata-

basen 

21 (blå-

mussla) 

0 - - 0,26-9 µg/kg 

ww 

Bohuskustens 

vattenvårdsför-

bund 1992-2001. 

Ansatt TS 15% 

om ej angivet i 

databasen. 

Screeningdata-

basen 

9 (blåmussla) 3 2,1 
µg/kg 

ww 

8,9* 
µg/kg 

ww 

0,7-10 µg/kg 

ww 

SVF (Sydkustens 

Vattenvårdsför-

bund) kontrollpro-

gram 1999-2005 

Screeningdata-

basen 

16 (sediment) 16 0,012 

mg/kg 

0,21 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 
 
Benso(b)fluoranten 
CAS nr: 205-99-2 
AA-MKN: se fotnot 
MAC-MKN: 0,017 µg/l 
MKN biota: se fotnot 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

0 

 

0 

 

78 

 

 

 

 

10*10-

 

 

 

 

0,0383

0,01 

 

0,01 

 

1,1 * 10-5  

Summa benzo 

(b+k)fluorante

n 

Sweco Viak 

2007:1 
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provtagare) 6 *  

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

0 

 

9 

- 

 

0,05 

mg/kg 

- 

 

1,4 

mg/kg 

? 

 

0,05 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,01 Summa benzo 

(b+k)fluorante

n 

Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01 Summa benzo 

(b+k)fluorante

n 

Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Ingen tydlig 

trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,038 

mg/kg 

0,44 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

*halt över MKN/QS 
 
Benso(k)fluoranten 
CAS nr: 207-08-9 
AA-MKN: se fotnot 
MAC-MKN: 0,017 µg/l 
MKN biota: se fotnot 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

78 

 

 

 

 

10*10-

6 

 

 

 

 

0,0383

* 

0,01 

 

0,01 

 

1,1 * 10-5  

 

Summa benzo 

(b+k)fluorante

n 

Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

0 

 

6 

- 

 

0,084 

mg/kg 

- 

 

0,65 

mg/kg 

? 

 

0,05 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 
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50 (ytvatten) 0 - - 0,01 Summa benzo 

(b+k)fluorante

n 

Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01 Summa benzo 

(b+k)fluorante

n 

Sweco Envi-

ronment 2009:5 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Ingen tydlig 

trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,015 

mg/kg 

0,19 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
Benso(g,h,i)perylen 
CAS nr: 191-24-2 
AA-MKN: se fotnot 
MAC-MKN: 0,0082 µg/l (inlandsytvatten) 8,2*10-4 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: se fotnot 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

78 

 

 

 

 

13*10-

6 

 

 

 

 

0,0043 

0,01 

 

0,01 

 

6 * 10-6 

Summa benzo 

(g,h,i)perylen+ 
indeno(1 2 3-

cd)pyren 

Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

0 

 

8 

- 

 

0,061 

mg/kg 

- 

 

0,91 

mg/kg 

? 

 

0,05 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 1 <0,00

2 

0,0024 0,002 Summa benzo 

(g,h,i)perylen+ 

indeno(1 2 3-

cd)pyren 

Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,001 Summa benzo 

(g,h,i)perylen+ 

indeno(1 2 3-

Sweco Envi-

ronment 2009:5 
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cd)pyren 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Koncentration-

er under 

målnivå. Ingen 

tydlig trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,045 

mg/kg 

0,57 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
Indeno(1 2 3-cd)pyren 
CAS nr: 193-39-5 
AA-MKN: se fotnot 
MAC-MKN: na 
MKN biota: se fotnot  
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

78 

 

 

 

 

13*10-

6 

 

 

 

 

0,0043 

0,01 

 

0,01 

 

6 * 10-6 

Summa 

benzo 

(g,h,i)perylen

+ indeno(1 2 

3-cd)pyren 

Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

0 

 

8 

- 

 

0,07 

mg/kg 

- 

 

1,2 

mg/kg 

? 

 

0,05 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvatten) 1 <0,002 0,0024 0,002 Summa 

benzo 

(g,h,i)perylen

+ indeno(1 2 

3-cd)pyren 

Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,001 Summa 

benzo 

(g,h,i)perylen

+ indeno(1 2 

3-cd)pyren 

Sweco Envi-

ronment 2009:5 
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Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Ingen tydlig 

trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 0,1 

mg/kg 

0,57 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljö-

övervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
Diskussion och slutsats 5 RDV-PAH:er: Utifrån ämnenas bildning och förmodat 
spridningsmönster bedöms de vara allmänt förekommande. Dessa 5 PAH:er påträf-
fas inte ofta i vattenfas men kvantifieringsgränserna ligger i de flesta fall också 
över AA-MKN. När passiva provtagare använts observeras enstaka överskridan-
den. Vi bedömer därför  inte att det behövs någon övervakning av dessa fem 
PAH:er i vattenfas på nationell nivå. En regional påverkansanalys och riskbedöm-
ning skulle dock kunna identifiera ett sådant regionalt eller lokalt övervakningsbe-
hov.  
 
PAH:erna påträffas däremot ofta i sediment (även i utsjön) men för denna matris 
saknas miljökvalitetsnorm. PAH:erna prioriteras för fortsatt övervakning i marina 
sediment. Samtliga fem PAH:er påträffas också i marin biota (mussla). Inom nat-
ionell övervakning ligger halterna ligger under MKNbiota för benso(a)pyren och 
även under OSPAR EAC. Övervakningen i mussla sker dock bara vid tre stationer 
och den geografiska täckningen skulle behöva utökas. 
 
I de studier som finns registrerade i screeningdatabasen (www.ivl.se)har halter över 
MKNbiota har registrerats vid två tillfällen (år 1999) av SVF (Sydkustens Vatten-
vårdsförbund) kontrollprogram. 
 
Trendövervakning i limnisk miljö saknas. Innan en sådan övervakning initieras bör 
val av matris samt eventuell art utredas och ett pilotprojekt genomföras. 
 
PAH- Övriga US EPA PAH  
Acenaften, acenaftylen, benso(a)antracen, dibens(a,h)antracen, fenantren, fluoren, 
krysen, pyren 
 

Kravställare: Samtliga åtta ämnen ingår i core indicator (PAH) föreslagen av 
HELCOM CORESET. Benso(a)antracen, fenantren och krysen ingår i OSPAR 
CEMP (biota och sediment). 
Övervakning: Benso(a)antracen, dibenso(a,h)antracen, fenantren, fluoren, krysen, 
pyren och acenaften övervakas årligen i biota  (blåmussla) i det löpande nationella 
övervakningsprogrammet Kust och hav. Samtliga åtta ämnen bestämdes inom 
övervakningen i marina utsjösediment 2003, men 2008 analyserades ej acenaftylen. 
Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. 
 

http://www.ivl.se/
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Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifi-

eringsgräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat 

anges) 

Kommentar Referens 

Pyren 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

 

2 

 

7 

0,014 

 

0,05 

mg/kg 

0,052 

 

2,2 

mg/kg 

0,01 

 

0,05 mg/kg 

Avser både 

marina och 

limniska 

provpunkter. 

Sweco 

Environ-

ment 

2008:7 

 

Benso(a)ant

racen, 

di-

benso(a,h)a

ntracen, 

fenantren, 

fluoren, 

krysen 

pyren och 

acenaften 
Trendöver-

vakas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Ökande 

trender för 

vissa PAH:er 

på vissa 

stationer. 

NRM 

1:2013 

32 (sedi-

ment, samt-

liga 8 övriga 

US EPA-

PAH) 

32 n.a. n.a. n.a. Acenaftylen 

analyserades 

ej 2008 

Nationell 

miljööver-

vakning av 

utsjösedi-

ment 2003 

och 2008, 

SGU 

 

Diskussion och slutsats: 
Övervakning av acenaftylen saknas i blåmussla och ämnet analyserades ej i sedi-
ment 2008.  Om det är möjligt bör analys läggas till i övervakningen av blåmussla 
och utsjösediment. 
 
PAH:erna påträffas allmänt i utsjösediment och PAH:erna prioriteras för fortsatt 
övervakning i marina sediment. PAH:erna påträffas också i marin biota (mussla), 
halterna ligger under OSPAR EAC i de fall ett sådant värde finns. Trenderna vari-
era mycket ökande på vissa stationer för en del av dessa PAH:er medan den är 
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minskande för andra. Övervakningen i mussla sker bara vid tre stationer och den 
geografiska täckningen skulle behöva utökas. 
 
 
PAH - Alkylerade 
Användning: Ingen användning. Förekommer i olja och oljeprodukter som ett 
resultat av diagenetiska processer. Förhållande mellan alkylerade PAH och dess 
modersubstanser kan användas för att bedöma om ursprunget är petrogent eller 
pyrolytiskt. 
Kravställare: C1-, C2- och C3-naftalener, C1-, C2- och C3-fenantrener, och C1-, 
C2- and C3-dibensotiofener och modersubstansen dibensotiofen ingår i OSPAR 
pre-CEMP (biota och sediment). 
Övervakning: Alkylerade PAH ingår inte i den löpande övervakningen, varken i 
biota eller i sediment. 2010 genomfördes ett utvecklingsprojekt där alkylerade 
PAH analyserades i musslor från de tre nationella referenslokalerna. Halter av 
alkylerade PAH kunde ej bestämmas då kvantifieringsgränserna blev för höga. 
Halter av övriga PAH från dessa lokaler är dock låga jämfört med de lokaler i 
Danmark där även alkylerade PAH bestämts (Hansen, 2007). 
Diskussion och slutsats: Så länge de analytiska metoderna inte genererar bättre 
kvantifieringsgränser är det inte relevant att inkludera alkylerade PAH i den nat-
ionella övervakningen i musslor. Om höga halter PAH påträffas vid regionala 
undersökningar kan bestämning av alkylerade PAH vara ett led undersökningen av 
föroreningens ursprung. Möjlighet att inkludera alkylerade PAH i nästa sediment-
undersökning bör undersökas. 

Simazin 
CAS nr: 122-34-9 
AA-MKN: 1 µg/l  
MAC-MKN: 4 µg/l  
MKN biota: - 
QS sediment: 0,016 mg/kg TS (alla ytvatten) (EqP) 
 
Användning: Pesticid och desinfektionsmedel. Senaste godkännandet som be-
kämpningsmedel i Sverige upphörde 1994. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten.  
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Detekterad i typområden i odlingslandskap i södra Sverige vid ett fåtal till-
fällen mellan år 2002 och 2011, aldrig över MKN. Övervakningen i marina utsjö-
sediment sker ca vart 6:e år.  
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

Max halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

Kommen-

tar 

Referens 
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anges) anges) annat 

anges) 

1089  

(år 2002-

2011) 

4 

(år 2007, 

2009) 

0,003 0,032 0,002-0,04  Pesticid-

data-

basen, 

SLU 

36 (sedi-

ment, 2003-

2011) 

0 - - 3-80 mg/kg 

TS (LOD) 

 Pesticid-

data-

basen, 

SLU 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

1 

na na 0,01 

 

0,01 

 

0,0007 – 

0,002 

 Sweco 

Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco 

Environ-

ment 

2008:7 

50 (ytvatten) 0 - - 0,05  Sweco 

Environ-

ment 

2009:4 

40 (ytvatten) 0 - - 0,01-0,05  Sweco 

Environ-

ment 

2009:5 

16 (sedi-

ment) 

2 < 0,002 

mg/kg 

0,0046 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell 

miljööver-

vakning 

av utsjö-

sediment 

2008, 

SGU 

 
Diskussion och slutsats: Simazin är inte godkänt för användning i bekämpnings-
medel i Sverige och har inte, annat än i undantagsfall, hittats i kvantifierbara halter 
i vattenfas i de studier som gjorts. Simazin påträffas inte heller i sediment i typom-
rådena inom PO Jordbruksamrk även om kvantifieringsgränsen var hög. Vi bedö-
mer att det inte behövs någon utökning av övervakningen av simazin i vattenfas på 
nationell nivå. En regional påverkansanalys och riskbedömning skulle dock kunna 
identifiera ett regionalt eller lokalt övervakningsbehov. Simazin påträffades i utsjö-
sediment 2008 och prioriteras därför för mätkampanjen 2014. 
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Terbutryn 
CAS nr: 886-50-0 
AA-MKN: 0,065 µg/l (inlandsytvatten) 0,0065 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN: 0,34 µg/l (inlandsytvatten) 0,034 µg/l (andra ytvatten) 
MKN biota: - 
QS sediment: - 
 
