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Förord 
Denna temarapport har tagits fram inom Öresundsvattensamarbetet, som är ett danskt-svenskt 
samarbete för en god vattenmiljö i Öresund.  
 
Öresundsvattensamarbetet har sedan sin tillkomst 1995 lämnat information om miljötillstånd och 
om den påverkan som sker av Öresund samt rekommendationer om åtgärder för att förbättra 
tillståndet. Tidigare temarapporter har behandlat bottendjur, vegetation, fisk och miljögifter. 
Information lämnas fortlöpande på hemsidan www.oresundsvand.dk. 
 
Miljögifter som belastar Öresund kommer både från dansk och svensk sida, från fartygstrafik 
samt som atmosfäriskt nedfall.  
 
Den förra miljögiftsrapporten, ”Miljögifter i Öresund, en översikt” gavs ut 2005 och behandlade 
data till och med 2002. Föreliggande rapport är ett försök till att uppdatera den tidigare 
rapporten.  
 
Öresundsvattensamarbetet riktar ett stort tack till alla som bidragit med data och uppgifter till 
denna rapport. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I arbetet med rapporten har från Öresundsvattensamarbetets arbetsgrupp deltagit: Lars Anker 
Angantyr, Københavns Kommune; Eva Baunegaard Hemmersam, Københavns Kommune; Jette 
Skov, Københavns Kommune; Annemarie Westh Jepsen, Helsingør kommune; Bente Brix 
Madsen, Naturstyrelsen, Olle Nordell, Landskrona kommun; Peter Göransson, Helsingborgs 
stad; Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen Skåne samt Lars Nerpin, Malmö stad. Från alla deltagande 
parter har information lämnats vilken ställts samman av Lars Nerpin och Charlotte Carlsson till 
denna rapport. Alla parter har deltagit i granskning och diskussion av materialet.  
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Sammanfattning 
 
Föreliggande rapport ger en överblick av den information om Öresunds vattenområden som 
svenska och danska myndigheter förfogar över vad gäller tillstånd och belastning av miljögifter. 
 
Vad gäller miljötillstånd redovisas halter av tungmetaller och organiska miljögifter i fisk, musslor 
och sediment. Fokus ligger på ca sju tungmetaller och ett tiotal grupper av organiska miljögifter. 
 
Vad gäller föroreningsbelastning redovisas utsläpp från kustbaserade kommunala reningsverk, 
fem svenska och tre danska. Vidare redovisas uppskattningar av uttransport via vattendrag, samt 
belastning genom atmosfäriskt nedfall. Information finns i dessa fall främst för tungmetaller. Vad 
gäller belastning av organiska miljögifter kan beräkningar göras endast för ett fåtal ämnen, t.ex. 
bekämpningsmedelsrester. 
 
Det finns bara ett fåtal industrier med utsläpp av processvatten direkt till Öresund via egna 
reningsverk. De flesta industrier är anslutna till kommunal rening. Uppgifter har sammanställts 
för några av de större svenska industrierna, också här främst vad gäller tungmetaller. 
 
När det gäller dagvatten har det bedömts vara mycket svårt att uppskatta utsläppens storlek 
beroende på knapphändigt underlag; det är mättekniskt svårt att göra representativa mätningar 
och variationen av föroreningsinnehåll under olika omständigheter är stort. Variationen beror 
dels på nederbördsförhållanden och dels på hur mycket föroreningar som tillförs, fastläggs o.s.v. 
 
Utvecklingen av tillståndet i Öresund vad gäller miljögifter har sammanfattningsvis varit positiv i 
den meningen att flertalet studerade ämnen i förekommande övervakningsprogram visar halter i 
miljön som är avtagande och under aktuella gränsvärden. I och omkring hamnar kan dock 
halterna vara förhöjda. 
 
Generellt är det önskvärt att övervakningen av miljögifter i Öresund blir mer systematisk, att 
stationsnätet blir tätare och att parametervalet utvecklas. Samordningen mellan länderna skulle 
också kunna utvecklas, trots att man är beroende av nationella program och lagstiftning. 
Undersökningarna på både svensk och dansk sida skulle behöva förbättras främst vad gäller 
organiska miljögifter och effektstudier såsom fiskhälsa. På dansk sida behövs främst bättre 
övervakning av vattendrag. På både dansk och svensk sida behövs bättre övervakning av 
dagvatten och bräddning. I Öresundsområdet skulle det också vara värdefullt med ett närmare 
samarbete mellan myndigheter, universitet och högskolor.  
 
Det är bara de mest välkända gifterna i miljön som övervakas. Kunskapen om spridning och 
långsiktiga effekter är liten för många ämnen, liksom vad gäller kombinationseffekter och effekter 
av nedbrytningsprodukter. Hormonstörande ämnen och läkemedelsrester är exempel på grupper 
av ämnen som behöver studeras mer. Risk finns även för spridning av miljögifter via mikroplaster 
med bakgrund i marin nedskräpning. Från övervakningen i Östersjön rapporteras även farhågor 
rörande B-vitaminbrist med ev. koppling till miljögifter som orsak till bl.a. fågeldöd, och det finns 
även rapporter om försämrad fiskhälsa i förhållandevis opåverkade områden i Östersjön. Man 
bör också ha i åtanke att de gränsvärden som finns idag successivt omvärderas och att ny 
kunskap och nya riskbedömningar löpande görs.  
 
Livsmedelsverket och Fødevarestyrelsen ger ut kostråd för bland annat fisk. Generellt räknas fisk 
som ett nyttigt livsmedel där nyttan överväger riskerna. För känsliga grupper finns råd utgivna 
om vissa begränsningar. Miljömyndigheterna i kustkommunerna kan också upplysa om ev. lokala 
bestämmelser.     
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1. Inledning 
Miljögifter - ett av flera allvarliga hot mot Öresund 
Trots ett omfattande och delvis framgångsrikt miljöarbete är våra havsmiljöer, inklusive Öresund, 
alltjämt utsatta för flera allvariga hot. Till dessa hot hör påverkan av miljögifter från mänsklig 
verksamt, vilket är temat för förevarande rapport.  
 
Förekomsten av miljögifter är en del i en komplicerad problembild. Till denna problembild hör 
även övergödning samt fysisk påverkan genom utfyllnad av grunda bottenområden. Potentiella 
problem är även klimatförändringar, förekomst av invasiva arter och havsförsurning. Utfiskning 
är globalt ett stort problem, men bl.a. trålförbud har lett till att Öresund är mindre hårt drabbat. 
 
Syfte 
Syftet med rapporten är att redovisa kunskapsläget vad gäller miljögifter i Öresund, såväl tillstånd 
som belastning. Syftet är också att översiktligt värdera situationen och ge synpunkter på fortsatt 
arbete. 
 
Definition 
Begreppet miljögifter används i det följande för samma ämnen som betecknas som farliga inom 
HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission, Helsingfors Commission) d.v.s. 
ämnen som är toxiska, svårnedbrytbara och bioackumulerbara, eller mycket svårnedbrytbara och 
mycket bioackumulerbara. Ämnen som påverkar hormon- och immunsystem ingår också.  
 
Underlag 
Öresundsvattensamarbetet genomför normalt inte mätningar av miljötillståndet i egen regi. 
Däremot genomför parterna i samarbetet mätningar. Föreliggande rapport bygger dels på 
undersökningar som genomförts av parterna och dels på undersökningar som genomförts av 
andra organisationer och av myndigheter utanför samarbetet. Rapportering rörande miljögifter 
sker t.ex. från nationella myndigheter, regionala organ och från HELCOM. Litteratursökningar 
och genomgångar av de mest betydelsefulla rapporterna har gjorts.  
   
Öresund och kringliggande havsområden 
Öresund är ett vattenområde som tillsammans med Stora och Lilla Bält förbinder Östersjön med 
Kattegatt. Det begränsas i norr av en linje från Kullen till Gilleleje och i söder av linjen mellan 
Falsterbo och Stevns fyr. Det största djupet, ca 50 m finns sydost om Ven. Mellan Köpenhamn 
och Malmö är maxdjupet mindre än 10 meter (Limhamnströskeln). 
 
Oftast är det en nordgående ytvattenström i Öresund. Bräckt Östersjövatten strömmar genom 
Öresund mot Kattegatt. Vatten med hög salthalt från Kattegatt strömmar samtidigt in längs 
botten. Vattenmassorna blandas oftast inte, vid salthaltssprångskiktet sker en mycket snabb 
ändring från bräckt vatten till saltvatten. Språngskiktet finns som regel på 10-12 meters djup.  
 
Även om den direkta industriella belastningen minskat under senare årtionden får Öresund ändå 
betraktas som ett hårt belastat vattenområde. Öresund är en av världens mest trafikerade farleder 
och Öresundsregionen hör till Nordeuropas mest tätbefolkade områden. Det område som 
avvattnas till Öresund är ca 4.500 km2 stort och här bor 1,8 miljoner människor på danska sidan 
och 700 000 på svenska sidan. 
 
En stor del av det vatten som passerar Öresund är vatten från Östersjön. Östersjön har påverkats 
av kemikalieutsläpp sedan början av industrialiseringen under sent artonhundratal. Östersjön har 
ibland kallats världens mest förorenade vattenområde. Omsättningstiden är lång, ca 30 år och 
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avrinningsområdet stort med en befolkning på ungefär 85 miljoner människor. På grund av den 
långa omsättningstiden påverkar miljögifter och andra föroreningar Östersjön under en lång tid. 
 
Miljögifters spridning beror bland annat på vattenomsättning, bottenegenskaper och ämnenas 
nedbrytbarhet och benägenhet att bindas in på t.ex. partiklar. Förhöjda halter påträffas oftast där 
vattenomsättningen är låg och halten organiskt material i sedimenten hög. Hamnsediment, där 
den historiska belastningen många gånger varit hög kan ha förhöjda halter.    
 
Ämnen och ämnesgrupper 
Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort. Företagens rapportering till 
EU:s kemikaliemyndighet visar att över 100 000 kemiska ämnen används. Många av dessa ämnen 
fyller viktiga funktioner för människor i deras vardag men många av dem har också egenskaper 
som innebär risker för människa och miljö. Efter användning når de ofta vattenmiljöerna där de 
kan påverka det marina livet och beroende på egenskaper även anrikas via näringskedjorna.  
 
Till miljögifter hör dels tungmetaller och dels organiska miljögifter. Svårigheten i att beskriva 
dessa ämnens verkningar ligger i det stora antalet förekommande ämnen och härtill kommer även 
reaktions- och nedbrytningsprodukter. Det är bara en liten andel av de ämnen som släpps ut på 
marknaden som är tillräckligt testade med avseende på miljöfarlighet. Den europeiska 
kemikalielagstiftningen REACH syftar till att successivt förbättra situationen. 
 
Man brukar likna kemikaliesamhället med ett isberg där endast toppen över vattenytan är synlig. 
Vid studier av marina miljöförhållanden blir endast ett begränsat antal ämnen i praktiken föremål 
för uppföljning. Förutom kunskapsbrist vad gäller förekommande ämnen beror detta på att 
många ämnen förekommer i låga halter och är svåra att detektera med rimliga insatser. 
Analyskostnaderna är ofta höga. Kunskapen om vilka ämnen som släpps ut är ibland begränsade 
beroende på att otillräckliga krav ställts från myndigheternas sida.      
 
Sammantaget innebär detta för Öresunds vidkommande att det är ett begränsat antal ämnen som 
det är möjligt att sammanställa uppgifter för. Dessa är i huvudsak de samma som även 
återkommer i studier på nationell nivå i Sverige och Danmark. 
 
För tungmetaller är det således vanligen bly, kvicksilver, kadmium, koppar, krom, nickel, zink och 
ibland även arsenik som studeras. Mer sällan kan uppgifter påträffas för kobolt, mangan, 
molybden och volfram. 
 
För organiska miljögifter, som är betydligt fler till antalet, är det främst följande ämnen och 
ämnesgrupper som studeras: klorerade ämnen som DDT, hexaklorbensen och PCB, PAH, 
bromerade flamskyddsmedel som PBDE, mjukgörare som DEHP, tennorganiska ämnen för 
antifouling såsom TBT, bisfenol A, perfluorerade ämnen såsom PFOS, nonylfenol, m.fl. Härtill 
kommer bekämpningsmedelsrester, läkemedelsrester, ämnen som används i kosmetika m.m.  En 
del av dessa ämnen är förbjudna sedan lång tid.   
 
Tolkning av data 
Det är önskvärt att framställa rapporterade uppgifter om förekomst av miljögifter från olika år 
och olika platser på ett enhetligt sätt, t.ex. översiktligt i diagramform som tidsserier med 
angivande av relevanta gränsvärden.  
 
Det finns dock flera svårigheter när det gäller att jämföra och tolka data från olika rapporter. De 
analyslaboratorier som anlitats är ofta inte desamma i olika undersökningar och laboratorierna 
kan ha använt olika metoder och haft olika rapporteringsgränser. För analyser av biologiskt 
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material gäller dessutom att resultaten kan vara påverkade av andra faktorer än miljökvaliteten. 
T.ex. har fiskars fetthalt, ålder och storlek betydelse för halten av olika ämnen som ackumuleras. 
Halterna i musslor kan bero av musslornas storlek och vattnets salthalt. I okomplicerade fall kan 
det vara möjligt att kompensera för olikheter genom omräkningar eller normeringar, men ofta är 
det svårt om det ska ske i efterhand. 
 
Det finns flera olika typer av gränsvärden och det förekommer också att gränsvärden förändras 
och omvärderas. För åtskilliga ämnen saknas gränsvärden. Det kan också vara svårt att göra 
jämförelser med andra undersökningar, t.ex. nationella program, om andra organismer studerats. 
I Östersjön studeras t.ex. ofta sill, lax och torsk medan man i Öresund ofta studerat 
skrubbskädda. Ibland har miljögiftsförekomst studerats i lever, ibland i muskel. Gränsvärden och 
analyssvar kan uttryckas per våtvikt, lipidvikt eller torrsubstans. Analyser av vatten kan ske på 
filtrerade eller ofiltrerade prover. 
  
Under arbetet med föreliggande rapport har det inte varit möjligt att gå tillbaka och kontrollera i 
vilken utsträckning de ursprungliga rapporterna har beskrivit frågor om analysmetoder och 
liknande. Data har därför som regel återgivits såsom framställningen en gång gjordes.         
 
Urval av data 
I rapporten återges representativa urval av data. För en mer detaljerad bild av 
miljögiftssituationen hänvisas till respektive myndigheters och vattenvårdsorganisationers 
publikationer. 
 
 

   
Öresund, väl värt att vårda 
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2. Lagstiftning, konventioner, miljömål, gränsvärden  
EU:s ramdirektiv för vatten 
EU:s ramdirektiv för vatten (direktiv 2000/60/EG) omfattar inlandsytvatten, grundvatten, vatten 
i övergångszon och kustvatten. Ramdirektivet har flera syften, som att hindra och minska 
föroreningar, främja hållbar användning av vatten, skydda miljön, förbättra tillståndet för 
akvatiska ekosystem och mildra effekterna av översvämningar och torka. Dess yttersta mål är att 
uppnå en god ekologisk och kemisk status i alla EU:s vatten fram till 2015. Möjligheter att lämna 
uppskov finns. 
 
En lista över 33 prioriterade ämnen som innebär betydande risk för vattenmiljön har utarbetats 
på europanivå. Denna lista utgör bilaga X till ramdirektivet. Senare har ytterligare ämnen lagts till. 
För att bedöma om god kemisk status har nåtts har tröskelvärden (EQS, Environmental Quality 
Standards) etablerats för de listade ämnena. Varje medlemsstat har ansvar för att värdera och 
rapportera om målen nås. 
 
Havsmiljödirektivet 
EU:s havsmiljödirektiv (marina direktivet) 2008/56/EG har som syfte att upprätthålla eller 
uppnå en god miljöstatus i havsmiljön inom hela EU. Direktivet införlivades i svensk lagstiftning 
i november 2011 och gäller för marina vatten. Målet är att god miljöstatus ska uppnås 2020. 
Bedömningen av god miljöstatus görs från elva gemensamma deskriptorer. Av dessa är det två 
som berör miljögifter. De avser främmande ämnen och deras föroreningseffekter samt 
främmande ämnen i fisk och skaldjur avsedda som livsmedel. 
 
Skaldjursvattendirektivet 
EU:s direktiv 2006/113/EG avser kvaliteten på skaldjursvatten och är tillämplig på de kustvatten 
och brackvatten som enligt vad som anges av medlemsstaterna behöver skyddas eller förbättras 
för att göra det möjligt för skaldjur (blötdjur som tillhör klasserna snäckor eller musslor) att leva 
och växa till i dessa vatten och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana skaldjursprodukter 
som äts direkt av människor. Skaldjursdirektivet upphör att gälla 2013-12-22 då det ersätts av 
vattendirektivet. 
 
REACH 
REACH är en lagstiftning för EU om kemikalier som ersatte stora delar av den lagstiftning som 
gällde före 1 juni 2007. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals. Det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de 
ämnen de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte ger upphov till skadliga effekter. 
 