Användning: Terbutryn användes tidigare som ett ogräsbekämpningsmedel vid 
odling av grödor (till exempel vete, sockerbeta, solros, potatis, ärtor, korn, hirs och 
lupin) och för bekämpning av undervattensväxter och friflytande växter och alger. 
Användningen av ämnet som växtskyddsmedel är inte längre tillåten. I dagsläget 
används terbutryn främst som tillsats i vattenbaserade färgprodukter (biocidpro-
dukt). Senaste godkännandet som bekämpningsmedel i Sverige upphörde 2003. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet i och med 2013/39/EU. Re-
kommenderad matris i vattendirektivet är vatten. Inget krav på trendövervakning. 
Övervakning: Ingår i nationell övervakning av pesticider inom PO Jordbruksmark.  
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

1089  

(år 2002-

2011) 

8 

(år 2002-

2011) 

0,007 0,11* 0,005-0,05  Pesticiddatabasen, 

SLU 

27 (sedi-

ment, 

2003-

2011) 

0 - - 2-60 mg/kg TS 

(LOD) 

 Pesticiddatabasen, 

SLU 

59 34 <0,028 

ng/l 

1,7 

ng/l 

0,028-0,09 ng/l Sötvatten, 

passiv 

provtagare 

Sweco, 2014 

10 4 <0,032 

ng/l 

 

2,4 

ng/l 

0,032- 

0,09 ng/l 

Kustvatten, 

passiv 

provtagare 

Sweco, 2014 

 
 
Diskussion och slutsats: Terbutryn påträffas ibland inom PO jordbruksmark och i 
enstaka fall även i halter över MKN (även i något fall från den senaste övervak-
ningen 2012, som ännu inte rapporterats till datavärd). I den nationella screening 
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som genomfördes 2012-2013 hittades terbutryn ofta över LOQ men aldrig över 
MKN. Fortsatt provtagning inom PO Jordbruksmark rekommenderas.  
 
Då terbutryn är vanligt förekommande även utanför jordbruksmark går det inte att 
utesluta att ämnet kan utgöra ett lokalt problem. Ämnet borde eventuellt inkluderas 
i övervakningen av in- och utgående vatten PO Miljögiftssamordning.  
 
Utifrån sitt användningsmönster är terbutryn inte prioriterat för övervakning i ma-
rina utsjösediment, men eftersom det är ett nytt prioriterat ämne kan det analyseras 
om det finns utrymme i budgeten samt om en godtagbar kvantifieringsgräns upp-
nås. 
 
Tetrakloretylen 
CAS nr: 127-18-4 
AA-MKN: 10 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
 
Användning: Tetrakloretylen fungerar som lösningsmedel och eftersom det inte är 
brandfarligt används det, liksom trikloreten, till industriell avfettning. Tetraklorety-
len är dessutom mycket använt till textiltvätt i kemtvättar, där det delvis också fått 
ersätta klorfluorkarbonerna (CFC) vars användning globalt skall upphöra. Kon-
sumtionen av tetrakloreylten var 1988 ca 610 000 ton i västvärlden men använd-
ningen minskar efter hand som framställningen av CFCer upphör och recirkulat-
ionen av tvättvätskor i verkstadsindustrin och kemtvättar ökar. De vanligaste ut-
släppskällorna är från kemtvättar och avfettningsprocesser. Även avfall är en källa. 
Kravställare: Listas bland övriga förorenande ämnen i 2013/39/EU. Dett gräns-
värdemiljökvalitetsnorm som finns för vatten är identiskt med tidigare lagstadgat 
gränsvärde.  
Övervakning: Löpande nationell övervakning saknas. Ämnena har screenats i 
regionala undersökningar men inte återfunnits över LOQ. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco 

Environment 

2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco 

Environment 

2009:5 
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Diskussion och slutsats: I de flesta undersökningar hittas inte tetrakloretylen i 
halter över LOQ. Den maximala halten som uppmätts i vatten enligt screeningdata-
basen är 0,4 µg/l. Vi bedömer att det inte behövs någon utökning av övervakningen 
av tetrakloretylen i vatten på nationell nivå. En regional påverkansanalys och risk-
bedömning skulle dock kunna identifiera ett regionalt eller lokalt övervakningsbe-
hov. 
 
Trikloretylen 
CAS nr: 79-01-6 
AA-MKN: 10 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
 
Användning: Överlåtelse och användning av trikloretylen har reglerats. Den 
dominerande användningen i Sverige av trikloretylen är som avfettningsmedel. 
Trenden för användningen av trikloretylen visar en tydlig nedgång enligt produkt-
registrets siffror, från flera tusen ton per år under 1990-talet till cirka 120 ton 2008.  
Kravställare: Listas bland övriga förorenande ämnen i 2013/39/EU. Dett gräns-
värdemiljökvalitetsnorm som finns för vatten är identiskt med tidigare lagstadgat 
gränsvärde. 
Övervakning: Löpande nationell övervakning saknas. Ämnena har screenats i 
regionala undersökningar men inte återfunnits över LOQ. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco 

Environment 

2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco 

Environment 

2009:5 

 
 
Diskussion och slutsats: Ämnet har screenats i regionala undersökningar men inte 
återfunnits över LOQ. Vi bedömer att det inte behövs någon utökning av övervak-
ningen av trikloretylen i vatten på nationell nivå. En regional påverkansanalys och 
riskbedömning skulle dock kunna identifiera ett regionalt eller lokalt övervak-
ningsbehov. 
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Tributyltennföreningar 
CAS nr: 36643-28-4 
AA-MKN: 0,0002 µg/l  
MAC-MKN: 0,0015 µg/l  
MKN biota: - 
QSsediment: 1,6 µg/kg torrvikt 
 
Användning: Antifoulingmedel, desinfektionsmedel för burkförpackade produk-
ter, träskyddsmedel, konserveringsmedel för fiber, läder, gummi och plast. 
Skyddsmedel för kylvattens- och processystem. Globalt totalförbud i båtbottenfär-
ger sedan 2008.  
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet och är föreslagen som 
indikatorämne i God havsmiljö 2020. Så kallat uPBT ämne vilket medför lättnader 
i övervakningsintervall. Rekommenderad matris i vattendirektivet är vatten. Krav 
på trendövervakning.  TBT är föreslaget som core indicator (krav) av HELCOM 
CORESET (imposex plus biota eller sediment) och common indicator (sediment) 
respektive candidate indicator (biota) inom OSPAR. Ingår i OSPAR CEMP (biota 
eller sediment plus effekter).  
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav. Retrospektiva studier har gjorts inom Sötvatten i limnisk biota (fisklever). 
Mätningar görs också i nätsnäcka (och dessa har ibland kombinerats med mätning-
ar i sediment). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Övervak-
ning sker också i slam och utgående vatten inom programområde miljögiftssam-
ordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. ytv.) 

 

27 (filt. ytv.) 

 

2 

 

4 

0,0029

* 

 

0,0014 

0,0039

* 

 

0,0041

* 

0,001 

 

0,001 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvatten) 

 

15 (sediment) 

 

43 

 

9 

0,001 

 

0,0012 

mg/kg 

0,007* 

 

0,37* 

mg/kg 

0,001 

 

0,001-0,003 

Avser både 

marina och 

limniska prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 

2008:7 

50 (ytvatten) 1 (+25) <0,3 1,1* 0,001 Antal prover 

mellan kvantifie-

rings- och de-

Sweco Envi-

ronment 

2009:4 
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tektionsgränsen 

redovisas inom 

parentes  

40 (ytvatten) 6 (+29) <0,3 2,7* 0,001 Antal prover 

mellan kvantifie-

rings- och de-

tekt-ionsgränsen 

redovisas inom 

parentes 

Sweco Envi-

ronment 

2009:5 

Retrospektiva 

studier 2007 

och 2010 

(limnisk biota) 

2 0,54 

µg/kg 

0,58 

µg/kg 

0,5 µg/kg Halt i fisklever. 

1 poolat prov per 

sjö och år. Totalt 

15 sjöar. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas sedan 

2009 vid tre 

lokaler (marin 

biota) 

Ja na 1,8 

µg/kg 

  NRM 1:2014 

20 (fisk) 17 1,1 

µg/kg 

250 

µg/kg 

1 µg/kg Påverkade 

lokaler 

Återkommande 

mätkampanj 

2013 

16 (sediment) 10 1,7* 

µg/kg 

32* 

µg/kg 

na Endast TBT (fler 

tennföreningar 

övervakas). Halt 

i TS. 

Nationell 

miljöövervak-

ning av utsjö-

sediment 2008, 

SGU 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: Halterna av TBT i ytvatten i genomförda screeningstu-
dier är i många fall höga och över MKN för vatten. Kvantifieringsgränserna för de 
metoder som används ligger en bra bit över aktuella MKN-värden. Det kan därför 
inte uteslutas att det verkliga antalet överskridanden av MKN är många fler. Me-
todutveckling eller en alternativ MKN krävs för att mer korrekta bedömningar ska 
kunna göras. 
 
Eftersom HELCOM och OSPAR rekommenderar mätning i andra matriser än vat-
ten finns det även av denna anledning ett behov av att utveckla kompletterande 
bedömningsgrund i annan matris än vatten för jämförelse mot vattendirektivets 
MKN. Detta arbete bör samordnas med övriga HELCOM/OSPAR-länder. HaV har 
också i remissen av uppdateringen av HVMFS 2013:19 föreslagit en klassgräns för 
TBT i sediment (1,6 µg/kg torrvikt), denna gräns överskrids även i utsjösediment. 
TBT prioriteras därför för vidare övervakning i utsjösediment. 
 
Löpande trendövervakning saknas i limnisk biota men analyser har gjorts retro-
spektivt på provbankat material. I de flesta proverna låg halterna under LOQ (0,5 
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ng/g våtvikt) men i två av sjöarna var halterna kvantifierbara (analysen gjordes i 1 
poolat prov per sjö från 15 sjöar). Ytterligare retrospektiva analyser kan göras vid 
behov. I marin miljö görs årliga mätningar i nätsnäcka på Västkusten, halterna har i 
på de flesta stationer minskat sedan de första mätningarna 2003. TBT övervakas 
sedan några år också i fisk i Östersjön men då föreningarna knappt påträffas bör 
behovet ses över. Förhöjda halter påträffas dock i fisk från mer påverkade områ-
den. Effekter av TBT i form av imposex hos två olika arter av marina snäckor 
övervakas både på Västkusten och i Östersjön se vidare under avsnittet Effekter.  
 
 
I utgående vatten från reningsverk är halterna av tributyltenn under detektionsgrän-
sen 1 ng/l medan halten i slam varierade mellan 1,6 och 16 µg/kg TS.  
 
Sammanfattningsvis är TBT ett ämne som är allmänt spritt framförallt i marin 
miljö och där är av både nationellt och regionalt intresse. Höga kvantifieringsgrän-
ser i jämförelse med gränsvärden gör dock att det är svårt att följa trendutveckling-
en i områden utanför punktkällor, den nationella övervakningen är därför delvis 
kopplad till gradienter vid punktkällor. TBT förekommer även i limnisk miljö och 
är då främst av regionalt intresse.  
 