Helsingforskonventionen 
Helsingforskonventionen är en överenskommelse mellan de nio Östersjöländerna och EU om att 
skydda Östersjöns miljö. Helsingforskommissionen (HELCOM) är det styrande organet med säte 
i Helsingfors. Baltic Sea Action Plan är ett program inom HELCOM som syftar till att återställa 
god ekologisk status. 
 
Oslo- och Paris konventionen 
Konventionens formella namn är Konventionen för skydd av den marina miljön i 
Nordostatlanten. Inom konventionen samarbetar 15 länder och EU-kommissionen för miljön i 
Nordostatlanten och Västerhavet. Sekretariatet ligger i London. Konventionen arbetar med 
frågor om övergödning, farliga ämnen, radioaktiva ämnen, offshoreverksamhet, biodiversitet 
samt övervakning. Vid årliga möten beslutar medlemsländerna om rekommendationer och 
åtgärder. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:SV:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:SV:NOT
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Stockholmskonventionen 
Stockholmskonventionen om persistenta organiska föroreningar (POPs) förhandlades fram 2001 
och trädde i kraft 2004. Det är en internationell överenskommelse om åtgärder för att minska 
eller förhindra utsläpp av farliga ämnen till omgivningen. Konventionen behandlar hälso- och 
miljöfarliga ämnen som är svårnedbrytbara, bioackumulerbara och med potential för långväga 
transport. Ursprungligen var 12 ämnen upptagna (aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, 
heptachlor, mirex, toxaphene, PCB, hexaklorbensen, polyklorerade dibenso-p-dioxiner och 
polyklorerade dibensofuraner). Senare har fler ämnen tillförts. 
 
Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar 
Genom konventionen om långväga luftföroreningar (The Convention on Long-Range 
Transboundary Air Pollution, CLRTAP) åtar sig parterna, dvs. Europeiska unionen samt de 
länder som ratificerat konventionen, att begränsa, förhindra och gradvis minska sina utsläpp, och 
på så vis reducera de gränsöverskridande luftföroreningarna. Konventionen fokuserade 
inledningsvis på försurning och att minska utsläppen av svaveldioxid, men senare har protokoll 
rörande andra ämnesgrupper lagts till, däribland minskade utsläpp/användning av bly, kadmium 
och kvicksilver och av vissa persistenta organiska föroreningar (POP:s). 
 
Arbete kring implementering av ramdirektivet för vatten samt miljömålsarbete 
Danmark: 
Implementering av EU:s ramdirektiv för vatten i dansk lagstiftning har skett år 2004 i 
Miljømålsloven. Miljømålsloven innehåller överordnade bestämmelser om vattendistrikt, 
myndigheters ansvar, miljömål, planläggning och övervakning m.m. Den föreskriver, att staten 
utarbetar vattenplaner med tillhörande insatsprogram, som redogör för, hur Danmark ska nå EU-
målet om ”god tilstand” for alla de danska vattenområdena år 2015. Vattenplanerna gäller fram 
till utgången av 2015, varefter den andra generationen av statens vattenplaner ska ta över.  
Tungmetaller och miljöfrämmande ämnen i vatten regleras efter de gränsvärden, som är angivna 
i: ” Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet”. 
I bilaga 2 i bekendtgørelsen är de tungmetaller och miljöfrämmande ämnen angivna för vilka, det 
finns nationella miljökvalitetskrav som supplement till EU:s prioriterede stoffer. 
 
Sverige: 
Implementering av ramdirektivet för vatten sker i Sverige på ett sätt som i mycket påminner om 
det danska arbetssättet. 
 
Utöver arbetet kring ramdirektivet finns i Sverige även ett arbete kring nationella miljömål. Det 
svenska miljömålssystemet består av generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål. Ett av 
miljökvalitetsmålen är ”Giftfri miljö”. Det lyder: "Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna." Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. De avser exponering, 
användning, oavsiktligt bildade ämnen, förorenade områden, kunskap och information. 
 
Gränsvärden 
För att skydda känsliga organismer i miljön och människan mot negativa effekter av toxiska 
ämnen har gränsvärden/tröskelvärden tagits fram i flera olika sammanhang. Viktigast vad gäller 
marina förhållanden är gränsvärden framtagna inom ramdirektivet för vatten, inom OSPAR samt 
inom EU:s livsmedelslagstiftning. 
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Ramdirektivet för vatten 
Inom direktiv 2008/1005/EG fastläggs ”Environmental Quality Standards” (EQS) för 
prioriterade ämnen och vissa andra förorenande ämnen med syfte att användas i bedömning av 
om god kemisk status för ytvatten m.m. nås. EQS har huvudsakligen tagits fram för vattenmiljö 
och bara en handfull värden har tagits fram för biota. Ytterligare EQS är dock på väg att tas fram.   
 
Kommissionen ser över listan för prioriterade ämnen vart fjärde år. I bilaga III till direktiv 
2008/1005/EG anges ämnen som ska bli föremål för översyn för eventuell identifiering som 
prioriterade ämnen eller prioriterade farliga ämnen. I ramdirektivet artikel 16.2 finns kriterier för 
hur identifieringen ska ske. Från dessa utgångspunkter har kommissionen lagt ett förslag 
(KOM(2011)876 slutlig) till uppdatering av bilaga X.  
 
Förslaget innebär bland annat att utöka bilaga X med ytterligare 15 ämnen, förslag till ändrade 
gränsvärden (EQS) för ett antal befintliga ämnen, förslag innebärande att några ämnen ändras 
från prioriterade till prioriterade farliga ämnen, förslag om att kommissionen bemyndigas besluta 
om en lista på ämnen som ska övervakas som underlag för revideringar samt förslag som gäller 
långlivade ämnen som är vitt spridda och behöver övervakas mer sällan och särredovisas vid 
rapportering. 
 
När det gäller toxiska kemiska ämnen klassificeras de som har EU-gemensamma gränsvärden 
(EQS) under kemisk ytvattenstatus. Men även andra ämnen kan orsaka problem nationellt eller 
lokalt, dessa ska klassificeras under ekologisk status för de berörda vattenförekomsterna och 
kallas ”särskilt förorenande ämnen”. I Sverige har Kemikalieinspektionen på uppdrag av 
Naturvårdsverket tagit fram förslag på gränsvärden för ett antal ämnen som 
Vattenmyndigheterna kan använda i sitt arbete med statusklassificering och fastställande av 
miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen. 
 
OSPAR 
Inom OSPAR-konventionen har ”Environmental Assesment Criteria” (EAC) utvecklats för att 
kunna tolka och värdera data för sediment och biota. Halter under EAC anses inte medföra 
någon risk av betydelse för miljön och kan på så sätt anses besläktade med EQS- värdena.  
 
Gränsvärden för livsmedel 
Med tanke på human konsumtion finns bestämmelser om maximala nivåer för kemiska 
föroreningar i Kommissionens förordning nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för 
vissa främmande ämnen i livsmedel. Nationellt kan finnas ytterligare regler. 
 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet 
Halter av metaller i blåmusslor och sediment kan relateras till Naturvårdsverkets jämförvärden 
där kvoten mellan uppmätt halt och jämförvärden ger klassningsvärden som ger en uppfattning 
om föroreningsgraden. 
 
Kostrekommendationer 
I Sverige och Danmark ger Livsmedelsverket respektive Fødevarestyrelsen ut kostråd för olika 
grupper, däribland spädbarn, barn och unga, vuxna, gravida och ammande. Härutöver ges råd på 
olika tema, däribland konsumtion av fisk.  
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3. Översikt av mätprogram och tidigare sammanställningar 
Både dansk och svensk miljöövervakning i Öresund utförs med utgångspunkt i krav från EU, 
nationell lagstiftning samt med hänsyn till lokala förhållanden. Det finns dock organisatoriska 
skillnader. Större delen av den danska övervakningen i Öresund ingår i nationell statlig 
övervakning. På svensk sida drivs övervakningen främst av regionala organ och av kommunerna, 
ibland med medverkan av verksamhetsutövare. Så länge de danska amten fanns bedrev de en stor 
del av den danska övervakningen. De övervakningsstationer som omnämns i rapporten är 
utmärkta på kartorna i bilaga 3 och 4. 
 
Miljöövervakning svensk sida 
Öresunds vattenvårdsförbund: inom ramen för den samordnade regionala recipientkontrollen 
undersöker Öresunds vattenvårdsförbund miljögifter i blåmusslor och skrubbskäddelever på fyra 
platser ungefär vart fjärde år. Sediment undersöks ungefär vart sjätte år på sju stationer. 
 
Länsstyrelsen Skåne: Länsstyrelsen deltar i samordning av regionala svenska program. 
Länsstyrelsen har även deltagit i samordnade mätningar av miljögifter i fisk. Förekomst av 
bekämpningsmedelsrester i ca 10 vattendrag har undersökts i ett särskilt projekt. Screening av 
miljögifter i olika miljöer har gjorts omkring år 2003. 
 
Helsingborg: Ett omfattande marint program genomförs med bl. a. årliga mätningar av 
miljögifter i musslor, fisk och sediment. Vid Öresundsverket sker fortlöpande mätningar av 
tungmetaller i utgående vatten från reningsverket samt av miljögifter i slam. Dagvattenstudier har 
utförts. 
 
Landskrona: Tungmetaller i blåmusslor har undersökts på ett stort antal stationer. Samarbete 
kring miljögifter sker med Lunds Universitet inom examensarbeten. Vid Lundåkraverket sker 
fortlöpande mätningar av tungmetaller i utgående vatten från reningsverket samt av miljögifter i 
slam.  
 
Malmö: Miljögifter mäts i fisk ungefär vart fjärde år. Tungmetaller mäts i hamnsediment ungefär 
vart femte år. Vid Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk sker fortlöpande mätningar av 
tungmetaller i utgående vatten från reningsverken samt av miljögifter i slam. Dagvattenstudier har 
utförts. 
 
Höganäs: Vid Höganäs avloppsreningsverk sker fortlöpande mätningar av tungmetaller i 
utgående vatten från verket samt av miljögifter i slam. 
 
Vattenvårdsförbunden samt SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet): tungmetaller mäts i Saxån-
Braån, Råån, Kävlingeån och Höjeån. Bekämpningsmedelsrester mäts årligen i Saxån-Braån av 
vattenvårdsförbundet. I Segeån har mätningar av metaller och bekämpningsmedel skett under 
några år genom Miljöförvaltningen i Malmö stad. I Råån har bekämpningsmedelsrester mätts år 
2010.  
 
På Vavihill i Skåne genomför IVL Svenska Miljöinstitutet mätningar av miljöfarliga ämnen i 
atmosfäriskt nedfall. 
 
Miljöövervakning dansk sida 
I Danmark sker större delen av övervakningen av miljöfarliga ämnen inom det nationella 
programmet NOVANA (Nationale Overvågning af Vand og Natur). Häri ingår bl.a. 
undersökning av tungmetaller och organiska miljögifter i sediment, fisk och blåmusslor, biologisk 
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effektmonitering samt den övervakning som definieras genom skaldyrvandsdirektivet. Nedan ges 
en sammanfattning, med reservation för mindre ändringar. 
 
I hela Danmark finns ca 100 stationer för övervakning av organiska miljögifter och tungmetaller i 
sediment, vilket sker en gång under perioden 2011-2015. Skrubba och ålekvabbe undersöks 
årligen på 5 respektive 12 stationer. Musslor undersöks på 87 stationer varav 25 stationer 
årligen och resten med varierande frekvens. 
 
Mätningar utförs inte i vattenfasen eftersom halterna i den marina miljön ofta är mycket låga, och 
därför kan ersättas av biotakoncentrationer. 
 
Undersökningarna av biologiska effekter omfattar ålekvabbe (fortplantning m.m.) och musslor 
(cellskador m.m.) med årliga studier på vardera 12 stationer, samt även undersökningar av 
snäckor för imposex på 34 stationer, 2-3 gånger under perioden 2011-2015. 
 
Härutöver har 15 stationer valts ut för övervakning enligt skaldyrvandsdirektivet, här ingår 
övervakning av metaller, vissa organiska miljögifter m.m. 
 
I Öresund (inklusive Köge Bugt) finns inom NOVANA en station för årlig undersökning av 
miljögifter i skrubbor och två stationer för årlig undersökning av musslor. Det finns 7 stationer 
för undersökning av biologiska effekter av TBT på snäckor och 2 för undersökning av biologiska 
effekter på blåmusslor. Söder om Amager finns en station för undersökningar i enlighet med 
skaldyrvandsdirektivet. 
 
Vid de större kommunala reningsverken Lynetten, Damhusåen och Avedöre har det i olika 
perioder företagits mätningar av miljögifter i utgående vatten. Det rör sig bl.a. om tungmetaller, 
PAH, ftalater, organiske lösningsmedel och ämnen i sjukusspillvatten. 
Vid vattendrag på Själland som mynnar i Öresund sker inte någon mätning av miljögifter. 
 
Köpenhamns kommun genomför inte regelbundna undersökningar av miljögifter inom 
kommunens vattenområden. Under år 2013 genomfördes mätningar av tungmetaller i 
vattenfasen 4 gånger. Dessutom har det i december 2012 gjorts en undersökning av innehållet av 
tungmetaller samt PAH, PCB och TBT i biota (snäckor, musslor och alger). 
 
Tidigare har regionala undersökningar skett genom de numera nedlagda amten. 
  
HELCOM 
Helsingforskommissionen har arbetat i över trettio år med att reducera föroreningsbelastningen 
på Östersjön. Minskad belastning av farliga ämnen är ett av fyra arbetsområden inom HELCOM 
och ett tema inom HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP). 
 
I rapporten ”Hazardous substances in the Baltic Sea” använder man ett nyligen utvecklat 
utvärderingsverktyg, CHASE (HELCOM Hazardous Substances Status Assessment Tool) för att 
bedöma status av föroreningar på 144 platser i Östersjön.  Bedömningarna sker inom fyra 
målområden från BSAP: ”Koncentrationen av farliga ämnen nära naturliga nivåer”, ”Fisk säker 
att äta”, ”friskt djurliv” och ”radioaktivitet på nivåer som före Chernobyl”. Bedömningarna 
baserades på uppgifter från 1999-2007. Kvoter framräknas som förhållandet mellan uppmätta 
koncentrationer, eller effekter, och ett tröskelvärde för respektive ämne eller effekt. Alla kvoter 
inom ett målområde användes för att ta fram dess statusklass angiven som ”hög”, ”god”, 
”måttlig”, ”svag” eller ”dålig”. Den sämsta klassen av de fyra delområdena på varje plats avgör 
dess klassning.  
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Cohiba 
Cohiba (Control of hazardous substances in the Baltic Sea region) var ett EU-projekt som 
genomfördes under perioden 2009-2012 med målet att utveckla kunskaperna om en prioriterad 
grupp av miljöfarliga ämnen som även omfattas av Baltic Sea Action Plan (HELCOM BSAP). 
Syftet var att identifiera de mest betydelsefulla källorna och ämnenas spridningsvägar samt att 
arbeta fram metoder för att kontrollera och minska utsläppen. De länder som var representerade 
var Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. I 
Öresundsområdet deltog Köpenhamns kommun med studier kring bl.a. modellering av 
föroreningsspridning kring hamnen i staden. Ett stort antal rapporter togs fram under arbetet. 
 
Öresundsvattensamarbetets rapport 2005: Miljögifter i Öresund, en översikt 
År 2005 tog Öresundsvattensamarbetet fram den första översikten av miljögiftssituationen i hela 
Öresund på 20 års tid, alltsedan Öresundskommissionens rapport 1985. Rapporten belyste 
belastning, källor samt förekomst av tungmetaller och organiska miljögifter och behandlade 
lagstiftning och kvalitetskrav. Rapporten föreslog också strategier och rekommendationer. 
 
Öresundskommissionens rapport 1985: Öresund. Tillstånd, belastning och nivåer av 
toxiska ämnen 
Naturvårdsverket publicerade 1985 en rapport som Öresundskommissionen utarbetat om toxiska 
ämnen och dess effekter i Öresund. Rapporten innehåller en sammanställning av vilka miljögifter 
som tillförs Öresund, sedimentation och nedbrytning av organiska miljögifter, vilka halter som 
finns i miljön samt en värdering av vilka ämnen som är problematiska ur miljömässig synpunkt. 
Rapporten utgjorde ett underlag vid beslut om åtgärder för att minska belastningen till Öresund.  
 
Resultat från nationell övervakning 
Övervakning på nationell nivå rapporteras i Sverige via Naturhistoriska riksmuseet i publikationer 
såsom ”Övervakning av metaller och organiska miljögifter i marin biota, 2012”, och motsvarande 
för olika år. I Danmark sker rapportering via publikationer såsom ”Marine områder 2011. 
NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi”. 
 

 
En tyvärr inte ovanlig syn… 
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4. Förekomst av miljögifter samt effekter 
Förekomsten av miljögifter i Öresunds vattenområden har undersökts mer regelbundet i 
regionala och lokala provtagningsprogram på både svensk och dansk sida sedan 1990-talet. 
Information finns framtagen framför allt för fisk, blåmusslor och sediment.  
 
På svensk sida av Öresund har undersökningar gjorts av Öresunds vattenvårdsförbund (ÖVF) på 
fyra stationer ungefär vart tredje år (blåmusslor, lever av skrubbskädda), av Helsingborgs stad på 
ett tiotal stationer årligen (blåmusslor, skrubbskädda) och av Malmö stad ungefär vart tredje år på 
en station (i muskel och lever av skrubbskädda). Undersökningar i Landskrona har också 
förekommit. På dansk sida sker undersökningar inom NOVANA.  
 
Vad gäller tungmetaller är det framför allt förekomsten av bly, kadmium, koppar, krom, 
kvicksilver, nickel och zink som studerats. Kvicksilver har under åren haft ett särskilt stort 
intresse eftersom det under lång tid funnits ett gränsvärde för förekomsten i fisk. Andra 
grundämnen som undersökts är arsenik, kobolt och mangan.  
 
Bland organiska miljögifter har ett tiotal ämnen/ämnesgrupper undersökts i myndigheternas 
program. Bland dessa kan nämnas klorerade pesticider som DDT och HCB, ämnen i 
båtbottenfärger som TBT, ämnen relaterade till förbränning som PAH och dioxiner, bromerade 
flamskyddsmedel som PBDE och HBCD, mjukgörare som DEHP, impregneringsmedel som 
PFAS-ämnen samt tidigare använda industrikemikalier som PCB. Förbud och restriktioner finns 
för många ämnen sedan lång tid men de påträffas dessvärre alltjämt i miljön. Myndigheternas 
program skiljer sig något åt i urvalet.   
 
4.1 Tungmetaller i biota 
 
Bly 
Bly är en icke essentiell metall. Bly kan skada nervsystemet vid låg exponering. Särskilt när hjärnan 
utvecklas hos foster och hos små barn är känsligheten stor. Spridningen av bly via luft har minskat i 
och med att användningen i bensin upphört. Bland andra användningsområden kan nämnas 
batterier, ammunition, färg, glasyr, tak, kablar, fiskesänken, kristallglas m.m. Industriell hantering av 
bly (bilbatterier) förekommer i Landskrona. Bly och blyföreningar finns upptaget på listan över 
prioriterade ämnen i ramdirektivet för vatten. 
 
I EU:s förordning 1881/2006 finns gränsvärden för bly för flera olika typer av livsmedel, bl.a. 
fiskmuskel 0,3 mg/kg vv och för musslor 1,5 mg/kg vv. Inom OSPAR finns bakgrundsvärden och 
gränsvärden för konsumtion för bl.a. fisk och musslor. Naturvårdsverket har tagit fram 
bedömningsgrunder för bl.a. blåmusslor. 
 
Analyser år 2010 från kommunernas stationer i Helsingborg och Malmö visar på halter i muskel av 
skrubbskädda under detektionsgränsen (0,02 resp. 0,006 mg/kg vv).  TS-halt ca 20 %. Från danska 
stationen ROSMCR230008 redovisas halter 2010 på 0,3 mg/kg TS. 
 
Inom ÖVF:s program har blyhalterna i lever i skrubbskädda under åren 1999, 2002, 2006 och 2010 
på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:12 Malmö och 5:5 Klagshamn legat mellan 0,04-0,3 
mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 25-30 % (år 2010). Från danska stationen ROSMCR230008 
redovisas halter 2010 på 0,9 mg/kg TS. 
 
ÖVF har ovan nämnda år analyserat bly i blåmusslor från stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 
4:13 Malmö och 5:6 Klagshamn. Halterna har legat i intervallet ca 1-7 mg/kg TS.   
Torrsubstanshalten var ca 7-12 % (år 2010). 



 16 

Inom Helsingborgs kustkontrollprogram har analyser av bly i musslor gjorts årligen sedan 1995 på 
flera stationer. År 2009-2010 låg halterna i intervallet ca 2-10 mg/kg TS. Inga uppmätta halter nådde 
upp till EU:s gränsvärde på 1,5 mg/kg vv. Omräknade halter från torrsubstans till färskvikt ger 
halter mellan 0,2 och 1,1 mg/kg färskvikt. Halterna av bly på stationerna i Helsingborg var dock i 
några fall höga jämfört med OSPAR:s föreslagna gränsvärden, ÖVF:s stationer och stationer på 
svenska västkusten. Flertalet stationer i Helsingborg klassades som ”Tydlig avvikelse” och upp till 
”Mycket stor avvikelse” i förhållande till Naturvårdsverkets jämförvärde. År 2011-12 låg blyhalterna 
på stationerna i Helsingborg i intervallet 1-5 mg/kg TS. 
 
På den danska stationen ROS 1727 har halterna legat på ca 1-5 mg/kg TS. 
 

 

 

Figur 1. Halt av bly i blåmussla från en station på dansk sida av Öresund samt från en 
station i Helsingborgs kustkontrollprogram och från en station i Landskrona inom ÖVF:s 
program. Källa: NOVANA, ÖVF/Toxicon, Helsingborgs stad. Streckade linjer är 
OSPARS bakgrundsvärde resp. gränsvärde för konsumtion.  

 

 
I vattenområden utanför Köpenhamn har undersökningar av musslor gjorts längs en gradient 
(Havnen, Lynetten, Middelgrund) med provtagning på avtagande avstånd från hamnen och dess 
belastade områden. Resultaten visas nedan. En tydlig trend kan ses.  
 

 

 

Figur 2. Halt av bly i blåmussla från stationer utanför Köpenhamn med avtagande 
avstånd från hamnen. Källa: Köpenhamns kommun. Fødevaregennemsnittet är från 
Fødevarestyrelsens kontroll av blåmusslor från 2005. 
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Kadmium 
Utsläpp av kadmium kan potentiellt ske från metallurgisk industri, förbränning av fossila bränslen 
och sopförbränning. Ett stort användningsområde har varit nickel-kadmiumbatterier. Kadmium 
tillförs åkermark genom atmosfäriskt nedfall och genom användning av handelsgödsel. Andra 
källor är rötslam och stallgödsel. Den största exponeringskällan för kadmium hos icke-rökare är 
kosten. Spannmålsprodukter och potatis ger det största bidraget till kadmiumintag, därefter 
kommer grönsaker och ris. Höga halter kan finnas i lever och njure från vuxna djur och i 
kungschampinjon. Det bruna köttet från krabba kan också hålla höga halter. Kadmium har bl.a. 
associerats med risk för njurskador samt benskörhet. Eftersom det är flera viktiga baslivsmedel 
som bidrar till intaget är det viktigt att försöka minska exponeringen på populationsnivå. 
  
Det finns EU-gemensamma gränsvärden för högsta tillåtna kadmiumhalter i livsmedel. 
Gränsvärdena är olika för olika grupper av livsmedel och ligger på mellan 0,05-1 mg/kg vv. 
Jämförelser kan här göras med gränsvärdet 0,05 mg/kg vv för fisk och 1,0 mg/kg vv för musslor. 
Inom OSPAR finns gränsvärde för fisklever motsvarande 1 mg/kg vv och för musslor 
motsvarande 5 mg/kg TS. Naturvårdsverket har givit ut bedömningsgrunder i rapport 4914 (år 
1999). 
  
Analyser år 2010 från de svenska kommunernas stationer visar på halter i muskel av 
skrubbskädda från stationen i Helsingborg under detektionsgränsen (<0,002 mg/kg vv) samt från 
stationen i Malmö på ca 0,001 mg/kg vv.   
 
Inom ÖVF:s program har kadmiumhalterna i lever från skrubbskädda under åren 1999, 2002, 
2006 och 2010 på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:12 Malmö och 5:5 Klagshamn legat 
mellan 0,1-1,2 mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 25-30 % (år 2010). Från danska stationer 
finns resultat från år 2011 motsvarande 0,53 mg/kg TS (ROSMCR230008). 
 
ÖVF har ovan nämnda år analyserat kadmium i blåmusslor från stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 
Landskrona, 4:13 Malmö och 5:6 Klagshamn. Halterna har legat i intervallet ca 1,2-3,5 mg/kg TS.   
Torrsubstanshalten var ca 7-12 % (år 2010). 
 
Inom Helsingborgs kustkontrollprogram har analyser av kadmium i blåmusslor gjorts årligen 
sedan 1995 på flera stationer. År 2009-2010 låg halterna i intervallet ca 0,6-2,3 mg/kg TS. Inga 
uppmätta halter nådde enligt rapporteringen upp till EU:s gränsvärde på 1,0 mg/kg vv. 
Omräknade halter från torrsubstans till färskvikt gav halter mellan 0,02 och 0,25 mg/kg färskvikt. 
Halterna av kadmium på stationerna i Helsingborg var jämförbara med ÖVF:s stationer och 
andra svenska data. Flertalet stationer i Helsingborg klassades 2009/2010 som ”Ingen/obetydlig 
avvikelse” eller ”Liten avvikelse” i förhållande till Naturvårdsverkets jämförvärde. De två följande 
åren, 2011-2012, låg halterna på ungefär samma nivå. 
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Figur 3. Halt av kadmium i blåmussla från en station på dansk sida av Öresund samt från 
en station i Helsingborgs kustkontrollprogram och från en station i Landskrona inom ÖVF:s 
program. Källa: NOVANA, ÖVF/Toxicon, Helsingborgs stad. Streckade linjer är 
OSPARS bakgrundsvärde resp. gränsvärde för konsumtion.  

  

 
Utanför Köpenhamn har för kadmium liksom för andra metaller undersökningar av musslor 
gjorts längs en gradient (Havnen, Lynetten, Middelgrund) med provtagning på avtagande avstånd 
från hamnen och dess belastade områden. Resultaten visas nedan tillsammans med gränsvärdet. 
Ingen tydlig trend kunde ses i detta fall. 
 

 

 

Figur 4. Halt av kadmium i blåmussla från stationer utanför Köpenhamn med avtagande 
avstånd från hamnen. Källa: Köpenhamns kommun. Fødevaregennemsnittet är från 
Fødevarestyrelsens kontroll av blåmusslor från 2005. 

 

 
Koppar 
Koppar är ett livsnödvändigt ämne men förhöjda halter kan ge upphov till skadliga effekter på 
hälsa och miljö. Koppar används dels olegerad och dels i legeringar som t.ex. brons och mässing. 
Användningsområden är t.ex. byggnadsmaterial, tappvattensystem, elektriska och elektroniska 
komponenter, bromsbelägg och båtbottenfärger. Utsläpp till luft sker till större delen från 
vägtrafik. Avhärdning av vatten som används för dricksvattenproduktion kan minska utlösning 
av koppar från ledningar i fastigheter och därmed miljöbelastningen. 
 
Gränsvärden för koppar i fisk och musslor saknas i EU:s förordning 1881/2006. I Sverige har 
Naturvårdsverket givit ut bedömningsgrunder i rapport 4914 (år 1999). 
 
Analyser år 2010 från de svenska kommunernas stationer visar på halter i muskel av 
skrubbskädda från stationen i Helsingborg på ca 0,2 mg/kg vv samt från stationen i Malmö på ca 
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0,1 mg/kg vv. TS-halt ca 20 %. Från danska stationen ROSMCR230008 (Nivå Bugt) redovisas 
halter 2011 på 1,5 mg/kg TS. 
 
Inom ÖVF:s program har kopparhalterna i lever i skrubbskädda under åren 1999, 2002, 2006 och 
2010 på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:12 Malmö och 5:5 Klagshamn legat mellan 2-
80 mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 25-30 % (år 2010). Från danska stationen 
ROSMCR230008 redovisas halter 2011 på 57,1 mg/kg TS. 
 
ÖVF har ovan nämnda år analyserat koppar i blåmusslor från stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 
Landskrona, 4:13 Malmö och 5:6 Klagshamn. Halterna har legat i intervallet ca 4-11 mg/kg TS.   
Torrsubstanshalten var ca 7-12 % (år 2010). 
 
Inom Helsingborgs kustkontrollprogram har analyser av koppar i blåmusslor gjorts årligen sedan 
1995 på flera stationer. Halterna har vanligen legat i intervallet ca 4-15 mg/kg TS med några höga 
värden kring 25-30 mg/kgTS. Halterna av koppar på stationerna i Helsingborg är annars 
jämförbara med ÖVF:s stationer och andra svenska data.  
 
I figuren nedan redovisas halter av koppar i blåmusslor från fyra stationer i Öresund samt 
Naturvårdsverkets jämförvärden (bakgrundsvärden) vilka motsvarar 5-percentilen av insamlade 
data på stort avstånd från punktkällor. Eftersom Öresund är ett gränsområde mellan Västerhavet 
och Östersjön redovisas jämförvärden från båda dessa områden. 
 
 

 

 

Figur 5. Halt av koppar i blåmussla från ett urval av stationer i Öresund: en station på 
dansk sida, en station i Helsingborgs kustkontrollprogram, en station i Landskrona och en i 
Höganäs inom ÖVF:s program. Källa: NOVANA, ÖVF/Toxicon, Helsingborgs stad. 
Naturvårdsverkets jämförvärden för Västerhavet (röd linje) och Östersjön (svart linje) är också 
medtagna.  

 .  

 
Utanför Köpenhamn har för koppar undersökningar av musslor gjorts längs en gradient 
(Havnen, Lynetten, Middelgrund) med provtagning på avtagande avstånd från hamnen och dess 
belastade områden. Resultaten visas nedan. En tydlig trend kunde ses i detta fall. 
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Figur 6. Halt av koppar i blåmussla från stationer utanför Köpenhamn med 
avtagande avstånd från hamnen. Källa: Köpenhamns kommun. 

 

 
 
Krom 
Krom är inte upptaget bland ramdirektivets prioriterade ämnen. Många kromföreningar är dock 
klassade som CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena, reproduktionsstörande) och är 
miljöfarliga. Sexvärt krom är carcinogent. Användningsområden för krom är legeringar, rostskydd, 
pigment, läderbehandling m.m. Utsläpp sker via förbränning av fossila bränslen, från industrier, 
från förkromade varor, via dagvatten m.m.  
 
Gränsvärden för krom i fisk och musslor saknas i EU:s förordning 1881/2006. I Sverige har 
Naturvårdsverket har givit ut bedömningsgrunder i rapport 4914 (år 1999). 
 
Analyser år 2010 från de svenska kommunernas stationer visar på halter i muskel av skrubbskädda 
från stationen i Helsingborg och från stationen i Malmö under detektionsgränsen 0,01 resp. 0,004 
mg/kg vv. TS-halt ca 20 %. Från danska stationen ROSMCR230008 (Nivå Bugt) redovisas halter 
2011 på 0,7 mg/kg TS. 
 
Inom ÖVF:s program har kromhalterna i lever i skrubbskädda under åren 1999, 2002, 2006 och 
2010 på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:12 Malmö och 5:5 Klagshamn legat mellan 
under detektionsgränsen och 0,8 mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 25-30 % (år 2010). Från 
danska stationen ROSMCR230008 redovisas halter 2011 på 0,4 mg/kg TS. 
 
ÖVF har ovan nämnda år analyserat krom i blåmusslor från stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 
Landskrona, 4:13 Malmö och 5:6 Klagshamn. Halterna har legat i intervallet ca 0,5-4 mg/kg TS.   
Torrsubstanshalten var ca 7-12 % (år 2010). 
 
Inom Helsingborgs kustkontrollprogram har analyser av krom i blåmusslor gjorts årligen sedan 
1995 på flera stationer. Halterna har legat i intervallet ca 0,5-7,5 mg/kg TS. Halterna av krom på 
stationerna i Helsingborg är jämförbara med andra svenska data, dock något högre än ÖVF:s 
stationer 2010. 
 
I figuren nedan illustreras resultat från ett urval mätningar av krom i blåmusslor i Öresund, samt 
Naturvårdsverkets jämförvärde för Östersjön (bakgrundsvärde, finns ej för Västerhavet).   
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Figur 7. Halt av krom i blåmussla från ett urval av stationer i Öresund: en station på dansk 
sida, en station i Helsingborgs kustkontrollprogram, en station i Landskrona och en i Höganäs 
inom ÖVF:s program. Källa: NOVANA, ÖVF/Toxicon, Helsingborgs stad. Heldragen 
linje motsvarar Naturvårdverkets bakgrundsvärde för Östersjön. 

  

 
Kvicksilver 
Kvicksilver och dess föreningar är upptagna bland ramdirektivets prioriterade farliga ämnen. Det är en 
lättflyktig metall som sprids över stora avstånd. Globalt är den största källan till luftutsläpp 
förbränning av kol. Andra utsläppskällor är till exempel smältverk, krematorier samt 
avfallsförbränning. Kvicksilver sprids även direkt till mark och vatten exempelvis genom utsläpp från 
industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam. Kvicksilver och dess 
föreningar har negativa effekter på nervsystemet, på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet, 
fortplantningssystemet och njurarna. I Sverige är kvicksilverhalterna i vanliga fiskarter ofta förhöjda. 
Kvicksilverhalterna i skogsmark är också höga i stora delar av Sverige. I Köpenhamns hamn är 
halterna förhöjda på grund av tidigare industriella utsläpp. Ett arbete med utfasning av kvicksilver har 
pågått under lång tid. 
 
Det finns gemensamma gränsvärden inom EU för högsta tillåtna kvicksilverhalter i vissa livsmedel. 
För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 mg/kg våtvikt. För vissa fiskarter, som gädda och ål, är 
gränsvärdet 1,0 mg/kg våtvikt. Ett gränsvärde inom vattendirektivet för biota som länderna kan 
tillämpa är 20 ng/g våtvikt; bakgrundskoncentrationerna i Norden är höga och det är vanligt med 
högre halter i fisk än så. 
 