Trifluralin 
CAS nr: 1582-09-8 
AA-MKN: 0,03 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
QS sediment: 3,14 mg/kg TS (alla ytvatten) 
 
Användning: Bekämpningsmedel mot ogräs. Senaste godkännandet som bekämp-
ningsmedel i Sverige upphörde 1990. 
Kravställare: Prioriterat farligt ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad 
matris i vattendirektivet är vatten. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Jordbruks-
mark. Ej detekterat i typområden i odlingslandskap i södra Sverige mellan år 2002 
och 2011. Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

1089  

(år 2002-

2011) 

0  

(år 2002-

2011) 

na na 0,01  Pesticiddata-

basen, SLU 
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12 (sedi-

ment, 

2007-2011) 

0 - - 1-2 mg/kg TS 

(LOD) 

 Pesticiddata-

basen, SLU 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

50 

 

 

 

 

0,86*10-

6 

 

 

 

 

3,6*10-

5 

0,01 

 

0,01 

 

6,9 * 10-7-9,3 * 

10-6 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-

punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

0 - - < 0,001 

mg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
Diskussion och slutsats: Trifluralin har inte varit godkänt för användning i Sve-
rige på över 15 år och förekommer enbart i låga halter i svenska vatten. Vi bedö-
mer att det inte behövs någon utökning av övervakningen av trifluralin i vattenfas 
på nationell eller regional nivå. Trifluralin har ej påträffats i marina utsjösediment 
och är ej prioriterat för mätkampanjen 2014.  
 
Triklorbensener 
CAS nr: 12002-48-1 
AA-MKN: 0,4 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
 
Användning: Bärare av färgning av och tryckning på textilier. 1,2,4-Triklorbensen 
får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller beståndsdel i be-
redningar i en koncentration som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. 
Övervakning: Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Ingår 
även i övervakningen av slam och utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
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Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

79 (passiv 

provtagare) 

0 

 

0 

 

39 

 

 

 

 

47*10-6 

 

 

 

 

0,00523 

0,015 

 

0,015 

 

3,4 * 10-5 -1,18 

* 10-4 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 (ytvat-

ten) 

 

15 (sedi-

ment) 

0 

 

0 

- - ? Avser både 

marina och 

limniska 

prov-punkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,02  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,02  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

8 0,00053 

 

0,0011 

 

0,0005 mg/kg 

 

1,2,4 Triklor-

bensen 

Halt i TS 

Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Uppmätta halter av 1,2,4-triklorbensen i vattenfas ligger 
under föreslagen MKN. I många fall är halterna även lägre än detektions- eller 
kvantifieringsgränsen för de använda analysmetoderna.  
 
Triklorbensenerna hittas i slam från samtliga reningsverk (maximalt 95 ng/g TS för 
1,2,4-triklorbensen), vilket indikerar ett lokalt övervakningsbehov. 
 
Då triklorbensen hittas i låga eller knappt kvantifierbara halter i ytvatten och inte 
används i någon större omfattning i landet, är vår bedömning att det inte behövs 
någon utökning av övervakningen av triklorbensen i vattenfas. Triklorbensen på-
träffas vid övervakning i marina utsjösediment och prioriteras för mätkampanjen 
2014. 
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Triklormetan 
CAS nr: 67-66-3 
AA-MKN: 2,5 µg/l  
MAC-MKN: na 
MKN biota: - 
 
Användning: Lösningsmedel, desinfektionsmedel. 
Kravställare: Prioriterat ämne enligt vattendirektivet. Rekommenderad matris i 
vattendirektivet är vatten. 
Övervakning: Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. 
 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

83 (ofilt. 

ytv.) 

 

27 (filt. 

ytv.) 

 

11 

 

5 

0,13 

 

0,10 

0,66 

 

0,29 

0,1-0,2 

 

0,1 

 Sweco Viak 

2007:1 

180 

(ytvatten) 

 

15 (sedi-

ment) 

5 

 

0 

0,1 0,3 0,1-0,2 Avser både 

marina och 

limniska 

provpunkter. 

Sweco Envi-

ronment 2008:7 

50 (ytvat-

ten) 

1 <0,002 0,41 0,002-0,01  Sweco Envi-

ronment 2009:4 

40 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1  Sweco Envi-

ronment 2009:5 

16 (sedi-

ment) 

16 0,000462 

 

0,002446 

 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 

 
 
Diskussion och slutsats: Triklormetan används inte i någon större utsträckning i 
Sverige. Ämnet återfinns i låga halter i ytvatten men aldrig över MKN. Vi bedömer 
att det inte behövs någon utökning av övervakningen av triklormetan i vattenfas på 
nationell nivå. En regional påverkansanalys och riskbedömning skulle dock kunna 
identifiera ett regionalt eller lokalt övervakningsbehov. Triklormetan påträffades i 
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samtliga marina utsjösediment i mätkampanjen 2008 och prioriteras därför för 
mätkampanjen 2014. 
 
Zink 
CAS nr: 7440-66-6 
Föreslaget gränsvärde HaVs remiss: 5,5 µg/l (inlandsytvatten, biotillgänglig halt) 
3,4 µg/l (Västerhavet) 1,1 µg/l (Östersjön) 
 
Användning: Zink används globalt och i Sverige som korrosionsskydd till galva-
nisering. Ämnet fungerar också som olika zinklegeringar, till exempel mässing. 
Zink används som råvara i metallindustrin och som ytbeläggningsmedel i metall-
varu- och elektronikindustrin. Zinkutsläpp kommer från förbränning av olja, järn- 
och stålproduktion samt slitage av bildäck. Zink används även i tillverkningen av 
hustak, varifrån vissa utsläpp sker. Naturliga utsläpp av zink förekommer också, 
från berg, jordmån, sediment och vatten. 
Kravställare: Supplementär enligt HELCOM.  
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakning sker i marin biota (fisklever, blåmussla, fågelägg) 
och limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 
6:e år. Övervakning sker också i slam och utgående vatten inom programområde 
miljögiftssamordning. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

22 22 0,2 206 na  Sweco 2008:4 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na na Minskande 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Ingen 

generell 

trend. 

NRM 1:2013 

16 (sediment) 16 105 

mg/kg 

423 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2008, SGU 
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Diskussion och slutsats: Vi bedömer att det inte finns något behov av att utöka 
den nationella övervakningen av zink i vattenfas. Undersökningstypen behöver ses 
över liksom rekommendationer för bedömning av biotillgänglighet. I samband med 
att mätningarna för övriga metaller förändras skulle mätfrekvensen kunna utökas, 
däremot kan eventuellt den geografiska täckningen minskas (se de prioriterade 
metallerna bly och nickel). 
 
I limnisk biota syns en avtagande trend medan trenden för marin biota är otydlig. 
Eventuellt kan zink och övriga metaller övervakas i poolade i stället för individu-
ella prover (åtminstone vid vissa stationer). 
 
I marina utsjösediment är zink allmänt förekommande och zink prioriteras för mät-
kampanjen 2014. 
 
17beta-östradiol 
CAS nr: 50-28-2 
Föreslaget AA-MKN: 0,4 ng/l (inlandsytvatten) 
MAC-MKN:  
MKN biota: - 
 
Användning: 17beta-östradiol är ett i huvudsak kroppseget könshormon som finns 
hos däggdjur men det ingår också i en del hormonpreparat. Det sprids till miljön i 
huvudsak via avloppsreningsverk men också t.ex. från betande boskapsbesättning-
ar. 
Kravställare: Ämnet är listat på prioämnesdirektivets bevakningslista och ska 
tillsammans med ytterligare ämnen övervakas vid ett mindre antal provpunkter i 
varje EU-land under en period av max 4 år innan ett beslut tas om det ska föras upp 
på listan över de prioriterade ämnena. Föreslagen som pre-core indicator inom 
HELCOM CORESET.  
Övervakning: Ämnet ingår inte i något löpande miljöövervakningsprogram men 
har screenats vid flera tillfällen. Östrogen aktivitet (YES-test) övervakas i slam och 
utgående vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(ng/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(ng/l 

om inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(ng/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

62 (ytvat-

ten) 

0 - - 0,1-2,2 Limniska 

vatten 

Sweco, 

2014 

11 (ytvat-

ten) 

1 - 1,1 0,1-2,2 Kustvatten Sweco, 

2014 

40 (ytvat-

ten) 

14  2,6 0,038-0,14 Limniska 

vatten ER-

Sweco, 

2014 
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CALUX, E2-

ekvivalenter 

2 (ytvatten) 0 - - 0,094-0,11 Kustvatten 

ER-CALUX, 

E2-

ekvivalenter 

Sweco, 

2014 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: De kemiska analysmetoderna är ännu inte tillräckligt 
känsliga för att analysera 17beta-östradiol i ytvatten för jämförelse mot MKN. I 
screeningstudien 2012-2013 kompletterades den kemiska analysen därför med 
analys med en receptorbaserad metod, ER-CALUX, denna metod fångar upp samt-
liga ämnen som binder in till ER(östrogenreceptorn). Resultatet från screeningen 
visade att det var relativt vanligt att denna metod gav utslag i de undersökta ytvatt-
nen. Den sammanlagda effekten översteg ibland AA-MKN för 17beta-östradiol 
(E2) vilket innebär att det skulle kunna finnas en risk för östrogena effekter på 
organismer i vår miljö på dessa platser.  
 
Även i den löpande övervakningen av utgående vatten från reningsverk mäts den 
östrogena effekten. I denna övervakning används en så kallad YES-assay, med en 
detektionsgräns på 0,1 ng östradiolekvivalenter per liter. Nivåerna, i de reningsverk 
där en östrogen effekt kunde detekteras, varierade år 2010 mellan 0,27 och 6,6 ng 
östradiolekvivalenter per liter. 
 
I och med att 17beta-östradiol finns med på bevakningslistan enligt 2013/39/EU 
måste ämnet övervakas på 11 platser i Sverige under 1-4 år. Innan denna övervak-
ning påbörjas kommer Naturvårdsverket avvakta färdigställandet av bevakningslis-
tan samt diskussioner om huruvida östrogenerna får mätas med biologiska metoder. 
Både ER-CALUX och YES-testet bör vara tillräckligt känsliga för att göra en jäm-
förelse med MKN för 17beta-östradiol. 
 
17alfa-etinylöstradiol 
CAS nr: 57-63-6 
Föreslaget AA-MKN: 0,035 ng/l (inlandsytvatten) 0,007 ng/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN:  
MKN biota: - 
 
Användning: 17alfa-etinylöstradiol är ett syntetiskt könshormon som ingår i hor-
monpreparat som t.ex. p-piller. Det sprids till miljön i huvudsak via avloppsre-
ningsverk. 
Kravställare: Ämnet är listat på prioämnesdirektivets bevakningslista och ska 
tillsammans med ytterligare ämnen övervakas vid ett mindre antal provpunkter i 
varje EU-land under en period av max 4 år innan ett beslut tas om det ska föras upp 
på listan över de prioriterade ämnena. Pre-core indicator inom HELCOM 
CORESET. Anges som utvecklingsbar indikator i God Havsmiljö 2020. 
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Övervakning: Ämnet ingår inte i något löpande miljöövervakningsprogram men 
har screenats vid flera tillfällen. Östrogen aktivitet övervakas i slam och utgående 
vatten inom PO Miljögiftssamordning. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(ng/l 

om inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(ng/l 

om inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(ng/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

62 (ytvat-

ten) 

5 <0,1 2,5* 0,1-2,2 Limniska 

vatten 

Sweco, 

2014 

11 (ytvat-

ten) 

3 <0,1 1,2* 0,1-2,2 Kustvatten Sweco, 

2014 

40 (ytvat-

ten) 

14 <0,038 2,6* 0,038-0,14 ER-CALUX, 

E2-

ekvivalenter 

Sweco, 

2014 

2 (ytvatten) 0 - - 0,094-0,11 ER-CALUX, 

E2-

ekvivalenter 

Sweco, 

2014 

*halt över MKN/QS 

 
Diskussion och slutsats: De kemiska analysmetoderna är ännu inte tillräckligt 
känsliga för att analysera 17alfa-östradiol i ytvatten för jämförelse mot MKN. I 
screeningstudien 2012-2013 kompletterades den kemiska analysen därför med 
analys med en receptorbaserad metod, ER-CALUX, denna metod fångar upp samt-
liga ämnen som binder in till ER(östrogenreceptorn). Resultatet från screeningen 
visade att det var relativt vanligt att denna metod gav utslag i de undersökta ytvatt-
nen. Den sammanlagda effekten översteg ibland AA-MKN för 17beta-östradiol 
(E2) vilket innebär att det skulle kunna finnas en risk för östrogena effekter på 
organismer i vår miljö på dessa platser.  
 
Även i den löpande övervakningen av utgående vatten från reningsverk mäts den 
östrogena effekten. I denna övervakning används en sk YES-assay, med en detekt-
ionsgräns på 0,1 ng östradiolekvivalenter per liter. Nivåerna, i de reningsverk där 
en östrogen effekt kunde detekteras, varierade år 2010 mellan 0,27 och 6,6 ng 
östradiolekvivalenter per liter. 
 
I och med att 17alfa-östradiol finns med på bevakningslistan enligt 2013/39/EU 
måste ämnet övervakas på 11 platser i Sverige under 1-4 år. Innan denna övervak-
ning påbörjas kommer Naturvårdsverket avvakta färdigställandet av bevakningslis-
tan samt diskussioner om huruvida östrogenerna får mätas med biologiska metoder. 
Både ER-CALUX och YES-testet bör vara tillräckligt känsliga för att göra en jäm-
förelse med MKN för 17beta-östradiol. 
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Diklofenak 
CAS nr: 15307-79-6 
Föreslaget AA-MKN: 0,1 µg/l (inlandsvatten) 0,01 µg/l (andra ytvatten) 
MAC-MKN:  
MKN biota: - 
 
Användning: Diklofenak är en verksam substans som ingår i läkemedel med 
smärtstillande verkan. Det sprids till miljön i huvudsak via avloppsreningsverk. 
Kravställare: Ämnet är listat på prioämnesdirektivets bevakningslista och ska 
tillsammans med ytterligare ämnen övervakas vid ett mindre antal provpunkter i 
varje EU-land under en period av max 4 år innan ett beslut tas om det ska föras upp 
på listan över de prioriterade ämnena. Pre-core indicator inom HELCOM 
CORESET. Anges som utvecklingsbar indikator i God Havsmiljö 2020. 
Övervakning: Övervakning sker också i slam och utgående vatten från avloppsre-
ningsverk inom programområde Miljögiftssamordning. Ämnet ingår annars inte i 
något löpande miljöövervakningsprogram men har screenats vid flera tillfällen. 
 
Antal 

mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min halt 

(µg/l om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

59 44 <0,0006 0,151* 0,0006 – 0,002 Passiv 

provtagare, 

limniska 

vatten 

Sweco, 

2014 

10 7 <0,0006 0,493* 0,0006 – 0,002 Passiv 

provtagare, 

kustvatten 

Sweco, 

2014 

*halt över MKN/EQS 

 
Diskussion och slutsats: I screeningen 2012-2013 påträffades ämnet frekvent i 
ytvattenprover från limnisk miljö (44/59), vid knappt hälften av påträffandena var 
halterna 10 % av MKN eller högre och i ett par fall överskreds den föreslagna mil-
jökvalitetsnormen. I kustvatten påträffades ämnet i 7 av 10 prover och MKN över-
skreds i en punkt. Diklofenak verkar således förekomma frekvent i både sötvatten 
och kustvatten i påverkade områden. De högsta halterna påträffas inte oväntat ned-
ströms reningsverk.  
 
I och med att diklofenak finns med på bevakningslistan enligt 2013/39/EU måste 
ämnet övervakas på 11 platser i Sverige under 1-4 år. Innan denna övervakning 
påbörjas kommer Naturvårdsverket avvakta färdigställandet av bevakningslistan.  
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Övriga ämnen som ingår i löpande övervak-
ning 
Nedan görs en kortfattad redovisning av vilka övriga ämnen som övervakas inom 
programområdena Kust och hav och Sötvatten men där det inte finns några krav 
från direktiv eller konventioner. Ingen analys har gjorts av eventuell utökning eller 
utfasning av dessa ämnen. 
 
Aluminium 
 
Övervakning: 
Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Sötvatten. Övervakning 
sker i limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 
6:e år. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na Na Ingen 

generell 

trend. 

NRM 13:2012 

32 (sediment) 32 13,71 

g/kg 

74,63 

g/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003 och 2008, 

SGU 

 
Arsenik 
 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakning sker i marin biota (fisklever) och limnisk biota 
(fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Övervakning 
av silver sker också i slam och utgående vatten inom programområde miljögifts-
samordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

Kommen-

tar 

Referens 
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inte 

annat 

anges

) 

inte 

annat 

anges

) 

annat anges) 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na na Ingen 

generell 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Ingen 

generell 

trend. 

NRM 1:2013 

32 (sediment) 32 10,9 

mg/kg 

185 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003 och 2008, 

SGU 

 
Silver 
 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakning sker i marin biota (fisklever) och limnisk biota 
(fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 6:e år. Övervakning 
av silver sker också i slam och utgående vatten inom programområde miljögifts-
samordning. 
 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na Na Ingen 

generell 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na Na Ingen 

generell 

trend. 

NRM 1:2013 

32 (sediment) 32 0,528 

mg/kg 

2,46 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003 och 2008, 

SGU 
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Krom 
 
Övervakning: Ingår i de löpande nationella övervakningsprogrammen Kust och 
hav och Sötvatten. Övervakning sker i marin biota (fisklever, blåmussla, fågelägg) 
och limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 
6:e år. Övervakning av krom sker också i slam och utgående vatten inom program-
område miljögiftssamordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Trendöverva-

kas årligen 

(limnisk biota) 

Ja na na na Osäker 

trend. 

NRM 13:2012 

Trendöverva-

kas årligen 

(marin biota) 

Ja na na na Generellt 

minskande 

trend i fisk. 

Blåmussla 

och fågelägg 

visar dock 

en ökande 

trend, med 

osäkerheter i 

analysme-

tod. 

NRM 1:2013 

32 (sediment) 32 21,4 

mg/kg 

101 

mg/kg 

na Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003 och 2008, 

SGU 

 
 
PFAS övriga (PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA , PFUnDA, PFDoDA, 
PFTrDA, PFTeDA, PFPeDA, PFBS, PFHxS, PFDS, FOSA):  
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav. Övervakning sker i marin biota (fisklever). Övervakning sker också i slam och 
utgående vatten inom programområde miljögiftssamordning. 
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Kravställare: OSPARs Contracting Parties uppmuntras att rapportera PFOS-
relaterade substanser till ICES Marine Chemistry Working Group. 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Trendövervakas 

årligen (marin 

biota) 

Ja na na na Varierande 

trender och 

geografisk 

spridning. 

NRM 

1:2014 

 
Diskussion: 
I fisklever från marina provtagningsplatser varierar trenderna mellan olika lokaler-
na, inget generellt ökande eller minskande mönster kan utläsas. 
 
Sett till hela perioden sedan tidsserien startade (1973) är halterna i sillgrissleägg 
ökande med 9-12 % per år för PFTrDA, PFUnDA, PFNA, PFDA och PFDoDA. 
Under de senaste tio åren ses ingen trend för PFTrDA och PFUnDA, medan halter-
na fortfarande tycks öka för PFDA och PFDoDA, ökningen är signifikant för 
PFNA. 
 
I sötvatten  ökar halterna  av PFNA, PFDA, och  PFUnDA i fisklever all show 
significantly increasing concentrations in Arctic char liver from Lake Abiskojaure. 
PFDA, PFUnDA, PFDoDA, and PFTrDA show increasing trends in perch liver 
from Lake Skärgölen.  
 
Tenn 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Sötvatten. 
Övervakning sker i limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjösedi-
ment sker ca vart 6:e år. 
 
Antal mätn. 

 

Påträf-

fats över 

LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges

) 

Kvantifie-

rings-gräns 

(LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommen-

tar 

Referens 

Trendöverva-

kas årligen 

Ja na na na Ingen 

generell 

NRM 13:2012 
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(limnisk biota) trend. 

32 (sediment) 26 0,286 

mg/kg 

11,1 

mg/kg 

1 mg/kg Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003 och 2008, 

SGU 

 
Tennorganiska övriga (MBT, DBT, MPhT , DPhT, TPhT, MOT , DOT):  
Användning: Trifenyltenn (TPhT) har använts som båtbottenfärg, övriga ämnen är 
nedbrytningsprodukter av TBT eller TPhT, men MBT och DBT kan även frigöras 
från PVC-produkter. 
Övervakning: Retrospektiva studier 2007 och 2010 i det löpande nationella över-
vakningsprogrammet Sötvatten. Övervakningen i marina utsjösediment sker ca vart 
6:e år. Övervakning av MBT, DBT, MPhT, DPhT, och TPhT sker också i slam och 
utgående vatten inom programområde miljögiftssamordning. 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Retrospektiva 

studier 2007 

och 2010 

(limnisk 

biota) 

Ja na na 0,5 µg/kg vv Halt i fiskle-

ver. 

1 poolat 

prov per sjö 

och år. 

Totalt 15 

sjöar. 

NRM 13:2012 

32 (sediment) 31 (MBT) 

32 (DBT) 

16 

(MPhT) 

16 DPhT 

0 (TPhT) 

1,8 

µg/kg 

1,5 

µg/kg 

1,6 

µg/kg 

1,6 

µg/kg 

- 

26 

µg/kg 

22 

µg/kg 

7,9 

µg/kg 

17 

µg/kg 

- 

1 µg/kg 

1 µg/kg 

1 µg/kg 

1 µg/kg 

1 µg/kg 

Halt i TS. Nationell miljöö-

vervakning av 

utsjösediment 

2003 och 2008, 

SGU 

 
Diskussion och slutsats: I de retrospektiva analyserna i limnisk biota gav de flesta 
analyser resultat under eller strax över kvantifieringsgränsen. Ytterligare retrospek-
tiva analyser kan göras vid behov. 
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Såväl mono- och dibutyltenn som mono- och difenyltenn påträffas i övervakningen 
av marina utsjösediment och prioriteras därför för fortsatt analys i mätkampanjen 
2014. 
 
I den nationella övervakningen av reningsverk är monobutyltenn den enda orga-
niska tennförening som detekteras i vattenfas, i slam dominerar monobutyltenn, 
men även dibutyltennföreningar. 
 
Vismut 
 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Sötvatten. 
Övervakning sker limnisk biota (fisklever). Övervakningen i marina utsjösediment 
sker ca vart 6:e år. 
 
Antal mätn. 

 

Påträffats 

över LOQ 

Min 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Max 

halt 

(µg/l 

om 

inte 

annat 

anges) 

Kvantifierings-

gräns (LOQ) 

(µg/l om inte 

annat anges) 

Kommentar Referens 

Trendövervakas 

årligen (limnisk 

biota) 

Ja na na Na Ingen gene-

rell trend. 

NRM 

13:2012 

 
 

Effekter 
Toppkonsumenter - Produktivitet hos havsörn 
Referensvärde (god miljöstatus): Produktivitet och antal ungar per kull hos havs-
örn avviker inte från en baslinjenivå vilket innebär att häckningsframgången är >60 
%, kullstorleken >1,64 ungar och produktiviteten >1,0 ungar. 
Kravställare: HVMFS 2012:18, indikator 1.3A, 4.1A och 8.2B.  
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav samt i regional övervakning. Övervakning som täcker hela utbredningsområdet 
i kustområdena eftersträvas. 
 
Diskussion och slutsats: Populationen av havsörn har återhämtat sig sedan botten-
nivåerna på 1970-talet, men i delar av Bottenviken verkar reproduktionen trots allt 
inte nå de nivåer som är att betrakta som normala. Ägg från detta område är i högre 
grad missbildade och uttorkade och innehåller dessutom högre halter av PCB och 
DDT än i andra områden. Vad som orsakat detta är inte fastställt men det finns 
teorier om att miljögifter frigjorts från de fiberbankar som finns längs Höga kusten. 
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Vår bedömning är att övervakningen bör behållas. Den bör inte minska i omfatt-
ning.  
 