Öresunds vattenvårdsförbund har låtit analysera kvicksilver i blåmussla och i muskelvävnad hos 
skrubbskädda sedan 1999. I Helsingborgs kustkontrollprogram har också ingått undersökningar 
avseende skrubbskädda och blåmusslor. I Malmö har undersökningar gjorts vid fyra tillfällen. 
Halter av kvicksilver i muskel från skrubbskädda, svensk sida, redovisas i figur nedan. Halterna ligger 
som regel under gränsvärdet.  
 
Från danska stationen ROSMCR230008 (Nivå Bugt) redovisas halter i muskel från skrubbskädda 2011 
på 0,017 mg/kg TS. Halter i lever låg på 0,313 mg/kg TS. 
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Figur 8. Halt av kvicksilver i muskel från skrubbskädda från stationer i Helsinborg (VÄH och R3) 
och Malmö (Malmö stad och Malmö ÖVF). Källa: Helsingborgs stad, Malmö stad, ÖVF/Toxicon. 
EU:s gränsvärde är inlagt som en heldragen linje.  

 

 

 

   
 
Utanför Köpenhamn har för kvicksilver i musslor undersökningar gjorts längs en gradient 
(Havnen, Lynetten, Middelgrund) med provtagning på avtagande avstånd från hamnen och dess 
belastade områden. Resultaten visas nedan tillsammans med gränsvärdet. En tydlig trend kunde 
ses i detta fall. 
 

 

 

Figur 9. Halt av kvicksilver i blåmussla från stationer utanför Köpenhamn med avtagande 
avstånd från hamnen. Källa: Köpenhamns kommun. Fødevaregennemsnittet är från 
Fødevarestyrelsens kontroll av blåmusslor från 2005. 

 

 
Nickel 
Nickel och nickelföreningar är upptagna bland ramdirektivets prioriterade ämnen. Nickel anses 
generellt vara mindre farligt för miljö och hälsa än bly, kadmium och kvicksilver men enskilda 
nickelföroreningar kan vara farliga för vattenmiljön och människors hälsa. Vissa nickelföreningar 
är cancerframkallande. Nickel är också bekant som en vanlig orsak till kontaktallergi. Nickel 
används framför allt för tillverkning av rostfritt stål. Det finns härutöver ett stort antal områden 
där nickel används, såsom vid tillverkning av mynt, katalysatorer, batterier med mera. Utsläpp 
sker till exempel vid förbränning av kol och olja samt från raffinaderier och gruvverksamhet. 
Nickel sprids tillsammans med andra föroreningar även via trafikdagvatten. 
 
Gränsvärden för nickel i fisk och musslor saknas i EU:s förordning 1881/2006. I Sverige har 
Naturvårdsverket har givit ut bedömningsgrunder i rapport 4914 (år 1999). 
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Analyser år 2010 från kommunernas stationer visar på halter i muskel av skrubbskädda från 
stationen i Helsingborg på 0,1 mg/kg vv samt från stationen i Malmö på under detektionsgränsen 
0,006 mg/kg vv. TS-halt ca 20 %. Från danska stationen ROSMCR230008 (Nivå Bugt) redovisas 
halter 2011 på 0,2 mg/kg TS. 
 
Inom ÖVF:s program har nickelhalterna i lever i skrubbskädda under åren 1999, 2002, 2006 och 
2010 på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:12 Malmö och 5:5 Klagshamn legat mellan 
ca 0,03-0,9 mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 25-30 % (år 2010). Från danska stationen 
ROSMCR230008 redovisas för 2011 halter på 0,5 mg/kg TS. 
 
ÖVF har även under ovan nämnda år analyserat nickel i blåmusslor på stationerna 1:5 Höganäs, 
3:5 Landskrona, 4:13 Malmö och 5:6 Klagshamn. Halterna har legat inom intervallet ca 2-9 
mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 7-12 % (år 2010). 
 
Inom Helsingborgs kustkontrollprogram har analyser av nickel i blåmusslor gjorts årligen sedan 
1995 på flera stationer. Halterna har i allmänhet legat i intervallet ca 1-4 mg/kg TS. I Råå hamn 
noterades 2010 5,19 mg/kg TS. Halterna av nickel på stationerna i Helsingborg är med några 
undantag jämförbara med ÖVF:s stationer och andra svenska data. Stationerna i Helsingborg 
klassades 2011/2012 i flertalet fall som ”Tydlig avvikelse” i förhållande till Naturvårdsverkets 
jämförvärde. 
 
Från den danska stationen ROS1727 redovisas halter av nickel i blåmusslor som är i nivå med de 
svenska. 
 
I figuren nedan illustreras resultat från ett urval mätningar av nickel i blåmusslor i Öresund, samt 
Naturvårdsverkets jämförvärden/bakgrundsvärden för Östersjön, heldragen svart linje, och 
Västerhavet, heldragen röd linje. Den stora skillnaden vad gäller jämförvärdena skapar en 
osäkerhet vad gäller tolkningen för Örsund.   
 

 

 

Figur 10. Halt av nickel i blåmussla från ett urval av stationer i Öresund: en station på 
dansk sida, en station i Helsingborgs kustkontrollprogram, en station i Landskrona och 
Höganäs inom ÖVF:s program. Källa: NOVANA, ÖVF/Toxicon, Helsingborgs stad. 
Naturvårdsverkets jämförvärden för Västerhavet (röd linje) och Östersjön (svart linje) är 
också medtagna. 

  

 
Zink 
Zink är en av de mindre miljöfarliga tungmetallerna men också en av de som sprids i störst 
mängder. Höga halter kan ha giftverkan men ämnet behövs också i små mängder för att 
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upprätthålla biologiska funktioner. Användningsområden är till exempel korrosionsskydd och 
legeringar varav en är mässing. Utsläpp sker från förbränning av fossila bränslen och från järn- 
och stålproduktion samt diffust i städer från byggnation, varor, däck, trafikdagvatten m.m. 
Miljöfarligheten beror av den mängd zinkjon som frisätts.    
 
Gränsvärden för zink i fisk och musslor saknas i EU:s förordning 1881/2006. I Sverige har 
Naturvårdsverket har givit ut bedömningsgrunder i rapport 4914 (år 1999). 
 
Zinkanalyser från 2010 från de svenska kommunernas stationer visar på halter i muskel av 
skrubbskädda från stationen i Helsingborg på 5,7 mg/kg vv samt från stationen i Malmö på 3,4 
mg/kg vv. TS-halt ca 20 %. Från danska stationen ROSMCR230008 (Nivå Bugt) redovisades 
2011 halter på 26 mg/kg TS. 
 
Inom ÖVF:s program har zinkhalterna i lever i skrubbskädda under åren 1999, 2002, 2006 och 
2010 på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:12 Malmö och 5:5 Klagshamn legat mellan 
ca 90-200 mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 25-30 % (år 2010). Från danska stationen 
ROSMCR230008 redovisades 2011 halter på 154 mg/kg TS. 
 
ÖVF har även under ovan nämnda år analyserat zink i blåmusslor på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 
Landskrona, 4:13 Malmö och 5:6 Klagshamn. Halterna har legat i intervallet ca 90-180 mg/kg TS.   
Torrsubstanshalten var ca 7-12 % (år 2010). 
 
Inom Helsingborgs kustkontrollprogram har analyser av zink i blåmusslor gjorts årligen sedan 
1995 på ett antal stationer. Halterna har vanligen legat i intervallet 100-200 mg/kg TS, jämförbara 
med ÖVF:s stationer och andra svenska data. Några stationer, t.ex. KEC, har avvikit med relativt 
höga värden på upp till ca 500 mg/kg TS.  
 
Från den danska stationen ROS 1727 redovisas halter av zink i blåmusslor på ca 140 mg/kg TS. 
 
Figuren nedan visar ett urval av resultat från mätningar av zink i blåmusslor i Öresund samt 
Naturvårdsverkets jämförvärde/bakgrundsvärde för Östersjön (finns ej för Västerhavet). 
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Figur 11. Halt av zink i blåmussla från ett urval av stationer i Öresund: en station på dansk 
sida, en station i Helsingborgs kustkontrollprogram, en station i Landskrona och en i Höganäs 
inom ÖVF:s program. Källa: NOVANA, ÖVF/Toxicon, Helsingborgs kommun. Heldragen 
svart linje visar Naturvårdsverkets jämförvärde för Östersjön. 
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Utanför Köpenhamn har undersökningar av zink gjorts i musslor längs en gradient (Havnen, 
Lynetten, Middelgrund) på avtagande avstånd från hamnen och dess belastade områden. 
Resultaten visas nedan tillsammans med gränsvärden. En tydlig trend kan ses i detta fall med 
stigande halter ju längre in mot hamnen provtagningarna ligger. 
 

 

 

Figur 12. Halt av zink i blåmussla från stationer utanför Köpenhamn med avtagande 
avstånd från hamnen. Källa: Köpenhamns kommun. 

 

 
 
Arsenik  
Arsenik förekommer naturligt i bergrunden i låga halter men i områden med sulfidrika bergarter 
som vissa skiffrar kan halterna vara höga. Tidigare utsläpp från träimpregneringsanläggningar har 
i en del fall lett till att industriområden är kontaminerade med arsenik. Ämnets hälsofarliga 
effekter är väl kända. Fisk och skaldjur kan innehålla förhållandevis höga halter av mindre farliga 
organiska varianter av arsenik, främst arsenobetain.  
 
Gränsvärden för arsenik i fisk och musslor saknas i EU:s förordning 1881/2006. 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för arsenik omfattar endast blåstång och tånglake. 
 
Analyser år 2010 från kommunernas stationer visar på halter i muskel av skrubbskädda från 
stationen i Helsingborg på 3,9 mg/kg vv samt från stationen i Malmö på 3,1 mg/kg vv. 
 
Inom ÖVF:s program har arsenikhalterna i lever i skrubbskädda under åren 1999, 2002, 2006 och 
2010 på stationerna 1:5 Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:12 Malmö och 5:5 Klagshamn legat mellan 
ca 2-8 mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 25-30 % (år 2010). På den danska stationen 
ROSMCR230008 (Nivå Bugt) var år 2012 halten i lever 6,5 mg/kg TS. 
 
ÖVF har även under ovan nämnda år analyserat arsenik i blåmusslor från stationerna 1:5 
Höganäs, 3:5 Landskrona, 4:13 Malmö och 5:6 Klagshamn. Halterna har legat i intervallet ca 2-9 
mg/kg TS. Torrsubstanshalten var ca 7-12 % (år 2010). 
 
Inom Helsingborgs kustkontrollprogram har analyser av arsenik i blåmusslor gjorts årligen sedan 
1995 på flera stationer. Halterna har legat mellan 1-45 mg/kg TS med några höga värden under 
senare år på bl.a. station KEC. Halterna på stationerna i Helsingborg uppvisar fler höga värden 
än vad som förekommer på ÖVF:s stationer.  
 
På den danska stationen ROS 1727 (Køge Bugt) har halter i blåmusslor redovisats motsvarande 
6-9 mg/kg TS. 
 



 26 

 

 

Figur 14. Halt av arsenik i blåmussla från ett urval av stationer i Öresund: en station på 
dansk sida, en station i Helsingborgs kustkontrollprogram, en station i Landskrona och 
Höganäs inom ÖVF:s program. Källa: NOVANA, ÖVF/Toxicon, Helsingborgs stad. 

  

 
Metaller i skarvägg 
Under våren 2013 insamlades skarvägg från häckningsplatser utanför Landskrona för analys av 
miljögifter. Ett stort antal ämnen analyserades. Skarvar livnär sig på fisk och är en 
toppkonsument i de marina näringskedjorna i Öresund. De metaller som påträffades i halter över 
rapporteringsgränsen i alla delprov var koppar, kvicksilver, mangan och zink. Andra 
förekommande metaller var kobolt, krom och nickel. Resultaten har ännu inte utvärderats. 
 
 

 
Öresund är en av världens mest trafikerade farleder 
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4.2 Organiska miljögifter i biota 
 
PFAS 
PFAS, perfluoralkylerade och polyflouralkylerade ämnen, är en stor grupp av industriellt 
framställda ämnen som använts sedan 1950-talet bl.a. som beståndsdel i impregneringsmedel, 
vaxer, rengöringsmedel, brandsläckningsmedel m.m. De kännetecknas av extrem motståndskraft 
mot kemisk och biologisk nedbrytning och är vitt spridda i miljön. Restriktioner internationellt, 
bl.a. inom EU, har lett till minskad användning. De former som diskuterats mest i miljöforskning 
och offentlig debatt är PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). 
 
Mätningar har gjorts av PFOS m.fl. ämnen i muskel och lever från skrubbskädda från Malmös 
havsområde år 2005, 2007 och 2010.  År 2010 gjordes mätningar även i skrubbskädda från 
Helsingborg och Landskrona. Halterna i muskel låg under av Naturvårdsverket föreslaget 
gränsvärde, 6 ng/g våtvikt (fig. 15). Halterna i lever var i Malmö lägre år 2010 och 2007 än 2005 
(fig. 16).  
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PFOS i skrubbskädda (lever) från stationer Malmös, 
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Figur 15. Halter av PFOS, perfluoroktansulfonat, ng/g 
våtvikt, i skrubbskädda (muskel), Malmö 2005-2010, 
Helsingborg och Landskrona 2010, samt av Naturvårdsverket 
föreslaget gränsvärde. Källa: Malmö stad, Helsingborgs stad, 
Landskrona kommun, ÖVF/Toxicon. 

 Figur 16. Halter av PFOS, perfluoroktansulfonat, ng/g 
våtvikt, i skrubbskädda (lever), Malmö 2005-2010, 
Helsingborg och Landskrona 2010. Källa: Malmö stad, 
Helsingborgs stad, Landskrona kommun, ÖVF/Toxicon. 

 
År 2010 gjordes mätningar av PFAS i blåmusslor från Helsingborgs havsområde på tre stationer. 
Halterna betecknades i kustkontrollprogrammet generellt som låga. Några ämnen påvisades dock 
över rapporteringsgränsen. Högst påvisade halter var 0,41 ng/g våtvikt för PFOSA vid station 
RÅH nära Rååns mynning och 0,26 ng/g för PFOS vid station RES i norra delen av havsområdet 
nära det kommunala reningsverket.   
 
År 2011 gjordes mätningar på dansk sida, station ROSMCR230008. Av undersökta ämnen var 
halterna i detta fall högst av perfluorononansyra, 5 ng/g vv, perfluoroundekansyra, 4,1 ng/g vv, 
perfluoroktansulfonamid, 4,1 ng/g vv samt perfluoroktansulfonsyra, 2,4 ng/g vv. 
 
 
DEHP 
DEHP, dietylhexylftalat, förekommer som mjukgörare i plast, främst PVC-plast med användning 
i golv, tak, kablar, medicinsk utrustning m.m. DEHP är fettlösligt och bioackumulerbart. Ämnet 
adsorberas i vattenmiljöer lätt till partiklar och sediment. DEHP misstänks vara hormonstörande. 
Restriktioner finns vad gäller användningen av DEHP och flera andra ftalater i leksaker och 
barnavårdsartiklar. DEHP har använts i mycket stor omfattning och är vitt spritt i miljön. 
Användningen har emellertid minskat, ersättning har i huvudsak skett med andra ftalater som 
DINP, diisononylftalat. 
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Mätningar har gjorts i muskel och lever från skrubbskädda från Malmös havsområde år 2005, 
2007 och 2010.  Halterna i muskel har legat under ett inom EU föreslaget gränsvärde för human 
konsumtion, 2920 ng/g våtvikt (fig. 17). Halterna i både lever och muskel har minskat under 
perioden.  
 

DEHP i skrubbskädda (muskel), från station i Malmös 
havsområde, jämfört med av EU föreslaget gränsväde 
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Figur 17. Halter av DEHP, dietylhexylftalat, ng/g våtvikt, i 
skrubbskädda (muskel), Malmö 2005-2010, samt inom EU 
föreslaget gränsvärde. Källa: Malmö stad. 

 Figur 18. Halter av DEHP, dietylhexylftalat, ng/g våtvikt, i 
skrubbskädda (lever), Malmö 2005-2010. Källa: Malmö stad. 

 
Uppgifter om DEHP i fisk från dansk sida av Öresund har inte påträffats. Uppgifter finns 
däremot om DEHP i blåmusslor från år 2005 från de danska stationerna ROS1727 och 
ROS1723. Halterna uppgick till 329 resp. 1493 µg/kg  vv. 
 
Hexaklorbensen 
Hexaklorbensen (HCB) har använts som svampbekämpningsmedel av utsäde. Huvuddelen av de 
halter som finns i miljön tros dock härröra från oavsiktlig bildning vid industriprocesser och olika 
typer av förbränning. Hexaklorbensen är cancerframkallande, mycket långlivat i miljön och giftigt 
för vattenlevande organismer. Hexaklorbensen är reglerat genom EU:s förordning (EG) nr 
850/2004 om långlivade organiska föreningar (POPs-förordningen). Enligt förordningen får inte 
hexaklorbensen framställas, släppas ut på marknaden eller användas, varken i sig, i beredningar 
eller som beståndsdel i varor. Det har dock förekommit i fyrverkerier. 
 