Toppkonsumenter - Skaltjocklek hos ägg från havsörn och sillgrissla 
Referensvärde: Ej fastställt. Förslag: När skaltjockleken är >0,60 mm för havsörn 
och >0,61 mm för sillgrissla. Föreslagna gränser för god miljöstatus baseras på 
referensdata från Östersjöpopulationen av respektive art före 1950-talet och utgör 
det nedre gränsvärdet för respektive 95 %-igt konfidensintervall. Bedömning ska 
baseras på medelvärden över fem år. 
Kravställare: Indikator 8.2A i HVMFS 2012:18, bedöms som funktionell från 
2014. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav. 
 
Diskussion och slutsats: Skaltjockleken hos fågelägg utgör en effektiv tidig var-
ningssignal för påverkan av farliga ämnen hos fåglar. Toppkonsumenterna sill-
grissla (äter fisk, i huvudsak sill/strömming) och havsörn (äter fisk och andra fiskä-
tande fåglar samt säl) blir starkt exponerade för persistenta ackumulerande farliga 
ämnen i vattenmiljön. Skadorna på äggskal uppträder vid lägre koncentrationer än 
när effekter på reproduktionen visar sig. Övervakningen bör behållas. Ingen utök-
ning krävs enligt kravställare. 
 
Toppkonsumenter - Späcktjocklek hos säl 
Referensvärde (god miljöstatus): För gråsäl är späcktjockleken för honor och 
hanar 1-3 år ≥26 mm, hanar 5-20 år ≥36 mm, honor 5-20 år ≥37 mm. För knubbsäl 
och vikaresäl finns ännu inga referensvärden föreslagna. 
Kravställare: HVMFS 2012:18 Indikator 1.3B i, bedöms som funktionell från 
2012 (gråsäl) och 2018 (knubbsäl, vikaresäl). 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav. Hälsotillståndet hos sälar i Östersjön studeras på strandade, bifångade och 
skjutna sälar. 
 
Diskussion och slutsats: Sälpopulationerna har återhämtat sig betydligt sedan 
1970-talet, men späcktjockleken hos gråsäl har minskat under 2000-talet. Detta kan 
bero på ändrat födoval hos sälarna. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning 
krävs enligt kravställare.   
 
Toppkonsumenter - Dräktighetsfrekvens hos säl 
Referensvärde (god miljöstatus): Dräktighetsfrekvens mäts vid obduktion av säl 
som tillvaratagits från jakt samt bifångade sälar, och uttrycks som procent köns-
mogna honor (4-20 år) som bär på foster under dräktighetsperioden. För gråsäl nås 
god miljöstatus när dräktighetsfrekvensen  >80 %. Gräns för god miljöstatus baseras 
på referensdata från gynekologiskt friska gråsälspopulationer under åren 2008-
2009 och har satts till det nedre 95%-iga konfidensintervallet under referenspe-
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rioden (HELCOM 2012c). För knubbsäl och vikaresäl finns ännu inga referensvär-
den föreslagna. 
Kravställare: Indikator 1.3C och 8.2C i HVMFS 2012:18, bedöms som funktion-
ell från 2012 (gråsäl) och 2018 (knubbsäl, vikaresäl).  
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav. 
 
Diskussion och slutsats: Indikatorn beskriver reproduktionskapaciteten hos popu-
lationen och speglar hälsotillståndet hos individen (HELCOM 2012c). En nedgång 
i dräktighetsfrekvens är främst kopplad till farliga ämnen men kan också bero på 
sjukdom och svält. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning krävs enligt krav-
ställare. 
 
Reproduktiva effekter - Missbildade embryon av Monoporeia affinis 
Referensvärde: Förslag på metoder för bedömning finns men behöver etableras på 
nationell nivå innan indikatorn kan anses funktionell. 
Kravställare: Proposed core indicator enligt HELCOM CORESET. Föreslagen 
som ny indikator enligt God havsmiljö 2020. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav, samordnas med övervakning av bottenfauna. 
 
Diskussion och slutsats: Missbildningsfrekvensen hos amfipoder har visat sig vara 
ett känsligt mått på påverkan av metaller och organiska förorenande ämnen.  
Den geografiska täckningen har nyligen förbättrats, dock inte fullt ut beroende på 
brist på medel. Om befintligt förslag till bedömningsgrund förs in i HVMFS 
2012:18 kan flera stationer behövas. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning 
krävs enligt kravställare. 
 
Organiska tennföreningar - biologisk effektövervakning  
Referensvärde: Nätsnäcka: Max 0,3 VDSI (Vas Deferens Sequence Index)  
Stor tusensnäcka: Max 0,3 VDSI (Vas Deferens Sequence Index) 
Kravställare: Core indicator enligt HELCOM CORESET och common indicator i 
OSPAR, ingår i OSPAR CEMP. Föreslagen som ny indikator till havsmiljöförord-
ningen enligt God havsmiljö 2020. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav. 
 
Diskussion och slutsats: Indikatorn ger ett mått på hormonstörningar till följd av 
exponering för organiska tennföreningar och avspeglar den betydande risk stör-
ningarna medför för reproduktionen. Den geografiska täckningen har förbättrats 
betydligt på senare år, men övervakning saknas helt i Bottniska viken pga att be-
fintliga metoder inte kan användas där. Övervakningen är också idag koncentrerad 
till hamnar, marinor, naturhamnar och bakgrundsområden vid kusten medan över-
vakning i farleder saknas. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning krävs enligt 
kravställare men projekt för utveckling av alternativ metod för Bottniska viken 
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samt eventuell mätning av TBT och imposex i farleder kan övervägas. Övervak-
ningen av organiska tennföreningar följer inte den övergripande strategin för den 
nationella miljöövervakningen i och med att övervakningen framförallt bedrivs i 
områden med känd påverkan. Om denna övervakning endast bedrevs i de minst 
påverkade områdena bedömer vi dock att möjligheten att följa utvecklingen över 
tid skulle försämras avsevärt. Samfinansiering med recipientkontroll i hamnarna 
kanske vore en möjlighet.  
 
 
Generella biologiska effekter - Hälsotillstånd hos kustfisk 
Referensvärde: För vissa enskilda variabler finns förslag på relevanta metoder för 
bedömning. En bedömningsgrund har också föreslagits baserad på ett större antal 
av de variabler som ingår i det nationella programmet. Detta möjliggör bedömning 
av den sammanlagda responsen till följd av exponering för ett stort antal substanser 
med många olika typer av verkningsmekanismer.  
Kravställare: Föreslagen som utvecklingsbar indikator till havsmiljöförordningen 
enligt God havsmiljö 2020. De enskilda variablerna kan i sin tur ingå som före-
slagna eller antagna indikatorer inom HELCOM eller OSPAR och listas därför 
nedan. 
Övervakning: Ingår i det löpande nationella övervakningsprogrammet Kust och 
hav. 
 
Diskussion och slutsats: Parametern innebär analys av ett stort antal variabler som 
indikerar hälsotillståndet hos fisk. Detta görs på fyra kuststationer varje år sedan 
1985 inom det befintliga övervakningsprogrammet. Övervakningen bör behållas. 
Den geografiska täckningen är dock för närvarande gles framförallt beroende på 
höga kostnader för undersökningen. Det har inte tillkommit nya krav på denna 
övervakning. Om befintligt förslag till bedömningsgrund för fiskhälsa förs in i 
HVMFS 2012:18 kan den geografiska täckningen behöva förbättras. Oavsett detta 
kan det finnas skäl att övervaka några mer påverkade områden, vilket dock inte i 
första hand är ett nationellt ansvar. Det finns också önskemål om att utveckla ett 
mindre omfattande och mindre kostsam variant av denna undersökning för använd-
ning regionalt.  
 
Reproduktiva effekter - Missbildade embryon av tånglake/reproduktiv 
framgång hos tånglake 
Referensvärde: Assessment Criteria har föreslagits av ICES/OSPAR SGIMC 
2010. Utvecklingen av utvärderingskriterierna baseras på data från de danska och 
svenska miljöövervakningsprogrammen. Bakgrundsvärden baserat på 90e percenti-
lerna är <1% deformerade larver <2% larver som dör sent och <4% larver med 
dålig tillväxt. EAC och GES under utveckling.  
Kravställare: Pre-core indicator (prio II) enligt HELCOM CORESET och ingår i 
OSPAR pre-CEMP.  
Övervakning: Övervakas inom undersökningen Hälsotillstånd hos kustfisk inom 
programområde Kust och hav.  
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Diskussion och slutsats: Reproduktiv framgång är en generell biologisk effekt 
som kan användas för att bedöma effekter som är relevanta på populationsnivå. 
Den är ospecifik eftersom många olika typer av farliga ämnen kan påverka utveckl-
ingen hos fiskembryon och larver. Bland dessa återfinns organokloriner, bekämp-
ningsmedel, PAH:er, tungmetaller och organometaller. Parametern övervakas inom 
undersökningen Hälsotillstånd av kustfisk och samma slutsatser gäller som för 
denna undersökning dvs den geografiska täckningen är gles. Övervakningen bör be-
hållas. Ingen utökning krävs enligt kravställare. 
 
Generell stressindikator fisk - Fisksjukdomar (yttre tecken) 
Referensvärde: Det finns förslag på en samlingsindikator för fisksjukdomar fish 
disease index ,FDI) som omfattar sjukdomar, leverneoplasmer och leverhistopato-
logi och ett referensvärde finns åtminstone för flundra (HELCOM 129B, 2012) 
därtill har man definierat EAC och BAC för varje indikator var för sig. FDI ska 
enligt dokumentet enkelt kunna anpassas till andra arter. 
Kravställare: Pre-core indicator inom HELCOM CORESET (i form av FDI till-
sammans med levernoduler och leverhistopatologi), candidate indicator inom 
OSPAR och ingår i OSPAR preCEMP. 
Övervakning:  Vissa variabler (såsom fenröta) som ingår i bedömningen och 
framräkning av FDI (Fish Disease Index) ingår i Havs- och vattenmyndighetens 
undersökningstyp ”Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske 
med Nordiska kustöversiktsnät”. De variabler som är obligatoriska och finns i 
undersökningstypen mäts också normalt i kustprovfiskena. Sjukdomsundersök-
ningen kan dock ibland nedprioriteras vid stora fångster eftersom man då inte hin-
ner med.  
Diskussion och slutsats: Denna parameter är HaVs ansvar. Havs- och vattenmyn-
digheten ser positivt på att gå vidare och försöka etablera en indikator för havsmil-
jön, baserad på FDI, och de undersökningar som trots allt ingår i Naturvårdsverkets 
respektive Havs- och vattenmyndighetens fisk-övervakningsprogram. 
 
Generell stressindikator fisk - Leverhistopatologi 
Referensvärde: Det finns förslag på FDI (fish disease index) som omfattar sjuk-
domar, leverneoplasmer och leverhistopatologi åtminstone för flundra (HELCOM 
129B, 2012) därtill har man definierat EAC och BAC för varje indikator var för 
sig. FDI ska enligt dokumentet enkelt kunna anpassas till andra arter. 
Kravställare: Pre-core indicator inom HELCOM CORESET (tillsammans med 
fisksjukdomar och levernoduler) och ingår i OSPAR preCEMP. 
Övervakning: Övervakas i abborre och tånglake inom undersökningen Hälsotill-
stånd hos kustfisk inom programområde Kust och hav.  
 
Diskussion och slutsats: Parametern övervakas inom undersökningen Hälsotill-
stånd av kustfisk och samma slutsatser gäller som för den undersökningen dvs den 
geografiska täckningen är gles. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning krävs 
enligt kravställare.  
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Generell stressindikator fisk - Makroskopiska levernoduler 
Referensvärde: Det finns förslag på FDI (fish disease index) som omfattar sjuk-
domar, leverneoplasmer och leverhistopatologi åtminstone för flundra (HELCOM 
129B, 2012) därtill har man definierat EAC och BAC för varje indikator var för 
sig. FDI ska enligt dokumentet enkelt kunna anpassas till andra arter. 
Kravställare: Pre-core indicator inom HELCOM CORESET (tillsammans med 
fisksjukdomar och leverhistopatologi), listas även som OSPAR preCEMP. 
Övervakning: Övervakas i abborre och tånglake inom undersökningen Hälsotill-
stånd hos kustfisk inom programområde Kust och hav.  
 