Analys av HCB har ingått i Öresunds vattenvårdsförbunds provtagningar 1999, 2002, 2006 och 
2010 och har då avsett musslor samt lever från skrubbskädda på 4 stationer. Ämnet har också 
analyserats i Helsingborgs kustkontrollprogram sedan 1997. I Malmö analyserades HCB i 
skrubbskädda år 2010 (muskel, lever).  
 
I ÖVF:s program har halterna i blåmussla genomgående legat under detektionsgränsen. Påvisbara 
halter noterades i skrubbskädda 1999 och 2010. I Helsingborgs program har halterna år 2010 
legat på storleksordningen 0,003-0,04 ppm fettvikt i blåmussla och 0.005-0,01 ppm fettvikt i 
skrubbskädda.  
 
Förhöjda halter av HCB rapporterades från Helsingborg år 1998 med bakgrund i industriell 
verksamhet, numera delvis åtgärdat. Det kan därför vara av intresse att visa de avtagande halterna 
i blåmussla (figur 19) respektive skrubbskädda (figur 20) från påverkade stationer i Helsingborg.  
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Hexaklorbensen i blåmussla, station KE/KEC i Helsingborgs 
havsområde
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Hexaklorbensen i skrubbskädda, (muskel), station KE/KE02 i 
Helsingborgs havsområde
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Figur 19. Halter av hexaklorbensen uppmätta i blåmussla från 
station KE/KEC, Helsingborg, under perioden 1997-2010. 
Stationen är belägen nära Kopparverkshamnen. Källa: 
Helsingborgs stad. 

 Figur 20. Halter av hexaklorbensen uppmätta i 
skrubbskädda från station KE/KE02, Helsingborg, under 
perioden 1997-2010. Stationen är belägen nära 
Kopparverkshamnen. Källa: Helsingborgs stad. 

 
 
Bromerade flamskyddsmedel 
Till bromerade flamskyddsmedel räknas flera olika grupper av brominnehållande organiska 
ämnen vilka används för att hämma brand i olika produkter. Några av de viktigaste är PBDE 
(polybromerade difenyletrar), HBCD (hexabromcyklododekan), TBBPA (Tetrabrombisfenol A) 
och PBE (polybromerade bifenyler). De förekommer i många produkter såsom elektronisk 
apparatur, textilier, möbler m.m. Som förorening kan de förekomma i vatten, sediment, 
vattenlevande djur, fet fisk m.m. Flertalet ämnen ackumuleras i fettvävnad och stannar länge kvar 
i kroppen. Effekter på hormonbalans har visats i djurförsök. Restriktioner mot användning finns 
inom EU. PBDE är uppfört på listan över prioriterade substanser inom ramdirektivet för vatten. 
 
PBDE har undersökts i muskel och lever från skrubbskädda fångad i Malmös havsområde 2005, 
2007 och 2010 (figur 21, 22). Halterna för de undersökta kongenerna har varierat på ett inte helt 
entydigt sätt, och har ibland legat under rapporteringsgränsen. År 2010 var de i allmänhet lägre än 
år 2005. År 2010 undersöktes även skrubbskädda från Landskrona. Halterna var av samma 
storleksordning som i Malmö, men en jämförelsevis hög halt av PBDE-47 påträffades i lever, 19 
ng/g fett. Som jämförelse kan nämnas att halterna BDE-47 i det nationella programmet ligger på 
omkring 4-20 ng/g fettvikt i muskel från sill och på ca 25 ng/g fettvikt i lever från torsk.  
 
PBDE har även undersökt i blåmusslor i Helsingsborgs kustkontrollprogram. När 
undersökningarna startade år 2000 påträffades halter som bedömdes vara höga jämfört med 
danska resultat, särskilt för PBDE99 och PBDE100. Halterna var särskilt höga på station F23, 
väster om Kopparverkshamnen. Därefter sjönk halterna. År 2003 var de i samma storleksordning 
som stationer på västkusten och i Östersjön. Även 2009 var halterna låga och undersökningarna 
har nedprioriterats.   
 
HBCD har undersökts i blåmusslor inom Helsingsborgs kustkontrollprogram. Halter på upp till 
300 μg/kg fettvikt påvisades under år 2003.  Jämfört med resultat på 5-10 μg/kg fettvikt i 
nationell övervakning och andra svenska resultat på upp till 70 μg/kg fettvikt får halterna i 
Helsingborg från år 2003 anses vara höga. Sedan ett företag i Helsingborg upphört med att 
använda substansen 2004 sjönk emellertid halterna. År 2010 kunde ämnet inte detekteras på 
någon av de fyra stationerna.  
 
År 2010 undersöktes skrubbskädda från Malmö, Landskrona (muskel, lever) och Helsingborg 
(muskel) med avseende på HBCD. Resultaten låg under rapporteringsgränsen i samtliga fall. 
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Figur 21. Halter av polybromerade difenyletrar uppmätta i 
skrubbskädda, muskel och lever, från Malmös havsområde 
2005, 2007 och 2010. Källa: Malmö stad. 

 Figur 22. Halter av hexabromcyklododekan uppmätta i 
blåmussla från 4 stationer i Helsingborgs havsområde under 
perioden 2003-2010. Källa: Helsingborgs stad. 

 
Dioxiner och PCB 
Begreppet dioxiner omfattar polyklorerade dibenzodioxiner (PCDD) och polyklorerade 
dibenzofuraner (PCDF) med 75 kongener av PCDD och 135 av PCDF. Antalet kloratomer kan 
variera mellan 1 och 8. Den mest studerade och mest giftiga är TCDD (2,3,7,8-tetraklordibenzo-
p-dioxin). Ofta är det 17 olika giftiga PCDD- och PCDF-kongener som analyseras.  
  
Dioxiner har inte producerats avsiktligt utan bildas som biprodukt vid tillverkning av andra 
klorerade ämnen. Användning av pentaklorfenol anses ha varit en källa av betydelse. 
Sopförbränning och blekningsprocesser inom skogsindustrin, samt olyckshändelser, har varit 
andra källor. 
 
PCB:er (polyklorerade bifenyler) omfattar 209 enskilda kongener. Vissa PCB-kongener är 
dioxinlika och verkar via samma mekanismer som dioxiner i kroppen. 
 
PCB har använts för många ändamål inom industrin beroende på värmetålighet och isolerande 
förmåga, exempelvis i kondensatorer, transformatorer, värmeväxlare samt i fogmassor och färger. 
Användningen har varit förbjuden i Sverige sedan 1970-talet.   
 
Vid bedömning av effekten av dioxinlika ämnen uttrycks den samlade halten av dioxiner och 
dioxinlika PCB i TCDD-ekvivalenter (TEQ). Giftigheten hos de olika dioxin- och PCB-
kongenerna sätts då i relation till TCDDs giftighet. Dioxiner och dioxinlika PCB har föreslagits 
klassade som prioriterade farliga ämnen inom ramdirektivet för vatten. 
 
Dioxiner och PCB är fettlösliga föreningar som är svåra att bryta ner. De stannar i miljön och i 
kroppen under lång tid. De anrikas i näringskedjorna och återfinns i bl.a. rovfiskar från påverkade 
områden. De kan hittas i bl.a. modersmjölk där halterna dock sjunkit.  
 
Ämnena anses kunna påverka fortplantning, immunförsvar, utvecklingen av centrala 
nervsystemet, samt orsaka cancer. Exponering under fosterstadiet misstänks påverka barns 
födelsevikt samt motorisk och kognitiv utveckling. 
 
Inom EU har fastställts ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för dioxiner och dioxinlika PCB på 2 pg 
TEQ/kg kroppsvikt och dag. Det har inte varit möjligt att fastställa något hälsobaserat TDI för 
icke dioxinlika PCB, men forskning pågår. 
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Människan exponeras främst via feta animaliska livsmedel såsom fisk, kött och mejeriprodukter. 
Fisk innehåller de högsta halterna, framförallt fet fisk (t.ex. strömming och lax) från förorenade 
områden. 
 
Utsläpp och användning har minskat kraftigt sedan 1970-talet och halterna i livsmedel sjunker 
långsamt. För dioxiner tycks dock minskningen i miljön ha avstannat i vissa områden och 
halterna i strömming har legat på samma nivåer under den senaste 15-årsperioden.  
 
Medianintaget av dioxiner och dioxinlika PCB beräknades 2011 i Sverige vara 0,5 pg TEQ/kg 
kroppsvikt och dag, ungefär en fjärdedel av det tolerabla dagliga intaget. Ammande spädbarn och 
barn är två grupper med särskilt hög exponering. Fritids- och yrkesfiskarfamiljer är andra 
riskgrupper. 
 
Gränsvärdet för summan av TEQ från dioxiner och dioxinlika PCB i fisk är 6,5 pg TEQ/g 
färskvikt. Strömming och lax från Östersjön innehåller ofta högre halter. Sverige har från 2012 ett 
permanent undantag från gränsvärdet. Det gäller vildfångad strömming/sill större än 17 cm, lax, 
röding, öring och flodnejonöga som fiskas i Östersjöområdet inklusive Vänern och Vättern. 
Denna fisk får säljas på den svenska marknaden, men inte exporteras.  
 
Livsmedelsverket har tagit fram kostråd för att begränsa exponeringen genom konsumtion av fisk 
som kan ha höga halter såsom strömming och vildfångad lax, innebärande att barn, kvinnor i 
barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år. 
 
Dioxiner undersöks framförallt inom de nationella programmen. I Malmö undersöktes dock år 
2005 förekomsten av dioxiner och dioxinlika PCB:er i sill fångad utanför Limhamn. Halterna låg 
under gränsvärdet. I Helsingborg har undersökningar av ål gjorts 2005-2009 sedan höga halter 
påträffats i skrubbskäddor 2001. Höga halter i ål (Västhamnen, Kopparverkshamnens mynning) 
medförde lokalt saluförbud 2007, som dock hävdes 2010 sedan halterna sjunkit. Undersökningar 
av sill fångad utanför Helsingborg har givit resultat under gränsvärdet.  
 
PAH 
PAH, polycykliska aromatiska kolväten, är en grupp av cirka 200 kolväteföreningar som bildas 
vid upphettning av organiska ämnen och särskilt vid förbränning med ofullständig syretillförsel. 
PAH:er finns även i stenkol och petroleum. De har minst tre sammankopplade aromatiska ringar. 
För icke-rökande personer är livsmedel och luftföroreningar de största källorna. De största 
källorna vad gäller livsmedel är grillade och rökta produkter. Bilavgaser, slitage av bildäck och av 
vägmaterial är källor i de större städerna. Småskalig vedeldning och kreosotimpregnerat virke är 
andra källor. Vattenlevande organismer kan innehålla höga halter av PAH om de lever i 
förorenade vatten.  
 
Den akuta giftigheten av PAH är låg till måttlig. Långtidsexponering med höga doser kan skada 
immunsystemet, lever och njurar, och störa hormonsystemet. PAH kan skada arvsanlagen och 
öka risken för att få cancer. 
 
Ett EU- gränsvärde för bens(a)pyren i ”muskelkött från annan fisk än rökt fisk” har tidigare 
fastställts som en indikator för eventuella miljöföroreningar. Det har dock visat sig att PAH 
snabbt metaboliseras i färsk fisk och inte lagras i muskelkött. Det är därför inte längre 
ändamålsenligt att behålla ett gränsvärde för PAH i färsk fisk.  
 
Gränsvärdet för bens(a)pyren i rökt kött/köttprodukter och rökt fisk/fiskprodukter är 5,0 µg/kg 
våtvikt. Den 1 september 2012 tillkom ytterligare ett gränsvärde, 30,0 µg/kg våtvikt, för summan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stenkol
http://sv.wikipedia.org/wiki/Petroleum
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av 4 olika PAH:er, bens(a)pyren, bens(a)antracen, bens(b)flouranten och krysen. Den 1 
september 2014 kommer gränsvärdena att sänkas, för bens(a)pyren till 2,0 µg/kg våtvikt och 
summagränsvärdet sänks till 12,0 µg/kg våtvikt.  
 
För musslor finns ett EU- gränsvärde för bens(a)pyren motsvarande 5 µg/kg våtvikt, 30 som 
summagränsvärde enligt ovan. Inom OSPAR finns ett bakgrundsvärde för bens(a)pyren på 1,4 
µg/kg TS och ett effektgränsvärde på 600 µg/kg TS. 
 
Inom ÖVF redovisas för blåmusslor avtagande halter av summa- PAH (16 ämnen) under åren 
2002-2010 på stationerna i Höganäs, Landskrona, Malmö och Klagshamn. Under 2002 och 2006 
kunde halterna uppgå till ca 100 -700 µg/kg TS, under 2010 låg de betydligt lägre och under 
rapporteringsgränsen på två av platserna; för år 2010 låg halten bens(a)pyren under 
rapporteringsgränsen på alla stationer. TS-halt ca 10 %. PAH i mussla ingår inte i Helsingborgs 
kustkontrollprogram. Från den danska stationen ROS1727 rapporteras värden motsvarande ca 1 
µg/kg våtvikt under åren 2004-2011.  
 

 

 

Figur 23. Halter av bens(a)pyren i blåmussla, µg/kg våtvikt, på station 
ROS1727, dansk sida av Öresund. Källa: NOVANA. Heldragen linje 
markerar gränsvärde enligt EU:s förordning 835/2011. 

  

 
 
DDT 
DDT (diklorfenyltrikloretan) är ett insektsbekämpningsmedel som började tillverkas på 1940-
talet. Användandet är sedan lång tid förbjudet i många länder men användning mot malaria har 
fortsatt. I organismer omvandlas DDT efterhand till metaboliterna DDD och DDE. DDE är 
svårnedbrytbart och lagras i fettrika vävnader. Den sammanlagda halten av DDT och dess 
metaboliter brukar betecknas med sDDT (summa-DDT). Idag är det DDE som står för 
merparten av sDDT-förekomsten hos svensk fauna och befolkning. DDT och DDE har stark 
giftverkan. De återfinns i modersmjölk. I djurförsök har man funnit risk för levertumörer hos 
mus och råtta samt reproduktionseffekter. DDT blev bekant som trolig orsak till 
äggskalsförtunning och nedgående populationer av flera rovfågelarter. DDT är ett av de 
ursprungliga 12 persistenta organiska miljögifterna (POPs) upptagna inom 
Stockholmskonventionen.  
 
Koncentrationen av DDE i sill, abborre, torsk och blåmusslor har i svensk nationell övervakning 
minskat med en hastighet av 2-11 procent per år mellan 1980 och 2010. DDE-halterna har även 
minskat i sillgrissleägg. DDT minskar fortare än summa DDT. Koncentrationerna av DDE i sill 
och torsk är högre i egentliga Östersjön än på västkusten. 
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Halterna av DDE är enligt svensk nationell övervakning högre än föreslagen målnivå för torsk 
från både Östersjön och svenska västkusten och för sill från egentliga Östersjön och vårfångad 
sill från södra Bottenhavet. Målnivån baseras på OSPAR EAC (Ecological Assessment Criteria) 
på 5 ng/g våtvikt. 
 
I Öresunds vattenvårdsförbunds undersökningar redovisas för år 2010 för alla stationer halter av 
klorerade pesticider i blåmusslor under rapporteringsgränserna. I lever från skrubbskädda har 
halterna varierat under olika år sedan 1999. Några år har halterna legat under 
rapporteringsgränsen, andra år har de legat i runda tal omkring 50 µg/kg TS för DDE resp. 10 
µg/kg TS för DDD.  
 
I Helsingborgs kustkontroll redovisas halter av DDT i blåmusslor och skrubbskädda (muskel). 
Halterna sDDT i blåmusslor har 2009 och 2010 legat i nivå med närmast föregående år (ca 0,05-
0,15 mg/kg fettvikt). För Råå hamn noterades dock högre värden, ca 0,3 mg/kg fettvikt. Flera 
stationer visar signifikant minskande halter, men enligt rapporteringen är halterna ändå förhöjda 
jämfört med övriga Öresund och nationella data. Halterna DDT i skrubbskäddemuskel (ca 0,1 
ppm fettvikt) låg 2010 ungefär i nivå med data från samma stationer tio år tidigare och under 
nationella jämförvärden. 
  
Från dansk sida redovisas data från musslor och skrubbskädda.  
Blåmussla: Vid stationen ROS1723 var halten sDDT år 2005 och 2006 ca 0,6 respektive 0,9 
µg/kg vv. Vid stationen ROS1727 var halten sDDT år 2004 ca 0,5 µg/kg vv, år 2005 ca 1,3 
µg/kg vv och år 2006 ca 0,9 µg/kg vv. Vid station ROSVedbæk var halten år 2008 ca 0,8 µg/kg 
vv. 
 
Halterna DDE i lever från skrubbskädda har vid undersökningar 2011 uppgått till ca 10 µg/kg vv 
på station ROS MCR 230008. Halten sDDT var vid samma tillfälle ca 13,3 µg/kg vv. 
 
 
HCH, hexaklorcyklohexan 
Teknisk HCH innehåller flera isomerer av vilka gamma-hexaklorcyklohexan (lindan) är den mest 
giftiga. HCH har använts som insekticid. HCH ingår i de persistenta organiska miljögifterna 
(POPs) upptagna inom Stockholmskonventionen. Användningen i länderna runt Östersjön har 
stoppats 1970-1980, bl.a. på grund av misstankar om carcinogena egenskaper. Halterna i biota har 
enligt nationella svenska program minskat med ca 10 % per år i Östersjön och på svenska 
västkusten, och är här lägre än föreslagna målnivåer baserade på EQS för vatten, översatt till 
koncentration i biota, 2.6 ng/g våtvikt. 
 
På svensk sida i Öresund låg halterna HCH i blåmussla år 2010 under rapporteringsgränsen enligt 
ÖVF:s program. Vissa isomerer påträffades i lever från skrubbskädda. I Helsingborg har HCH 
analyserats vid några få tillfällen men halterna har ofta legat kring detektionsgränsen. 
 
Danska värden finns från station ROSMCR230008 år 2011 då genomsnittet γ-HCH av tio prov 
från lever i skrubbskädda var 0,16 μg/kg våtvikt. Halterna γ-HCH i musslor på den danska 
stationen ROS1727 har varit ca 0,1 μg/kg våtvikt vid provtagningar 2004, 2005 och 2006. 
 
 
Tennorganiska föreningar 
Organiska tennföreningar såsom tributyltenn (TBT) har använts i båtbottenfärger under lång 
tid. De är effektiva mot organismer som kan växa på båtskroven. De är emellertid också giftiga 
för andra organismer i havet, särskilt snäckor och musslor. TBT har, inom EU, varit förbjudet 
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sedan 1989 att användas som skydd mot beväxning på småbåtar. Ett globalt förbud infördes 
2008. Trots förbud mot användning påträffas de dock fortfarande i t.ex. hamnar och 
småbåtshamnar. De påträffas också på land och i brunnar vid uppställningsplatser.  
 
Inom ÖVF:s kontrollprogram har noterats sjunkande halter av TBT i blåmusslor från slutet av 
1990-talet då halter på 90-600 μg/kg TS (TBT-Sn) noterades från de fyra stationerna i 
programmet, till år 2010 då halter under detektionsgränsen och upp till 12 μg/kg TS 
påträffades. I Helsingborgs kustkontrollprogram har förekomsten under motsvarande 
tidsrymd minskat i ungefär samma omfattning. Högst halt påträffade år 2010 vid stationen 
RÅH nära Rååns mynning. På dansk sida finns uppgifter om organiska tennföreningar i 
blåmusslor från år 2004-2011 med flest data från stationen ROS1727. Halterna TBT i 
blåmussla uttryckta som µg Sn/kg VV har varierat mellan 1-3 (TS-halt ca 12 %) utan tydlig 
trend. 
 
För skrubbskäddelever redovisar ÖVF sjunkande halter från året 1999 jämfört med 
efterföljande år. Vid kommunernas stationer (Landskrona, Helsingborg, Malmö) redovisades 
halter i skrubbskäddemuskel 2010 under detektionsgränsen. På dansk sida rapporteras om 
uppgifter om organiska tennföreningar i skrubbskädda från stationen ROSMCR230008 med 
halter under detektionsgränsen i muskel och en halt i lever av TBT på ca 1 µg Sn/kg VV. 
 
Utanför Köpenhamn har undersökningar i blåmusslor gjorts längs en gradient (Havnen, 
Lynetten, Middelgrund) på avtagande avstånd från hamnen och dess belastade områden. 
Resultaten visas nedan. En tydlig trend kan ses. 
 

 

 

Figur 24. Halter av TBT (tributyltenn) och MBT (monobutyltenn) i blåmusslor i en 
gradient utanför Köpenhamns hamn. Källa: Köpenhamns kommun. 

  

 
I början av 1990-talet upptäckte man att TBT orsakar att manliga könshormoner 
ansamlas i organismer vilket kan göra honorna sterila och de utvecklar penis och 
sädesledare, så kallad imposex. På ett fåtal stationer både på dansk och på svensk sida av 
Öresund har det genomförts undersökningar av imposex. Olika arter av snäckor 
används på danska sidan medan på svenska sidan används tusensnäckan (Peringia ulvae) 
som indikator. Provtagningen på svenska sidan har endast pågått sedan 2010. Det 
anmärkningsvärda är att imposex förekommit vid alla lokalerna. Slamsnäckorna blir inte 
så gamla, högst ett par år, och då de visar på imposex är det troligt att de exponeras för 
TBT kontinuerligt. 
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Figur 25. Imposex från danska stationer. Imposex uttrycks som Vas Deferens Sequence Index – VDSI,  
som är ett mått på utvecklingen av hanliga könsdelar hos honor av olika snäckarter (medel)värden från 1-3  
stationer per art. ISI: intersex 
 
 

 
Figur 26. Imposex från svenska stationer. Imposex uttrycks som Vas Deferens Sequence Index – VDSI,  
som är ett mått på utvecklingen av hanliga könsdelar hos honor av olika snäckarter.  
 
Organiska miljögifter i skarvägg 
Under våren 2013 insamlades skarvägg från häckningsplatser utanför Landskrona för analys av 
miljögifter. Ett stort antal ämnen analyserades. Skarvar livnär sig på fisk och är en 
toppkonsument i de marina näringskedjorna i Öresund. De ämnen som påträffades över 
rapporteringsgränsen var bl.a. bromerade flamskyddsmedel (BDE), HCB, alfa- HCH, beta-HCH, 
cis-heptaklorepoxid, p,p’ DDE, organiska tennföreningar som MBT, DBT och TBT samt PFOS. 
Undersökningen är den första i sitt slag i Öresund. Resultaten har ännu inte utvärderats. 
 
Ej påträffade ämnen 
Vid undersökningar av fisk från Öresund (skrubbskädda) finns det ett antal ämnen som 
analyserats men som vanligen inte påträffats över rapporteringsgränserna i de undersökningar 
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som refereras till i denna rapport. Dessa är bland annat: bisfenol A, irgarol, nonylfenol och 
triclosan.  
 
4.3 Tungmetaller och organiska miljögifter i sediment 
 
Många farliga ämnen som används på land når via avlopp eller atmosfäriskt nedfall efter en tid 
havsmiljöerna. De kan här beroende på egenskaper brytas ned eller anrikas i näringskedjor men 
även adsorberas på sedimenterande partiklar och därför till sist ansamlas i sediment på 
havsbotten. Halterna av miljögifter är ofta högst nära utsläppspunkter och där 
vattenomsättningen är låg. Hamnbassänger kan ha höga halter. Men sedimentets egna egenskaper 
har också betydelse. Halterna är ofta högre om andelen organiskt material är hög.    
 
Tillbakablick 
Öresundsvattensamarbetet sammanfattade år 2005 i rapporten ”Miljøfarlige stoffer i Øresund, en 
oversigt” resultat från tidigare undersökningar av bl.a. sediment. Här nedan återges några av dess 
slutsatser, därefter kommenteras några av senare tids undersökningar. 
 
I rapporten från 2005 nämns inledningsvis att det i centrala Öresund utförts mätningar i 
begränsad omfattning. Halterna från dessa ”opåverkade områden” sägs ligga i samma 
storleksordning som naturliga bakgrundsvärden enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.  
Man hänvisar även till Öresundskommissionen som på sin tid sammanställt data tillbaka till 1970-
talet. Generellt är halterna låga för bly, koppar, krom, nickel och zink, men för kvicksilver och i 
viss mån kadmium hade kraftigt förhöjda värden uppmätts, särskilt nära storstadsregioner.  
 
I 2005 års rapport nämns vidare att Öresunds vattenvårdsförbund under 1990- talet på svensk 
sida utfört mätningar i förhållandevis opåverkade områden. Halterna var generellt lägre än vad 
som uppmätts på 1970- och 1980-talen. Det nämns dock bl.a. att kvicksilverhalten var förhöjd 
utanför Barsebäck och att kopparhalterna var förhöjda utanför Helsingborg.  
 
Öresundsvattensamarbetet redovisar i rapporten från 2005 också mer detaljerad information för 
respektive metall år 1990-2003 baserat på ca 1100 analyser från även mer belastade områden. 
Arsenikhalterna var i allmänhet låga, nära jämförvärdet men kraftigt förhöjda på några platser i 
Köpenhamn, Helsingborg och Landskrona. Halterna kobolt var i allmänhet låga. För bly fanns 
halter i Köpenhamn och Landskrona som var kraftigt förhöjda. Koppar låg generellt över 
jämförvärdet medan nickelhalterna låg under. Krom låg nära jämförvärdena även om det fanns 
högre halter utanför Köpenhamn. Zink uppvisade måttligt förhöjda halter men de var högre i 
Köpenhamn, Helsingborg och Landskrona. Kadmium var förhöjt i flera hamnområden. 
Kvicksilverhalterna var mycket höga i de flesta hamnområden. 
 
År 2005 jämfördes analysresultaten från Öresund med effektgränsvärden från USA, Kanada och 
med Naturvårdsverkets bedömning av halter för ”mycket stor avvikelse från jämförvärdet”. 
Slutsatsen var att kvicksilver, bly koppar och zink fanns i halter som kan påverka organismerna i 
sundet, medan det var mer osäkert för övriga metaller. De ofta höga kadmiumhalterna bör också 
noteras. 
 
Senare års undersökningar 
I Helsingborgsområdet har arsenik, kobolt och krom bedömts ha låga halter 2012 jämfört med 
Naturvårdsverkets jämförvärden för förindustriella nivåer som är satta till 10, 12 och 40 mg/kg 
TS. Koppar, zink, bly, kvicksilver och kadmium var däremot förhöjda vid en jämförelse med sina 
motsvarande jämförvärden 15, 85, 25, 0.04 och 0.2 mg/kg TS. I Malmös hamnområden är 
halterna förhöjda av kvicksilver, kadmium, koppar och bly medan de är låga för t.ex. arsenik, 
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kobolt, nickel och krom. I Öresunds vattenvårdsförbunds undersökningar 2011 för den svenska 
delen av Öresund var metallhalterna i allmänhet låga i förhållande till Naturvårdverkets 
jämförvärden, med undantag för kvicksilverhalterna som ofta var något förhöjda. ÖVF har även 
studerat organiska miljögifter. PAH-halterna hade 2011 minskat jämfört med 2005, de var högst 
vid Helsingborg. PCB-halterna låg i flera fall under detektionsgränsen, på övriga stationer fanns 
både höga och låga värden. 
 
I Helsingborg ingår analys av PCB, DDT och HCB i sediment på 4 stationer. Enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder kunde halterna 2012 av PCB betecknas som höga eller 
mycket höga. För HCB kunde halterna av betecknas som mycket höga. Halterna av DDT 
varierade mellan medelhög och hög halt. 
 
På den danska stationen mitt i Køge Bugt var samtliga metallhalter 2008 0ch 2010 låga, om man 
jämför med de svenska jämförvärden som anges ovan, utom för kvicksilver och zink för vilka 
några förhöjda värden fanns. För stationer i vattenområden inne i Köpenhamns stad (t.ex. 
ROSsortløb), var halterna (2008) i allmänhet högre. Särskilt kvicksilverhalten var här kraftigt 
förhöjd. På dansk sida finns även ett program för organiska miljögifter i sediment även om 
stationerna är få. Det har tyvärr inte varit möjligt att utvärdera det närmare här. 
 

 
PCB? Bromerade flamskyddsmedel? Nej tack! 
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5. Belastning av miljögifter 
Öresund belastas av miljögifter med ursprung från flera olika källtyper. De kan delas in i 
landbaserade punktkällor såsom kommunala reningsverk, industrier och andra verksamheter samt 
s.k. diffusa källor med tillförsel via vattendrag samt via dagvatten och bräddat avloppsvatten från 
tätorter. Öresund belastas också av atmosfäriskt nedfall som kan ha långväga ursprung. 
Fartygstrafik, hamnar och småbåtshamnar kan också bidra med föroreningar. Diffus belastning 
sker potentiellt även från sediment, deponier och utfyllnader. Vattenkvaliteten bestäms också till 
stor del av egenskaperna hos de inkommande vattenmassor som passerar sundet med ursprung i 
Östersjön eller Kattegatt. I kartbilagorna 1 och 2 redovisas vattendrag och kommunala 
reningsverk. 
 
5.1 Kommunala reningsverk 
Kommunala reningsverk betraktas här som punktkällor men ämnen som förs dit har sitt 
ursprung ifrån bl.a. hushåll, dagvatten från områden med kombinerade system samt från en 
mängd industrier och verksamheter som är anslutna. På den svenska sidan av Öresund finns fem 
avloppsreningsverk med direktutsläpp till kusten. Dessa fem är från norr till söder: Höganäs, 
Helsingborg (Öresundsverket), Landskrona (Lundåkraverket) samt Malmö (Sjölunda och 
Klagshamns avloppsreningsverk). 
 
Tabell 1. Kommunala avloppsreningsverk längs svenska öresundskusten 
Namn Kommun P E (personekvivalenter) 
Höganas ARV Höganäs 35 000 
Öresundsverket Helsingborg 200 000 
Lundåkraverket Landskrona 38 600 
Sjölunda ARV Malmö 550 000 
Klagshamns ARV Malmö 90 000 
 
Nedan redovisas reningsverkens utsläpp av tungmetaller till Öresund mellan åren 1991-2012. 
Data är hämtade ur reningsverkens miljörapporter och är tyvärr inte fullständiga för alla år. 
Observera att det är olika skalor på y-axlarna. 
 
Mängderna metaller varierar mellan åren och även mellan de olika reningsverken. Det är svårt att 
utifrån materialet uttala sig om trender för respektive reningsverk och metall. Tittar men på alla 
reningsverken tillsammans så finns det en nedåtgående trend, för perioden 1991-2012, för alla 
metallerna. De metaller som släpps ut i störst mängd är zink, koppar och nickel. 
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Figur 27. Höganäs ARV, utsläpp av kvicksilver, kadmium och bly 
(kg/år). 

Figur 28. Höganäs ARV, utsläpp av koppar, krom, nickel och 
zink, (kg/år). 
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Figur 29. Helsingborg ARV, utsläpp av kvicksilver, kadmium och 
bly (kg/år). 

Figur 30. Helsingborg ARV, utsläpp av koppar, krom, nickel och 
zink, (kg/år). 

 

  
Figur 31. Landskrona ARV, utsläpp av kvicksilver, kadmium och 
bly (kg/år). 

Figur 32. Landskrona ARV, utsläpp av koppar, krom, nickel och 
zink, (kg/år). 

 

  
Figur 33. Sjölunda ARV, utsläpp av kvicksilver, kadmium och bly 
(kg/år). 

Figur 34. Sjölunda ARV, utsläpp av koppar, krom, nickel och 
zink, (kg/år). 
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Figur 35. Klagshamns ARV, utsläpp av kvicksilver, kadmium och 
bly (kg/år). 

Figur 36. Klagshamns ARV, utsläpp av koppar, krom, nickel och 
zink, (kg/år). 

 
På den danska sidan av Öresund finns 16 avloppsreningsverk med direktutsläpp till Öresund. De 
tre stora reningsverken Lynetten, Avedøre Spildevandcenter och Damhusåens RA drivs numera 
av BIOFOS som renar spillvatten från över en miljon invånare i huvudstadsområdet. Andra 
relativ stora verk är Helsingør RA, Lundtofte RA, Tårnby RA, och Køge Egnens RA. Det finns 
också ett antal mindre verk. 
 
Tabell 2. Kommunala avloppsreningsverk längs danska öresundskusten 
Namn Kommun P E (personekvivalenter) 
Dronning Mølle RA Gribskov 9 900 
Nordkystens RA Helsingør 25 000 
Helsingør RA Helsingør 76 300 
Sydkystens RA Helsingør 26 000 
Nivå RA Fredensborg 38 500 
Vedbæk RA Rudersdal 10 000  
Lundtofte RA Lyngby-Taarbaek 110 000 
Damhuseåens RA København 350 000 
Lynetten København 750 000 
Tårnby RA Tårnby 71 000 
Dragør RA Dragør 22 500 
Avedøre Spildevandscenter København 320 000 
Mosede RA Greve 60 000 
Solrød RA Solrød 24 500 
Køge Egnens RA Køge 100 000 
Strøby Ladeplads RA Stevns 13 000 
 
Utsläppsdata av tungmetaller har endast gått att få tag på i begränsad utsträckning och endast för 
tre reningsverk. Lynetten och Dammhusåen är två av verken som redovisas tillsammans och 
Avedøre är det tredje verket.  
 
För dessa danska reningsverk har det inte gått att få tag på data lika långt tillbaka i tiden. Perioden 
är för kort för att kunna se några tydliga trender. Data visar att variationen är stor och att 
utsläppen går både upp och ner för de flesta metallerna. De metaller som släpps ut i störst mängd 
är även här zink, nickel och koppar. 
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Figur 37. Lynettens och Damhusåens reningsverk, utsläpp av 
kvicksilver, kadmium och bly (kg/år). 

Figur 38. Lynettens och Damhusåens reningsverk, utsläpp av koppar, 
krom, nickel, zink och arsenik (kg/år). 
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Figur 39. Avedøre reningsverk, utsläpp av kvicksilver, kadmium och 
bly (kg/år). 

Figur 40. Avedøre reningsverk, utsläpp av koppar, krom, nickel, 
zink och arsenik (kg/år). 