Diskussion och slutsats: Parametern övervakas inom undersökningen Hälsotill-
stånd av kustfisk och samma slutsatser gäller som för den undersökningen dvs den 
geografiska täckningen är gles. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning krävs 
enligt kravställare.  
 
Generell stressindikator - Lysosomal stabilitet 
Referensvärde: Förslag på universella bedömningsgrunder finns, som inte skiljer 
sig mellan regioner eller arter, utan enbart mellan de två olika metoder som finns. 
Metoden rekommenderas av ICES och har interkalibrerats. I Östersjön har man 
dock sett att det krävs särskilda bedömningsgrunder för strömming och tånglake. 
Kravställare: Pre-core indicator inom HELCOM CORESET, candidate indicator 
inom OSPAR och ingår i OSPAR preCEMP. 
Övervakning: Nationell övervakning saknas. 
 
Diskussion och slutsats: Den lysosomala stabiliteten påverkas av miljöfaktorer i 
alla eukaryota organismer. Lysosomal stabilitet är en bra markör för den enskilda 
individens hälsotillstånd. Metoder finns för analys i fisk, musslor och amfipoder. 
Ett pilotprojekt behöver initieras innan löpande nationell övervakning kan övervä-
gas, avvakta beslut inom HELCOM. Överväg att initiera pilotprojekt under 2015. 
 
Indikator för genotoxicitet – Mikrokärntest 
Referensvärde: Saknas egentligen. Uppgifter om baslinjevärden i opåverkade 
områden finns för mussla och vissa fiskarter (bla strömming och abborre). 
Kravställare: Pre-core indicator inom HELCOM CORESET, candidate indicator 
inom OSPAR. 
Övervakning: Nationell övervakning saknas. 
 
Diskussion och slutsats: Mikrokärnor består av fragment av kromosomer eller 
hela kromosomer som inte inkorporerats i dotterkärnan. Olika genotoxiska substan-
ser kan inducera denna effekt genom olika verkningsmekanismer. Metoden an-
vänds på fiskblod eller musselgälar. Ett pilotprojekt behöver initieras innan lö-
pande nationell övervakning kan övervägas, avvakta beslut inom HELCOM. Över-
väg att initiera pilotprojekt under 2015. 
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PAH-specifik effekt - PAH-metaboliter i galla 
Referensvärde: BACer och EACer finns för vissa PAH-metaboliter (1-OH-pyren 
och 1-OH-fenantren) i några fiskarter bla torsk  
Kravställare: Föreslagen som core indicator (tillsammans med halter av ur-
sprungs-PAH:er) inom HELCOM CORESET, candidate indicator inom OSPAR 
och ingår i OSPAR preCEMP (PAH-specifika effekter). 
Övervakning: Nationell övervakning saknas men vissa enstaka studier har utförts. 
 
Diskussion och slutsats: Fiskar kan omvandla PAH:er till mer vattenlösliga sub-
stanser.  Detta innebär att man underskattar exponeringen om man enbart mäter 
halterna av ursprungsPAH:erna i fisken. Det är också mer relevant ur en toxikolo-
gisk synvinkel att mäta flödet av PAH:er genom kroppen snarare än fisken innehåll 
av ometaboliserad ursprungs-PAH. Ett pilotprojekt behöver initieras innan löpande 
nationell övervakning kan övervägas. Överväg att initiera pilotprojekt. Avvakta 
sedan resultaten av detta samt beslut inom HELCOM innan beslut om löpande 
övervakning tas. 
 
Generell biologisk effekt - EROD/CYP1A induktion 
Referensvärde: BAC finns för tånglake, men ännu ej EAC (under utveckling inom 
EU-projektet BEAST). Ingår också i den bedömningsgrund som föreslagits för 
kustfiskhälsa. 
Kravställare: Candidate indicator inom HELCOM CORESET och OSPAR. Ingår 
i OSPAR preCEMP (generella biologiska effekter). 
Övervakning: Övervakas i abborre och tånglake inom programområde Kust och 
hav.  
 
Diskussion och slutsats: Utsöndringen av fettlösliga organiska gifter från fisk och 
andra ryggradsdjur påskyndas av olika enzymsystem som omvandlar ämnena till 
vattenlösliga produkter. Dessa kan sedan utsöndras via galla eller urin. Den första 
omvandlingen i denna avgiftning är ofta katalyserad av enzymsystem som kallas 
cytokrom P450 monooxygenaser (äldre namn är mixed function oxidase, MFO). 
Cytokrom P450 finns i flera former. En av dessa former som återfinns i fisklever 
kallas cytokrom P450 1A och har egenskapen att den induceras när fisken expone-
ras för ämnen såsom TCDD, plana PCB och polyaromatiska kolväten. Det vanlig-
aste sättet att mäta detta enzym och därmed enzyminduktion är att mäta EROD-
aktiviteten. EROD-aktiviteten har använts som en känslig biomarkör för t.ex. olje-
förorening eller utsläpp från skogsindustrier. I fallet skogsindustrier har man kun-
nat mäta en påverkan på upp till 40 km från utsläppskällan, vilket tyder på en stor-
skalig och/eller regional påverkan. Parametern övervakas inom undersökningen 
Hälsotillstånd av kustfisk och samma slutsatser gäller som för den undersökningen 
dvs den geografiska täckningen är gles. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning 
krävs. Den geografiska täckningen är dock låg. 
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PAH-specifika effekter - DNA-addukter 
Referensvärde: Preliminära referensvärden finns utarbetade för några arter men 
inte för tånglake. Ingår dock i den bedömningsgrund som föreslagits för kustfisk-
hälsa. 
Kravställare: Ingår i OSPAR preCEMP (PAH-specifika effekter). 
Övervakning: Övervakas i tånglake inom programområde Kust och hav vid stat-
ionerna Kvädöfjärden och Fjällbacka. 
 
Diskussion och slutsats: De kovalenta strukturer som bildas mellan carcinogener 
och DNA kallas DNA-addukter och genom att mäta antalet addukter kan man få ett 
mått exponering för genotoxiska substanser. DNA-addukterna kan repareras genom 
cellens reparationssystem eller genom celldöd men vid kronisk exponering når de 
ofta steady state koncentrationer i levern. Parametern övervakas inom undersök-
ningen Hälsotillstånd av kustfisk och samma slutsatser gäller som för den under-
sökningen dvs den geografiska täckningen är gles. Övervakningen bör behållas. Ingen 
utökning krävs. Den geografiska täckningen är dock låg. 
 
Vitellogenininduktion 
Referensvärde: Under utarbetning inom BONUS/BEAST. 
Kravställare: Candidate indicator inom HELCOM CORESET. 
Övervakning: Övervakas i abborre och tånglake inom programområde Kust och 
hav.  
 
Diskussion och slutsats: Östrogen stimulerar produktionen av vitellogenin hos 
honfiskar. Vitellogeninet inkorporeras i äggen som äggula. När hanfiskar expone-
ras för östrogen eller östrogenlika substanser kommer de också att producera vi-
tellogenin men då äggstockar saknas kommer ackumuleras proteinet i blodet och 
blir på så sätt en känslig och specifik markör för exponering för östrogena substan-
ser. Parametern övervakas inom undersökningen Hälsotillstånd av kustfisk och 
samma slutsatser gäller som för den undersökningen dvs den geografiska täckningen 
är gles. Övervakningen bör behållas. Ingen utökning krävs i dagsläget. Den geogra-
fiska täckningen är dock låg. 
 
Neurotoxiska effekter – AchE-hämning 
Referensvärde: Under utarbetande. Data från Östersjön utvärderas inom projekten 
BONUS/BEAST. 
Kravställare: Candidate indicator inom HELCOM CORESET. 
Övervakning: Nationell övervakning saknas. 
 
Diskussion och slutsats: Hämning av acetylkolinesterasaktiviteten kan användas 
för att göra en kvantitativ uppskattning av exponeringen för neurotoxiska ämnen. 
Metoden kan användas både in vitro och i fältstudier. Aktiviteten mäts i fiskmuskel 
eller musselgälar. Ett pilotprojekt behöver initieras innan nationell övervakning kan 
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övervägas, detta har dock lägre prioritet eftersom parametern enbart är en candidate 
indicator.  
 
Metallspecifik biologisk effekt - ALA-D 
Referensvärde: Oklart om det finns något referensvärde. 
Kravställare: Ingår i OSPAR preCEMP. 
Övervakning: Nationell övervakning saknas. 
 
Diskussion och slutsats: Bly hämmar enzymet ALA-D som krävs för att synteti-
sera haemoglobin. ALA-D är därför en bra indikator för blyexponering, dessutom 
är det ett tidigt tecken eftersom maximal hämning inträffar fore man ser några 
andra tecken på blyexponering. Effekterna av bly på ALA-D-aktiviteten i fiskblod 
har utvärderats både på lab och i fält.  Begränsade erfarenheter av metoden i 
ICES/OSPAR-området gör att den enbart rekommenderas i områden med känd 
blyförorening eller där kemiska mätningar indikerar att koncentrationerna översti-
ger bakgrundshalter. Ett pilotprojekt behöver initieras innan nationell övervakning 
kan övervägas, detta har dock lägre prioritet då metoden enbart rekommenderas vid 
känd blyförorening och parametern inte är föreslagen som indikator. 
 
Metallspecifik biologisk effekt - Metallotionein (MT) 
Referensvärde: BAC finns föreslaget av OSPAR(ICES) för halter i helkropp, gäle 
och matsmältningsorgan hos musslor (M.edulis och M. galloprovincialis). Dessa 
BAC bygger på medianvärden för mätningar under en hel årscykel. Metallotionein 
i fisk ingår också i den bedömningsgrund som föreslagits för kustfiskhälsa. 
Kravställare: Ingår i PAH- och metallspecifika effekter i OSPAR preCEMP. 
Övervakning: Övervakas i abborre och tånglake (lever) inom programområde 
Kust och hav.  
 
Diskussion och slutsats: Metallotionein är ett cystein-rikt protein som binder me-
taller och som finns i alla ryggradsdjur och i många ryggradslösa djur. Proteinets 
olika varianter har olika funktioner som inte är fullt klarlagda. Fömodligen varierar 
dessa mellan arter men också mellan vävnader inom en och samma organism. De 
flesta formerna är inblandade i upptaget av metaller och reglerar förmodligen pro-
cesser som är beroende av Zn och/eller Cu samt binder upp icke-essentiella metal-
ler som Cd och Hg åtminstone tillfälligt. Metallotionein har också föreslagits vara 
en del av cellens försvar mot fria radikaler. Parametern övervakas inom undersök-
ningen Hälsotillstånd av kustfisk och samma slutsatser gäller som för den under-
sökningen dvs den geografiska täckningen är gles. Eventuellt skulle en utredning 
kunna göras om det skulle vara relevant att också mäta denna parameter i mussla i 
samband med den provtagning som redan görs på mussla.  
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Bilaga 2 Delprogram och under-
sökningar  
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Delprogram-
mets namn 

Metaller och organiska miljögifter i biota – sötvatten 

Tidigare namn Miljögifter – provbankning och Miljögifter – analys  
Mål Undersökningen ska redovisa tillstånd och trender mellan år med avseende på halter av farliga 

ämnen i limnisk biota i sjöar opåverkade av lokala källor. Resultaten ger underlag för uppföljning 
av miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag samt för klassificeringen av 
god kemisk status. 