 
 
5.2 Industrier 
Det finns endast ett fåtal kustbaserade industrier längs Öresund med direktutsläpp till havet. 
Nästan all industriell verksamhet är ansluten till kommunala spillvattennät. I Sverige sker 
redovisning av utsläpp från större företag och verksamheter via företagens årliga miljörapporter. 
Under arbetet med föreliggande redovisning har data kunnat sammanställas bl.a. från dessa 
rapporter för några kustnära företag. Inom ramen för arbetet har uppgifter för danska företag 
inte funnits tillgängliga men antalet med direktutsläpp är enligt uppgift lågt. På både dansk och 
svensk sida förekommer även dagvatten från industritomter där det t.ex. sker lastning, lossning 
och transporter av gods. Dessa ytor kan bidra med föroreningar och denna diffusa belastning 
skulle ha stort intresse att kartlägga närmare i framtiden även om ett sådant arbete är 
resurskrävande. Diffust läckage kan även ske från förorenad mark där det tidigare förekommit 
industriell verksamhet.  
 
Industriernas utsläpp av metaller ligger betydligt lägre än för avloppsreningsverken utom för 
kadmium. Under perioden 1991-2012 är trenden en minskning eller oförändrade mängder. De 
metaller som släpps ut i störst mängder är zink, nickel, koppar och kadmium. Industrier för vilka 
noteringar finns är Kemira Kemi AB, Höganäs AB, Yara (Hydro Agri), Scandust AB, Boliden 
Bergsöe, Lundåkrabuktens avfallsanläggning, Alufluor. För verksamheterna finns tyvärr inte 
genomgående värden för samtliga år. 
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Figur 41. Utsläpp av kvicksilver, kadmium och bly (kg/år), svensk sida 
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Figur 42. Utsläpp av koppar, krom, nickel och zink (kg/år), svensk sida 
 
 
 
 
5.3 Vattendrag 
På dansk sida mynnar omkring 12 själländska vattendrag i Öresund och på svensk sida omkring 5 
skånska. Härtill kommer så kallade kustområden belägna mellan de större vattendragens 
mynningar. Dessa kustområden kan vara jämförelsevis stora. De betecknas i tabellen nedan med 
”övriga”.  Av tabellen framgår avrinningsområdenas storlek och ungefärliga flöden. Belastningen 
på Öresund av föroreningar kan uppskattas med utgångspunkt från kunskap om flöden och 
föroreningshalter.   
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Tabell 3. Vattendrag med avrinning mot Öresund, dansk och svensk sida. 
Vattendrag, 
Dansk sida 

Avrinning-
område (km2) 

Flöde m3/s Vattendrag, 
svensk sida 

Avrinning-
område (km2) 

Flöde m3/s 

Søborg kanal 58 0,4 Råån 193 1,4 
Esrum Å 130 0,9 Saxån-Braån 360 3,6 
Nive Å 62 0,4 Kävlingeån 1204 11,4 
Usserød Å 140 0,6 Höjeån 316 3,1 
Mølleåen 121 0,5 Segeån 334 2,7 
Harrestrup å 64 0,3 Övriga 400 3,8 
Store Vejle Å 52 0,4    
Lille Vejle Å 46 0,1    
Skensved Å 36 0,2    
Køge Å 134 1,1    
Vedskølle Å 33 0,3    
Tryggevælde Å 295 2,1    
Övriga 533 3,3    
 
Kunskapen om belastningen på Öresund via vattendrag är ofullständig. Från svensk sida finns 
uppgifter om tungmetalltransporter från de större vattendragen. Mätningar sker genom 
vattenvårdsförbunden vad gäller Saxån-Braån och Höje å. Vad gäller Råån och Kävlingeån sker 
mätningar via lantbruksuniversitetet (SLU). För Segeå har mätningar gjorts några år genom 
Miljöförvaltningen i Malmö. Bekämpningsmedelsrester mäts i Saxån-Braån genom 
vattenvårdsförbundet och i Segeå har bekämpningsmedel mätts några år genom 
Miljöförvaltningen i Malmö. I Råån har bekämpningsmedel mätts 2010. På dansk sida mäts tyvärr 
inte miljögifter i vattendrag med avrinning mot Öresund.  
 
Tungmetaller 
Kävlingeån är det största vattendraget som på svensk sida mynnar i Öresund. Mätresultat för 
metaller finns sedan år 1996, för kvicksilver sedan 2007. Uttransporterade mängder redovisas i 
figurerna nedan. 
 

  
Figur 43. Transport av bly, kadmium och kvicksilver till 
Öresund via Kävlingeån (kg/år). Källa SLU. 

Figur 44. Transport av zink, koppar, nickel, krom och arsenik 
till Öresund via Kävlingeån (kg/år). Källa SLU. 

Den metall som transporteras ut i störst omfattning är zink, följt av koppar, nickel och krom. För 
alla metaller ses en variation mellan åren med påtagligt högre värden åren 1998, 2002 och 2007. 
 
Saxån-Braån, Höjeå och Sege å är ungefär likstora om man ser till deras avrinningsområden. För 
Saxån- Braån, vars uttransport av metaller redovisas i två figurer närmast nedan, finns mätdata 
sedan 1993. Högre värden kan ses för åren 2002, 2006 och 2010. Zink, koppar och nickel 
dominerar kvantitativt. För zink och bly förekommer höga värden även under 
nittonhundranittiotalets senare år. 
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Figur 45. Transport av bly, kadmium och kvicksilver till 
Öresund via Saxån-Braån (kg/år). Källa Saxån-Braåns 
vattenvårdskommitté. 

Figur 46. Transport av zink, koppar, nickel och krom till 
Öresund via Saxån-Braån (kg/år). Källa: Saxån-Braåns 
vattenvårdskommitté. 

 
I Höje å har mätningar av metaller pågått sedan 1991, vilket redovisas i följande två figurer. 
 

  
Figur 47. Transport av bly och kadmium till Öresund via Höje å 
(kg/år). Källa: Höje å vattenråd. 

Figur 48. Transport av zink, koppar, nickel, krom och arsenik 
till Öresund via Höje å (kg/år). Källa: Höje å vattenråd. 

 
Höga uttransporter sker under tidigt nittiotal samt under åren 1999 och 2006. Zink, koppar och 
nickel är de metaller som transporterats ut i högst mängder. 
 
För Råån har mätningar av metaller pågått sedan 1982. Resultat avseende metalltransport 
redovisas i de två följande figurerna.  

  
Figur 49. Transport av bly, kadmium och kvicksilver till 
Öresund via Råån (kg/år). Källa SLU. 

Figur 50. Transport av zink, koppar, nickel, krom och arsenik 
till Öresund via Råån (kg/år). Källa SLU. 
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Också för Råån finns några år med högre transporter, nämligen åren 1994/1995, 1998 och 2005-
2007. Några år med höga uttransporter finns även under nittonhundraåttiotalet. Zink, koppar och 
nickel dominerar. 
 
För Segeå har mätningar skett under tre år, 2007, 2008 och 2012. Nedan redovisas 
uttransporterade mängder för dessa år. Halten kvicksilver har legat under detektionsgränsen.  
 

  
Figur 51. Transport av bly och kadmium till Öresund via Segeån 
(kg/år). Källa: Malmö stad. 

Figur 52. Transport av zink, koppar, nickel, krom och arsenik till 
Öresund via Segeån (kg/år). Källa: Malmö stad. 

 
Mätningar har således endast gjorts för ett fåtal år men rangordningen vad gäller metaller ifråga 
om uttransport via Segeå är i huvudsak analog med övriga vattendrag. 
 
Uppskattade mängder av tungmetaller som transporteras ut via vattendrag till Öresund redovisas 
i tabellen nedan. Redovisade värden avser för svenska vattendrag genomsnittet för åren 2007-
2011, för Segeån omfattas dock endast de år som redovisas i dagrammet ovan. Uttransporter via 
danska vattendrag har här ansatts i proportion mot flödesförhållandena, något som kan försvaras 
med att bergrund och jordarter delvis påminner om varandra på de båda sidorna om sundet. Det 
är naturligtvis fråga om grova uppskattningar. Även på svensk sida har i några fall uppskattningar 
gjorts, t.ex. för kvicksilver. 
 
 
 
Tabell 4. Uttransporterade mängder av tungmetaller från vattendrag med avrinning mot Öresund, som genomsnitt för åren 2007-2011. 
Danska värden, och några svenska, har ansatts utifrån antaganden om proportionalitet och anges med kursiv stil. Sort: kg/år.  
 Tungmetall 
Vattendrag As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Råån 26,7 0,96 27,5 80,5 0,12 70,9 21,5 172,8 
Saxån-Braån 142 1,74 25,8 262,6 0,3 173,2 37,2 258,8 
Kävlingeån 397 8,1 183,7 626,8 1,3 586,2 131,9 1152,6 
Höje å 101 0,97 13,0 146,6 0,33 85,2 27,2 361,8 
Sege å 207 1,6 23,8 239,2 0,28 138,7 63,5 633,3 
Övriga Sv 149,5 2,29 46,86 232,06 0,4 180,45 48,15 441,5 
Summa Sv 1023,3 15,66 320,6 1587,8 2,72 1234,6 329,5 3020,8 
Danska 
vattendrag 

417,1 6,38 130,7 647,3 1,11 503,4 134,3 1231,6 

Totalsumma 1440,4 22,04 451,36 2235,1 3,84 1738,0 463,8 4252,4 
 
Samantaget är zink den tungmetall som dominerar uttransporten kvantitativt, följt av koppar, 
nickel, arsenik, bly och krom. Kadmium och kvicksilver förs ut i betydligt mindre mängder. 
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Bekämpningsmedelsrester 
Uttransporterade mängder av bekämpningsmedelsrester kan uppskattas från svenska mätningar. 
Medeltotalhalten av bekämpningsmedelsrester uppmätta i en regional undersökning genomförd 
av Länsstyrelsen vid tio jordbruksintensiva vattendrag i Skåne var ca 0,45 µg/liter. Vid mätningar 
i Segeå 2012 var medelhalten av samma storleksordning. Halten 0,45 µg/liter används därför för 
att uppskatta uttransporterad mängd. Med ett totalt vattenflöde motsvarande ca 27 m3/s blir den 
uttransporterade mängden aktiv substans ca 380 kg per år. Eftersom mätningarna görs med flest 
mätningar på sommarhalvåret då halterna är högre är det ett rimligt antagande att de 
uttransporterade mängderna är lägre med tänkbara mängder på 150 till 250 kg per år. På dansk 
sida skulle utsläppen kunna vara 100-150 kg/år om hänsyn tas till det motsvarande lägre totala 
flödet. 
 
5.4 Atmosfäriskt nedfall 
En betydande del av föroreningsbelastningen på Öresund sker genom atmosfäriskt nedfall där 
ursprunget till föroreningarna är källor belägna såväl inom som utom regionen. Uppgifter finns 
främst att tillgå för tungmetaller. Belastningen har här nedan beräknats från uppgifter om 
deposition per kvadratmeter för danska inre farvatten för alla metaller utom kvicksilver där 
uppgifterna hämtats från Vavihill.  
 
Metall Deposition ug/m2 Deposition (D) 

kg/år 
Deposition (S) 
kg/år 

Deposition totalt 
(D + S) kg/år 

As 96,3 133 93 226 
Cd 31,8 44 31 75 
Cr 190,5 263 183 446 
Cu 698.4 963 670 1633 
Hg 6,7 9 6 15 
Ni 190,5 263 183 446 
Pb 857 1182 822 2004 
Zn 5714 7880 5480 13360 
 
 
5.5 Dagvatten  
Dagvattenbelastningen från tätortsområdena längs Öresund är ett av de områden där osäkerheten 
är som störst vad gäller uttransporterade mängder av föroreningar. Beräkningsförutsättningarna – 
volymer och halter – är dåligt kända. Vad som är möjligt att göra är snarare att presentera 
räkneexempel baserade på grova uppskattningar än beräkningar grundade på faktiska mätningar.  
 
Räkneexempel baserat på överslagsmässigt antagande om dagvattenvolymer motsvarande 20 
miljoner kubikmeter dagvatten totalt per år från Öresundsområdet kan t.ex. ge följande resultat: 
 
Arsenik  40-60 kg/år 
Bly  200-400 kg/år  
Kadmium  10-20 kg/år 
Koppar  400-440 kg/år 
Krom  80-100 kg/år 
Kvicksilver  0,3-1 kg/år 
Nickel  120-170 kg/år 
Zink  1600-2800 kg/år  
 
Halterna har i exemplet valts med utgångspunkt från information om vanligt förekommande 
halter och särskilt med beaktande av databasen StormTac. Exemplet avser inte att inkludera 
dagvatten som går till reningsverk eller dagvatten som går till vattendrag uppströms kustnära 
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tätorter, således endast dagvatten som går till recipient från kustnära tätorter. De lägre värdena 
motsvarar halter som kan förekomma i villaområden, de högre värdena centrumbebyggelse. För 
mer adekvata beräkningar bör fler områdestyper medtas och i proportion till respektive 
förekomst: vägdagvatten, industriområden, hamnar, parker, hustak etc. Härtill kommer 
dräneringsvatten m.m.   
 
5.6 Belastning totalt, några uppskattningar 
Som antytts ovan på flera ställen är osäkerheten mycket stor vad gäller belastning från olika 
källtyper. Beräkningar med andra antaganden kan ge annorlunda resultat. Baserat på 
uppskattningar gjorda i denna rapport visas här nedan dock diagram som illustrerar en tänkbar 
belastningssituation. Dagvatten är ej medtaget då osäkerheten här är särdeles stor. Belastning via 
danska vattendrag har uppskattats i proportion till flöden i svenska vattendrag. Atmosfärisk 
deposition dominerar vad gäller zink och bly. 
 
 

 
Figur 53. Uppskattad belastning på Öresund av bly, kadmium och kvicksilver från 
olika källor: atmosfärisk deposition, vattendrag, kommunala avloppsreningsverk, samt 
industrier (endast svenska).  
 

 
Figur 54. Uppskattad belastning på Öresund av koppar, krom, nickel och zink från 
olika källor: atmosfärisk deposition, vattendrag, kommunala avloppsreningsverk, samt 
industrier (endast svenska). 
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5.7 Deponier och annan diffus belastning 
 
Deponier, utfyllnader, hamnar, småbåtshamnar m.m. ger en diffus belastning på Öresund som är 
svår att bestämma till sin storlek. För att ge en bild av vilka typer av källor som kan förekomma 
ges nedan korta beskrivningar från Öresundskusten. 
    
Svensk sida 
 
Vellinge 
Förekomsten av miljögifter i Öresund har inte undersökts av Vellinge kommun.  
I kommunen finns inga reningsverk eller industrier med direktutsläpp. 
 
Diffusa utsläpp sker från dagvatten och småbåtshamnarna i Skanör och i Falsterbokanalen.  
Diffus spridning kan också ske från några deponier, kanske främst från Höllvikentippen på  
Lilla Hammars näs, och från några förorenade områden på Näset. Bräddning av spillvatten  
har skett vid två tillfällen i Skanör och vid ett tillfälle i Gessiebäcken. 
 
Malmö 
Stora delar av Malmös kust är utfylld mark. Utfyllda områden finns vid Spillepengen, norra 
hamnområdet, Västra hamnen, Ribersgsborgsstranden, Limhamns hamnområde, Ön, Lernacken 
samt Klagshamnshalvön. Spillepengs avfalldeponi ligger delvis i Burlöv och Lomma kommuner. 
Den är byggd så att utlakning till havet inte ska ske. I norra hamnområdet ingår flera 
hamnbassänger b.la. Oljehamnen, Industrihamnen, Frihamnen, Nyhamnen, Inre hamnen, Södra 
varvsbassängen m.fl. Vid utfyllnader av vissa tidiga delar har avfall använts. Avfall har även 
deponerats vid Lernacken och på en deponi på Klagshamnshalvön. Lernacken består av 
överblivet material från Limhamns kalkbrott. Även annat avfall har deponerats här och i 
samband med uppförandet av Öresundsbrons landfäste gjordes saneringar och omdeponeringar. 
  
Diffus spridning av föroreningar till Malmös kanaler och hamnbassänger sker via dagvatten och 
bräddat vatten från stadens avloppsnät. Bräddningen, som sker från de kombinerade delarna, har 
minskat sett över längre tid. I hamnområdena sker dessutom utsläpp av hamndagvatten vars 
kvalitet beror av förekommande aktiviteter. En spridning av föroreningar sker även från sediment 
i hamnområdena. Diffus spridning sker också från dagvatten och sediment i småbåtshamnar 
(Limhamn, Klagshamn m.fl.). I östra Malmö leds dagvatten till Risebergabäcken som mynnar i 
Segeån. 
 
Burlöv 
Burlövs kommun är en kustkommun om än i små mått. Den totala kuststräckan på cirka en och 
en halv km är uppdelad på 600 m skyddade strandängar eller marint naturreservat, ungefär 850 m 
befinner sig inom område för storskalig avfallssortering/deponi (Spillepeng). Hela Spillepengs 
friluftsområde består av utfyllnadsmassor och delvis avslutad deponi. 
  
De största källorna till diffusa utsläpp är troligtvis bräddning av avlopp, vilket sker relativt sällan, 
spridning av markföroreningar och dagvattenbrunnar samt jordbruksmark. 
 