Preciserat syfte Undersökningen skall: 
Uppskatta nivåer och normal variation för utvalda farliga ämnen vid representativa insjölokaler 
som är opåverkade av lokal belastning för att tillhandahålla referensvärden för regionala/lokala 
studier. 
Ge underlag för långtidstrender och uppskatta storleken av eventuella förändringar i kvantitativa 
termer, 
Följa upp effekterna av regleringar i användningen av prioriterade substanser, 
Kunna beskriva skillnader mellan regioner 

Styrdokument Under-
söknings-
typer 

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag 

Kvalitets-
deklarat-
ion 

Beskrivning av delprogrammet Provbankning samt analys av metaller och 
organiska miljögifter i limniska fiskarter 

Datalagring Nationellt IVL 
Internat-
ionellt 

 

Produkter Sakrapport till Naturvårdsverket. 
Resultaten används i utvärderingar regionalt, nationellt och internationellt. 
Internationella vetenskapliga publikationer. 

Antal stationer 
2014 

32 stycken (abborre vid 27 stationer, röding vid 3 och gädda vid 2) 

Mätfrekvens Insamling sker årligen vid samtliga stationer. Samtliga ämnen analyseras årligen vid 9 
stationer. Metaller analyseras årligen även vid övriga stationer medan PFAS-ämnen och 
dioxiner, furaner och dioxinlika PCB ämnen analyseras vartannat år och övriga klorerade 
samt de bromerade ämnena vart tredje år vid övriga. 

Variabler Biologiska variabler: längd, vikt, levervikt, ålder, kön samt ett antal beräknade värden (konditions-
index, leversomatiskt index, fettvikt). 
Metaller: Hg, Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn, Ag, Al, Bi, Sn, As (analyseras i 10 individuella prover) 
Organiska ämnen: PCB (7), DDT (inkl DDD & DDE), HCH(α,β,γ), HCB, PCDD/F + dLPCB , 
PBDE (BDE -47, -99, -100, -153, -154), HBCDD, Perfluorerade ämnen (PFHxa, PFHpA, PFOA, 
PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDa, PFTrDA, PFTeDA, PFPeDA, PFBS, PFHxS, PFOS, PFDS, 
FOSA) (1-2 poolade prov från 12 individer)  
Övrigt: stödparametrar, dessutom analyseras andra ämnen kampanjvis vid behov 
Matriser: I fisk mäts Hg i muskel, övriga metaller i lever. PFAS i lever. Övriga organiska ämnen 
mäts i muskel. 
Poolning: Metaller mäts i 10 individuella prover. Organiska ämnen analyseras i 1-2 poolade 
prover (12 ind.). 

Föreslagna 
utvecklings-
projekt som 
berör under-
sökningen 

Litteraturstudie, PAH-mätning i limnisk biota 

 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6627 

Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 

 

198 
 

Figur 1. Provtagningsstationer inom delprogrammet Metaller och organiska 
miljögifter i biota – sötvatten. Trendsjöarna (n=9), där analys av samtliga 
ämnen sker varje år är markerade med svarta romber. Övriga sjöar (n=23) 
är markerade med gröna cirklar. 
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Delprogram-
mets namn 

Metaller och organiska miljögifter i biota - kust och hav 

Tidigare namn Metaller och organiska miljögifter i biota 
Mål Undersökningen ska redovisa tillstånd och trender med avseende på halter av farliga ämnen i 

marin biota i de fem större havsbassängerna. (Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, 
Kattegatt, Skagerrak). Resultaten ger underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen Giftfri 
miljö och Hav i balans. Undersökningen utgör en integrerad del av de internationella över-
vakningsprogrammen inom ramen för HELCOM och OSPAR och används för vattendirektivet. 

Preciserat syfte Undersökningen skall: Uppskatta nivåer och normal variation för farliga ämnen vid representa-
tiva kust- och utsjölokaler som är opåverkade av lokal belastning. Tillhandahålla referensvär-
den för regionala/lokala studier.Ge underlag för långtidstrender och uppskatta storleken av 
eventuella förändringar i kvantitativa termer. Följa upp effekterna av regleringar i användning-
en av prioriterade substanser. Upptäcka incidenter av regional (bassängnivå) karaktär. Kunna 
beskriva skillnader mellan regioner (bassängnivå). 

Styrdokument Under-
sökningstyper 

Metaller och organiska miljögifter i fisk 
Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla 
Metaller och organiska miljögifter i blåmussla 

Kvalitets-
deklaration 

Beskrivning av delprogram Metaller och organiska miljögifter:  
Metaller och organiska miljögifter i marin biota 

Datalagring Nationellt IVL 

Internationellt ICES 

Produkter Årlig rapport till Naturvårdsverket. Rapportering i den nationella rapporten Havet (eller motsva-
rande). Resultaten används i utvärderingar nationellt, regionalt samt i HELCOM och OSPAR. 
Internationella vetenskapliga publikationer. 

Antal stationer 
2014 

Mussla  Fågelägg  Abborre  Sill/ ström-
ming  

Torsk  Tånglake  

3 2 2 + 1 18 2 2 

Totalt görs provtagning på 25 platser varav 6 i Västerhavet, 10 i Egentliga Östersjön och 9 i 
Bottniska viken. Analyserna vid en station bekostas av länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Mätfrekvens Årlig (utom 2 sill/strömmingsstationer där provtagning sker både vår och höst) 

Variabler Biologiska variabler: längd, vikt, levervikt, ålder, kön (hos fisk), skaltjocklek hos fågelägg samt 
ett antal beräknade värden (konditionsindex, leversomatiskt index, fettvikt, torrvikt, skalindex). 
Metaller: Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Ag, Sn, Se 
Organiska ämnen: PCB (7 kongener), DDT (inkl DDD & DDE), HCH (α,β,γ), HCB, PBDE (BDE 
-28,-47, -99, -100, -153, -154), HBCDD, PAH (naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antra-
cen, fluoranten, pyren, benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)-fluoranten, 
benso(a)pyren, dibenso(a,h)antracen, benso(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren), full dioxin 
+ PCB WHO-analys (PCDD/F + DL-PCB), PFAS-ämnen: PFHxa, PFHpA, PFOA, PFNA, 
PFDA, PFUnDA, PFDoDa, PFTrDA, PFTeDA, PFPeDA, PFBS, PFHxS, PFOS, PFDS, FOSA, 
organiska tennföreningar (8 st.) Stabila isotoper (SI) av C och N. 
Matriser & poolning: De flesta analyser görs på poolade prover (3-20 ind.), ett mindre antal på 
individuella prover för att följa variationen. I fisk mäts Hg i muskel, övriga metaller i lever. SI 
mäts i muskel. PFAS och tennorganiska föreningar i lever. Övriga organiska ämnen mäts i 
lever i torsk, muskel i övriga fiskar.  

 Mussla Fågelägg Abborre Sill/strömming Torsk Tånglake 
Metaller X X X X X X 
PCB, 
DDT, 
HCH, HCB 

X X X X X X 

PBDE, 
HBCDD 

X X  X X  

PAH X      

Dioxiner  X X X   

PFAS  X  X   

Tennorg.   X    
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Figur 2. Provtagningsstationer inom delprogrammet Metaller och organiska 
miljögifter i biota – kust och hav.   
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Del-
programmets 
namn 

Metaller och organiska miljögifter i sediment - kust och hav 

Tidigare namn Metaller och organiska miljögifter i sediment 
Mål Delprogrammet skall redovisa tillståndet avseende miljögiftsförekomsten i sediment i öppet hav 

inom svenskt territorialvatten och ekonomisk zon. Resultatet rapporteras till HELCOM och 
OSPAR. 

Preciserat syfte Undersökningen ska uppskatta nivåer och normal variation av olika tungmetaller och orga-
niska miljögifter i marina och brackvattensediment vid opåverkade utsjöstationer, övervaka 
långtidstrender av mängden miljöstörande ämnen i naturen, följa upp effekterna av fattade 
beslut om förbud och restriktioner av utsläpp och användning av miljöstörande ämnen i 
miljön samt bygga upp ett arkiv med sedimentprover som möjliggör framtida retrospektiva 
analyser av miljögifter liksom möjligheter av efterkontroll av de årliga kemiska analyserna. 

Styrdokument Under-
söknings-
typer 

Metaller i sediment (uppdateras för närvarande av SGU) 
Organiska miljögifter i sediment (uppdateras för närvarande av SGU) 
Sediment basundersökning (uppdateras för närvarande av SGU) 

Kvalitets-
deklarat-
ion 

Delprogramsbeskrivning (uppdateras för närvarande av SGU) 

Datalagring Nationellt SGU 
Internat-
ionellt 

ICES (ska rapporteras till ICES men detta har hittills inte gjorts) 

Produkter Sakrapport till Naturvårdsverket. Rapportering i den nationella rapporten Havet (eller mot-
svarande). Resultaten används i utvärderingar nationellt, regionalt samt i HELCOM och 
OSPAR. 

Antal stationer 
2014 

Bottenviken Bottenhavet Norra eg. 
Östersjön 

Södra eg. 
Östersjön 

Kattegatt Skagerrak 

2 3 4 4 1 2 
Mätfrekvens Ca vart 6:e år. 
Variabler Vid undersökningen tas sex sedimentkärnor på sju platser per station vilket sammanlagt ger 126 

sedimentkärnor i Nordsjön och 546 stycken i Östersjön. Grundämnesanalysen utförs i de sju 
punkterna kan den naturliga inhomogeniteten i sedimentet på varje station statistiskt beräknas 
för varje ämne. Organiska ämnen analyseras i ett samlingsprov per station. 
 
Allmänna variabler: Vattenhalt, kornstorlek, TOC, oorganiskt kol, Tot-N, Tot-C, LOI.  
De grundämnen och organiska ämnen som analyseras i sedimenten vid varje enskilt miljööver-
vakningstillfälle kan variera från gång till gång. Urvalet görs bl a utifrån de ämnen som prioriteras 
för övervakning av havskonventionerna och listan över prioriterade ämnen enligt EUs ramdirektiv 
för vatten. Nedan följer listan över de ämnen som analyseras 2014-2015. 
Grundämnen: Ag, Si, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Li, Mo, 
Nb, Ni, Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, V, W, Y, Zn, Zr,  
Bekämpningsmedel: diuron, simazin, a-HCH, b-HCH, g-HCH, p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE, p,p-
DDD, cybutryn (irgarol) 
PAH:er: antracen, fluoranten, naftalen, acenaftylen, pyrene, fenantren, acenaften, di-
benso(a,h)antracen, krysen, benso(a)antracen, fluoren, benso(a)pyren, benso(b)fluorantene, 
benzo(g,h,i)perylen, benso(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren 
Dioxiner, furaner och dioxinlika PCBer: WHO-TEC 
Övriga PCB: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (dutch 7) 
Övriga klorerade: HCB, HCBD, SCCP, heptaklor/heptaklorepoxid, trans-nonaklor, alfa-klordan, 
gamma-klordan, triklorbensen, triklormetan 
Bromerade difenyletrar: PBDE 28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154, 183, 209 
Organiska tennföreningar: TBT, DBT, MBT, Dioktyltenn, Monofenyltenn, Monooktyltenn, 
Tricyclohexyltenn, Trifenyltenn, Tetrabutyltenn, Difenyltenn 
Perfluorerade föreningar: perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluoroktansyra (PFOA), perfluorbu-
tansulfonat, perfluorhexansulfonat, perfluoroktansulfonat, perfluordekansulfonat, perfluoroktan-
sulfonamid, perfluorhexansyra, perfluorheptansyra, perfluornonansyra, perfluordekansyra, per-
fluorundekansyra 
Övriga: nonylfenol, oktylfenol, di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), HBCDD, endosulfan 
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Figur 3. Provtagningsstationer för marina utsjösediment. De 16 stationerna 
täcker in de största havsbassängerna längs svenska kusten. Varje bassäng 
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har en relativt homogen sammansättning och de prover som tas vid varje 
plats anses vara representativa för hela stationen. 
Under-
sökningens 
namn 

Kustfisk – hälsa  

Mål Undersökningen skall redovisa tillstånd och trender mellan år med avseende på hälsotill-
stånd samt reproduktionsframgång hos kustfisk i Bottenhavet, eg. Östersjön och Skager-
rak. Resultaten ger underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Hav i 
balans. Delprogrammet utgör en integrerad del av de internationella övervakningspro-
grammen inom ramen för HELCOM och OSPAR. 

Preciserat syfte Undersökningen skall: 
Dokumentera hälsotillstånd och reproduktionsframgång hos abborre och tånglake som 
indikation på förekomst av miljögifter, 
Tillhandahålla referensmaterial för lokalt belastade områden. 
Integrera undersökningarna av kustfisk och metaller och organiska miljögifter i marin biota 
som underlag för en förklaringsmodell för störningar på ekosystemnivå. 

Styrdokument Undersök-
ningstyper 

Hälsotillstånd hos kustfisk 

Kvalitets-
deklaration 

Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Kustfiskbestånd, trend- och område-
sövervakning 

Datalagring Nationellt SLU  
Inter-
nationellt 

ICES (från 2015) 

Produkter Rapportering i den nationella rapporten Havet (eller motsvarande). 
Resultatblad på datavärdens hemsida. 
Resultaten används i de återkommande utvärderingarna i HELCOM och OSPAR. 

Antal stationer 
2014 

1 station i Bottenviken (Holmöarna, abborre), 2 i Egentliga Östersjön (Kvädöfjärden, ab-
borre och tånglake, Torhamn, abborre) och 1 i Skagerrak (Fjällbacka, tånglake). 
Den geografiska täckningen är gles med enbart fyra nationella stationer. Om befintligt 
förslag till bedömningsgrund för fiskhälsa förs in i HVMFS 2012:18 bör den geografiska 
täckningen förbättras.  

Mätfrekvens Årlig 
Variabler Biologiska variabler: Reproduktion, tillväxt, kondition, leverfunktion, avgiftning, oxidativ 

stress, förekomst av genotoxicitet (DNA-addukter), indikator på metallbelastning (metal-
lotionein), kolhydratmetabolism/stress, syretransport, blodbildning, immunförsvar, vävnads-
skador, saltbalans, cellskador 
Under 2014 mäts även PAH-metaboliter i galla. 
Mäts på abborre och/eller tånglake. 

Föreslagna 
utvecklings-
projekt som 
berör under-
sökningen 

• PAH-metaboliter i galla 
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Figur 4. Provtagningsstationer för hälsoundersökningar av kustfisk. 
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Undersökning-
ens namn 

Organiska tennföreningar och imposex  

Tidigare namn Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar 
Mål Undersökningen ska redovisa tillstånd och trender mellan år med avseende på förekomst 

av organiska tennföreningar och deras reproduktionsbiologiska effekter hos nätsnäcka 
(Nassarius nitidus) respektive stor tusensnäcka (Peringia ulvae). Resultaten ger underlag 
för uppföljning av miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Hav i balans. Undersökningen utgör en 
integrerad del av det internationella övervakningsprogrammet inom ramen för OSPAR. 

Preciserat syfte Dokumentera halter av organiska tennföreningar och effekter på fortplantning hos snäckor 
längs med den svenska kusten i Västerhavet och Egentliga Östersjön. 
Ge underlag för långtidstrender och uppskatta storleken av förändringar i belastningen av 
organiska tennföreningar. 

Styrdokument Under-
söknings-
typer 

Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar  
 

Kvalitets-
deklarat-
ion 

Beskrivning av undersökningen ” Organiska tennföreningar och imposex” 
 

Datalagring Nationellt IVL 
Internat-
ionellt 

ICES 

Produkter Rapportering i den nationella rapporten Havet (eller motsvarande). 
Rapport till OSPAR. 

Antal stationer 
2014 

Västkusten: totalt 11 stationer. Två gradienter i belastade områden Brofjorden och Göte-
borgs hamn samt opåverkade områden. 
Östersjön: totalt 16 stationer i sex områden. Stationerna är fördelade på punktkällor, natur-
hamnar och referenslokaler. Punktkällan i respektive område har valts utifrån sedimentun-
dersökningar utförda av SGU och är stora marinor med högt innehåll av organiska tennför-
eningar i sedimentet. 
Programmet optimerades 2012 och den geografiska täckningen har därmed förbättrats 
betydligt. Övervakning saknas dock helt i Bottniska viken eftersom nuvarande metoder inte 
kan användas där Peringia ulvae saknas.  
Stationerna är begränsade till kustområden medan en stor del av fartygstrafiken sker längs 
farleder. 

Mätfrekvens Årlig 
Variabler Vid varje station samlas 50 individer in och analyseras med avseende på effekter från 

organiska tennföreningar. Dessutom skickas ett samlingsprov av vävnaden från alla stat-
ioner på västkusten, utom de två i Öresund, för kemisk analys av organiska tennföreningar. 
I detta samlingsprov ingår endast de analyserade honorna. Vävnadsanalyser utförs inte i 
dagsläget på snäckorna från Östersjön eftersom detta kräver en allt för stor mängd snäck-
or. 
 
Biologiska variabler: Bestämning av graden av imposex (andelen honor som uppvisar 
hanliga könskaraktärer, vas deferens index, relativ penisstorlek index) enligt OSPAR guide-
lines 
Kemiska variabler: TBT, DBT, MBT, TPhT, DPhT, MPhT, TeBT, MOT, DOT, TCHxT i 
nätsnäcka. 

Föreslagna 
utvecklings-
projekt som 
berör under-
sökningen 

• Andelen imposex i farleder 
• Ytterligare analyser i naturhamnar 
• Metodutveckling för att kunna bedöma effekten av organiska tennföreningar i Bot-

tenviken (och sötvatten) 
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Figur 5. Provtagningsstationer för biologisk effektövervakning av organiska 
tennföreningar. 
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Undersökning-
ens namn 

Embryonalutveckling hos vitmärla 

Mål Syftet med undersökningen är att redovisa förändringar med tiden, till exempel missbildade 
ägg och embryon hos vitmärla (Monoporeia affinis och Pontoporeia femorata) som indika-
tor på förekomsten av förorenade sediment. Avsikten är också att identifiera generella 
miljögiftseffekter som kan särskiljas från effekter till följd av andra orsaker, som syrebrist 
och förekomst av svavelväte. 

Preciserat syfte Delprogrammet ska: 
Uppskatta normal variation i förekomsten av missbildade ägg och embryoner hos vitmärla 
vid representativa kust- och utsjölokaler som är opåverkade av lokal belastning. 
Ge referensvärden för biologiska effekter av förorenade sediment. 
Identifiera generella miljögiftseffekter som kan särskiljas från effekter orsakade av andra 
orsaker som syrebrist och förekomst av svavelväte. 
Ge underlag för långtidstrender och uppskatta storleken av eventuella förändringar i miljö-
giftsbelastning. 

Styrdokument Undersök-
ningstyper 

Missbildade embryon av Monoporeia 

Kvalitets-
deklaration 

Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Embryonalutveckling hos vitmärla, 
trend- och områdesövervakning. Version 2005:1. 

Datalagring Nationellt IVL 
Inter-
nationellt 

ICES (från 2015) 

Produkter Rapportering i den nationella rapporten Havet (eller motsvarande). 
Internationella vetenskapliga publikationer. 

Antal stationer 
2014 

Provtagning sker årligen i Östersjön vid 31 stationer, varav 26 ligger i kustvatten och fem i 
utsjön. De övervakade områdena är valda för att ge information om så många havsbas-
sänger som möjligt samt för att ge möjlighet till eventuella undersökningar i mer påverkade 
områden. För att resultaten ska kunna användas som referens vid undersökningar i förore-
nade områden placeras provtagningsstationerna i områden som är opåverkade av lokala 
utsläpp. Utformningen av programmet förändrades 2012 med syftet att med fler provtag-
ningsområden uppnå en bättre geografisk täckning. Hela det optimerade programmet har 
dock inte kunnat implementeras på grund av budgetbegränsningar. Det vore optimalt om 
de nationella stationerna kompletterades med provtagning regionalt i kustnära förorenade 
områden. 

Mätfrekvens Årlig  
Variabler På varje station tas om möjligt två bottenskrap som totalt bör innehålla 50 gravida honor.  

Biologiska variabler: fekunditet (ägg per hona), utvecklingsgrad hos embryon (nio olika 
stadier), missbildade embryon, döda äggsamlingar, membranskadade embryon, döda ägg 
och outvecklade ägg där utvecklingen avstannat innan gastrulation samt döda äggsamling-
ar hos honan (där embryon dött i tidigt utvecklingsstadium och återfinns som en rest av 
lipider). Den vuxna honan granskas även med avseende på förekomst av parasiter, miss-
bildningar och sjukdomar. 
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Figur 6. Provtagningsstationer för embryonalutveckling hos vitmärla. 
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Delprogram-
mets namn 

Toppredatorer  

Tidigare namn Säl och havsörn, Toppredatorer 
Mål Säl och havsörn befinner sig högst upp i näringskedjan i havet, vilket gör dem särskilt 

exponerade för miljögifter. Delprogrammet skall redovisa tillstånd och trender mellan år 
med avseende på hälsorelaterade parametrar hos säl och havsörn som indikatorer på 
långsiktiga effekter av miljögifter. Resultaten ger underlag för uppföljning av miljökvalitets-
målen Giftfri miljö och Hav i balans samt Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten rapporteras till 
HELCOM. 

Preciserat syfte Delprogrammet ska: 
Redovisa det långsiktiga hälsotillståndet hos säl med avseende på effekter av miljögifter i 
de fem större havsbassängerna (Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, Kattegatt 
och Skagerrak). 
Redovisa den långsiktiga reproduktionsframgången för havsörn  
Kunna beskriva skillnader mellan regioner (bassängvis) 

Styrdokument Undersök-
ningstyper 

Patologi hos gråsäl, vikaresäl och knubbsäl. 
Havsörn, bestånd 

Kvalitets-
deklaration 

Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Marina toppkonsumenter 

Datalagring Nationellt SMHI för säl, NRM för havsörn. 
Inter-
nationellt 

Saknas 

Produkter Rapport till Naturvårdsverket för sälar tillvaratagna vid jakt. 
Rapportering i den nationella rapporten Havet (eller motsvarande). 
Internationella vetenskapliga publikationer. 

Antal stationer / 
lokaler 2014 

Fasta stationer saknas. Undersöks längs kusten i respektive utbredningsområde. 

Mätfrekvens Årlig  
Variabler Havsörn: Antal revirhållande par, reproduktionsutfall, skaltjocklek. 

Gråsäl, vikaresäl, knubbsäl: Patologiska förändringar, histologiska, virologiska och parasi-
tologiska undersökningar. Totalt noteras ca 90 variabler. Typiska organskador hos öster-
sjösälar är skador i kloregioner, tarmsår, arterioskleros, njurskador, skallbensdestruktioner, 
binjurebarksförtjockning, livmoderstenoser, livmoderocklusioner och livmodertumörer. 

Föreslagna 
utvecklings-
projekt som 
berör under-
sökningen 

Saknas, dock föreslås miljögifter mätas åtminstone kampanjvis både i havsörnsägg och i 
organ från säl. 
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Figur 7. Kartan visar utbredningsområdet för havsörn. Häckande havsörn 
vid Östersjökusten omfattas av delprogrammet. Illustration: Naturhistoriska 
riksmuséet. 
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2014 

Programområden Sötvatten 
och Kust och hav 

Under 2013-2014 har Naturvårdsverket genomfört en 

översyn av nationell miljögiftsövervakning inom pro-

gramområdena Kust och hav och Sötvatten, denna har 

genomförts parallellt med Havs- och Vattenmyndighe-

tens övergripande revision av dessa båda programområ-

den. 

Fokus på översynen har varit att se över gamla, nya 

och kommande övervakningskrav för de ämnes- och 

effektparametrar (indikatorer) som förekommer inom 

vatten- och havsmiljöförvaltning samt inom havskonven-

tionerna. Naturvårdsverket har bedömt vilka parametrar 

som är aktuella för nationell övervakning, vilka brister 

i övrigt som finns i dagens nationella övervakning, samt 

tagit fram förslag till åtgärder och förbättringar.
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