Lomma 
Hamnen i Lomma hyser viss hamnverksamhet med bland annat några få kommersiella 
kustfiskare. En ganska omfattande fritidsbåtsverksamhet finns också med ca 700 båtplatser och 
vinteruppställning. I provtagningar som genomförts i sedimentet i hamnen eller något uppströms 
i Höje å i samband med ansökningar om muddringar och exploateringar i Lomma hamn har 
mycket höga halter av både koppar, bly och zink hittats och höga halter av PCBer, PAHer samt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Limhamns_kalkbrott
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tennorganiska föreningar hittats. Ursprunget till dessa föroreningar är sannolikt båtbottenfärger 
såväl som läckage från tidigare långvarig industriverksamhet som funnits i hamnen.  
 
I Lomma finns en del deponier som är igenfyllda lertäkter, men ca 20 % av kuststräckan består 
också av utfyllnader av blandat ursprung. Diffusa utsläpp sker säkert från dessa områden vid 
Lomma hamn. Diffusa utsläpp av föroreningar via dagvatten sker också både direkt till havet och 
till Höje å. 
 
Kävlinge 
Kävlinges kust är till stora delar oexploaterad, det finns två mindre samhällen, Vikhög (100 
personer) och Barsebäckshamn (ca 430 personer), samt industriområdet vid f.d. kärnkraftverket i 
Barsebäck. I övrigt finns enstaka bebyggelse vid Tegelvik och Barsebäcks Saltsjöbad, någon km 
norr om Barsebäckshamn. Dagvattenutsläpp sker från Barsebäckshamn och från kärnkraftverkets 
område.  
Bräddning kan ske från pumpstationer i spillvattennätet i Vikhög, Barsebäckshamn och vid 
kärnkraftverket, totalt 6 bräddpunkter. 
I Vikhög och Barsebäckshamn finns småbåtshamnar med ca 100 respektive 200 båtplatser. 
Kärnkraftverket har en hamn varifrån fartyget Sigyn transporterar låg- och medelaktivt avfall. 
  
Landskrona 
Diffus påverkan av miljögifter från Landskrona kommun kan antas vara betydande. Söder om 
staden mynnar Sandåkerbäcken och Välåran i Lundåkrabukten. De rinner genom skogsbygd och 
jordbruksmark och till en begränsad del genom bebyggda marker. Deras påverkan kan antas vara 
liten. Saxån mynnar i Lundåkrabuktens norra delar. Vattendraget flyter genom jordbruksbygd och 
påverkar havet med rester av bekämpningsmedel, halterna av metaller är låga. I södra delen av 
staden mynnar Örjadiket vilket är kraftigt förorenat. Inom Örjadikets tillrinningsområde har även 
det stora DSV:s logistikcenter etablerats. Fullt utbyggt beräknas 1000 lastbilar per dag trafikera 
området. Sedimenteten i Landskrona hamn är kraftigt förorenade av bl a tungmetaller. Vid 
muddringar och rörelser av större fartyg kan spridning av miljögifter befaras. Ett stort antal 
dagvattenledningar från södra industriområdet mynnar i hamnen. Höga halter av metaller kan 
antas komma från dessa ledningar. I Lundåkrabassängen mynnar ledningarna från 
Lundåkraverket. Påverkan av miljögifter på blåmusslor har konstaterats utanför Lundåkradeponin 
(se Fornader). Stora delar av södra industriområdet är beläget på utfylld mark och områden med 
förorenad mark förekommer här och var. Söder om Borstahusen finns ett större 
dagvattenutsläpp där det finns industrier i tillrinningsområdet. I Landskrona arbetas det med att 
skilja spillvatten från dagvatten och därmed har mängden dagvatten som går direkt ut i havet ökat 
under de senaste årtiondena. Dock leds ofta dagvattnet via en damm eller liknade. I stadens norra 
delar mynnar Säbydiket och Wallabäcken. Dessa vattendrag rinner genom jordbruksbygd varför 
påverkan av bekämpningsmedel kan förväntas. Längre norrut finns endast några kulverterade 
bäckar som mynnar i havet. 
 
Helsingborg  
Helsingborgs hamn och delar av stadens centrum ligger på gammal utfyllnadsmark, bl a 
stadsbyggnadshuset med Knutpunkten och Sundstorget med omgivande byggnader vid N 
Hamnen. Söderut är det Oceanhamnen, Västhamnen, Kopparverkshamnen och Sydhamnen som 
är utfyllnader i havet. Här ligger också reningsverket och Öresundskraft med Västhamnsverket. 
Kemira Kemi AB, som är en stor oorganisk processindustri, gränsar till Öresund. Utsläppen från 
industrin har minskat kraftigt, främst under de senaste årtiondena. 
  
Diffus spridning av föroreningar till hamnbassänger och Öresund sker via dagvatten och bräddat 
vatten från stadens avloppsnät. Bräddningen, som sker från de kombinerade delarna, har minskat 
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sett över längre tid. I hamnområdena sker dessutom utsläpp av hamndagvatten vars kvalitet beror 
av förekommande aktiviteter. En spridning av föroreningar sker även från sediment i 
hamnområdena. Diffus spridning sker också från dagvatten och sediment i småbåtshamnar 
(Norra hamnen, Råå hamn och Domstens hamn). 
  
Höganäs 
Avfall – Höganäs hamn och invallningen utanför Höganäs AB är utfyllda marker, i båda fallen 
med aska från bolagets verksamhet. Ytavrinning från gamla soptippen i Tjörröd, NO Höganäs, 
avleds till en bäck (Margretebergsbäcken) medan dräneringsvattnet där avleds till 
avloppsreningsverket. 
 
Närsalter – Bäckarna, Niagarabäcken vid Viken avvattnar ca 800 ha, Brännesgropen norrut ca 
200 ha, Margretebergsbäcken 250 ha, Skälebäcken ca 300-400 ha samt några mindre från 
Kullaberg. Ca 80% av kommunen  avvattnas till Skälderviken. Ca 80 % av kommunen är åker. 
Merparten av dagvattnet i tätorterna avleds till hav på Öresundssidan (undantag de som ligger 
utmed Skäldervikskusten). Kommunens landyta är 14400 ha. 
 
Kemi – närmast bekämpningsmedel från åker, tvätt av bil på gata, och smuts från hårdgjorda ytor 
som avvattnas till dagvattnet. 
 
Dansk sida 
 
København 
 
Prøvestenen  
Vid Prøvestenen, öster om København har det gjorts en utfyllnad vid ostkusten, samt på 
sydändan (ny hamn) av Prøvestenen ned mot Amager Strand. 
Vid etableringen av KMC (Kalvebod Miljøcenter) år 1996 förväntade man sig, att deponierna på 
KMC, med en kapacitet på väl 2 miljoner ton, kunde täcka behovet fram till 2020. Men den 
skärpta uppmärksamheten på förorenad jord och de stora anläggningsarbetena i 
köpenhamnsområdet innebar, att kapaciteten redan blev tagen i anspråk år 2001. År 2002 blev 
det tagen en ny anläggning i bruk, nämligen Prøvestensdepotet vid Amager Strandpark. Här 
blev ett 42 ha stort område indämt. Deponins kapacitet var på väl 4 miljoner ton mindre 
förorenad jord, och man förväntade sig att kunna täcka behovet i huvudstadsområdet fram till 
sensommaren 2008.  
 
Deponin blev fylld under 2009, och det är etablerat en vall, som ska åtskilja det framtida 
nyttjandet av arealen till respektive industrihamn och andra aktiviteter med anknytning till en 
kommande småbåtshamn. Hela arealen skal täckas med 1 meter ren jord, innan den lämnas till 
annat nyttjande. 
 
Då Prøvestenen stängde öppnade en ny deponi på KMC's sydliga arealer. KMC syd, som 
deponin kallas, mottog det första lasset förorenad jord den 13 maj 2009. Kapaciteten i den nya 
deponin var på ca 3 miljoner ton jord, vilket förväntas att motsvara 2-3 år. Deponin stängde 30 
juni 2012. 
 
Den 2 juli 2012 öppnade Kalvebod Miljøcenter den nya deponin i Nordhavnen, KMC 
Nordhavn. Den förväntade kapaciteten är 12½ miljoner ton jord. 
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Kalvebod Miljøcenter, KMC 
Vid Slusen i Sydhavnen i København har man från 2009 till 2012 drivit Kalvebod Miljøcenter, 
där man har förvarat och renat förorenad jord. Den blev 2012 ersatt av KMC Nordhavn. 
 
Kalvebod Miljøcenter Nordhavn 
Under 2012 öppnade Kalvebod Miljøcenter för KMC Nordhavn och mottog den första 
förorenade jorden för deponering här. Depån medför en stor utbyggnad – ut i Öresund. 
Deponin har kapacitet för ca 15 år. Den ska ta emot jord från anläggningsprojekt i Köpenhamn, 
bl.a. Cityringen och Nordhavnsvej, men också andra kommuner kan lämna överskottsjord till 
deponin. Den ger en utvidgning av Nordhavnen, där en ny kryssningsterminal kan ligga utan att 
påverka stadsutvecklingen längre in i Nordhavnen.   
 
KMC har således två deponier för förorenad jord. Depot KMC syd (vid Slusen i Sydhavnen) och 
KMC nord för särskilt förorenad jord. Efterhand som området fylls ut, efterlämnas arealerna som 
naturområden eller ny mark för bebyggelse. KMC arbetar också med att säkra den framtida 
deponeringskapaciteten i Københavns Kommun genom planläggning och etablering av nya 
deponier. Dessutom hyr KMC ut arealer till ett antal avfallsbehandlingsanläggningar, som 
tillsammans utgör en central del av avfallsbehandlingssystemet i København. På dessa 
anläggningar bryts bygg- og anläggningsavfall ned till nya material. Trädgårds- och parkavfall 
komposteras och blir till jord. Oljeförorenad jord blir biologiskt behandlad och förbränningsslagg 
efterbehandlas. 
 
Lynettedepotet  
Öster om Trekroner vid Lynetten i den nordliga delen av Københavns Havn finns 
Lynettedepotet, som används för hamnslam från Københavns Havn. Det är By och Havn som 
förvaltar denna depå. 
 
Mindre hamnar i Københavns Havn 
I Københavns Havn finns en del mindre hamnar – t.ex. Frihavnen, Langelinie Lystbådehavn, 
Christianshavn, Havnestaden etc. I dessa hamnar kan det dels finnas äldre föroreningar med bly, 
koppar och TBT från tidigare bottenmålning, och dels föroreningar med olja. 
 
Sediment i Københavns Havn 
På botten av Københavns Havn finns det i sedimentet stora mängder av tungmetaller – primärt 
kvicksilver. Mycket av detta härrör från Soyakagefabrikken (1909-1991), som släppte ut 
spillvatten mitt i Københavns Havn. Det mesta av Københavns Havns sediment är därför 
förorenat med kvicksilver. 
Kvicksilvret är bundet i sedimentet. För att kvicksilvret inte ska spridas ut från hamnen håller 
man medvetet ner strömhastigheten med slussen och med andra regleranordningar i Sydhavnen. 
 
Dagvatten 
Vid ombyggnad av arealerna ut till København Havn frånkopplar man dagvatten från 
promenader, platser, tak och mindre förorende vägar så att det leds direkt till hamnen. Innan 
utledning till hamnen renas det via sandfång och oljeavskiljare.  
 
Vid etablering av större klimatanpassningsprojekt anläggs också bräddningspunkter till hamnen. 
Det är dock bara meningen, att dessa ska träda i kraft vid större skyfall. 
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Amager Fæ lled, Nokken og Kalveboderne 
Mycket stora delar av det västliga Amager vid Nokken och söder om Slusen, samt vid 
Kalveboderne är utfyllda arealer av äldre datum. Dessa utfyllnader har ofta skett med förorenad 
jord med okänd sammansättning.  
 
Køge Bugt 
Vid Køge Havn finns en större deponi med förorenad jord, som en utbyggnad av hamnen. 
  
Helsingörs Hamn 
I Helsingörs Hamn har det tidigare legat ett varv, som lades ned år 1983. Hamnområdet är nu 
omgjort till kulturområde. Från varvstiden finns det fortfarande rester av olja och av klorerade 
föreningar i området, men man bedömer att det inte sker något väsentligt utläckage till hamnen 
härifrån. 
 
6. Diskussion och rekommendationer 
I förevarande rapport har sammanställningar gjorts rörande miljögiftssituationen i Öresund.  
Flertalet undersökta ämnen ligger vad gäller förekommande halter, grovt sammanfattat, under 
effektgränser och gränsvärden men över bakgrundsvärden. Trenderna för flertalet ämnen är 
avtagande eller oförändrade. Dock kan halterna vara höga nära hamnar och utsläppspunkter, 
vilket avspeglas i lokalt höjda koncentrationer i sediment och blåmusslor. 
 
Det omfattande miljöarbete som skett för att lokalt genom tillsyn begränsa utsläpp eller 
internationellt genom att helt förbjuda användning av ett antal miljögifter förefaller således ha 
givit utslag i form av avtagande halter av dessa ämnen i miljön. Strukturomvandling inom 
industrin har också bidragit. Under en period på nittonhundratalet var omfattningen av tung 
industri längs Öresundkusten betydande, samtidigt som miljölagstiftningen var outvecklad. 
  
Vad som ovan sagts om i många fall avtagande trender gäller dock välkända ämnen där det finns 
etablerad kunskap om effekter och där analysmetoder finns etablerade. Detta är en förhållandevis 
begränsad grupp av ämnen. Det stora flertalet ämnen blir inte föremål för miljöundersökningar 
överhuvudtaget och för många ämnen saknas tillräcklig kunskap om effekter. Undersökningar i 
Östersjön visar också att det också finns negativa undantag t.ex. ämnen som inte avklingar i den 
takt som förväntas, liksom ämnen som överraskat genom att påträffats i höga halter i 
modersmjölk.  
  
I våra städer ackumuleras miljöfarliga ämnen i byggnader, infrastrukturanläggningar och deponier 
och i konsumtionsvaror ingår de som komponenter eller föroreningar. Genom slitage, korrosion, 
via avfallshantering, kort sagt genom tidens tand, riskerar de att komma i omlopp och via 
näringskedjor nå människan. Denna diffusa påverkan är ofta fördröjd och svår att spåra. Ökade 
internationella ansträngningar för att genom lagstiftning eliminera farliga ämnen i byggvaror, 
konsumtionsvaror och livsmedel är av största vikt och lokalt är effektiv tillsyn, återvinning, säker 
avfallshantering och goda exempel från näringslivet viktiga. Samtidigt måste miljöövervakningen 
byggas ut så att tidiga signaler om risker för miljö och hälsa kan fångas upp. 
 
Det finns inte möjlighet att i denna rapport gå in närmare på de olika grupper av kemikalier som 
befaras kunna bli morgondagens problemämnen. Om någon grupp kort ska omnämnas kan det 
vara hormonstörande ämnen. Kemikalieinspektionen har för ca ett år sedan gjort en genomgång 
av internationell litteratur inom området. Antal substanser som antas kunna påverka 
hormonsystemet, störa fortplantning och utveckling samt leda till hormonrelaterade sjukdomar 
ökar. Förekomsten av effekter som kan knytas till hormonstörande ämnen ökar också. Störningar 
på manlig och kvinnlig fortplantning, diabetes, fetma, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet samt 
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skador på nerv- och immunsystem har kunnat relateras till kemikaliers påverkan på 
hormonsystemet. I miljön har reproduktion, tillväxt, utveckling och beteenden hos många arter 
också kunnat relateras till miljögifter. Det bör betonas att forskningen inte alltid är entydig och att 
resultat från olika regioner kan skilja sig åt.       
 
Vad gäller konsumtion av fisk hänvisas till svenska och danska kostråd som utfärdas av nationella 
myndigheter. Generellt räknas fisk som ett nyttigt livsmedel där fördelarna ur hälsosynpunkt 
överväger de nackdelar som miljögifter kan ge men det finns föreslagna begränsningar i intaget 
som man bör vara observant på. Lokalt kan från tid till annan finnas restriktioner också vad gäller 
fiske nära hamnar m.m.   
 
Öresund är Nordens mest tätbefolkade område. Även om många frågor måste lösas via EU, 
nationellt och via etablerade organisationer som OSPAR och Helsingforskommission finns det all 
anledning att öka det direkta samarbetet över Öresund kring kunskapsuppbyggnad och 
miljöövervakning rörande miljögifter. Det finns också anledning att knyta samman 
myndigheternas arbete med den forskning som sker på universitet och högskolor. 
Öresundsvattensamarbetet skulle här kunna spela en viktig roll. 
 
Exempel på åtgärder längs Öresund: 
Nedan ges exempel på åtgärder som kan minska belastningen av miljögifter på Öresund och där 
myndigheter, Öresundsvattensamarbetes parter, företag, organisationer och allmänhet kan bidra 
på olika sätt. Mycket av detta arbete pågår redan idag. 
  

• Tillsyn av verksamheter med påverkan på Öresund där särskild vikt läggs på ämnen 
som är toxiska, bioackumulerande och svårnedbrytbara och som är lokalt problematiska 

• Kretslopp och avgiftning särskilt inom bygg- och konsumtionsvarusektorerna 
• Sanering av förorenad mark 
• Säkra transporter av petroleumprodukter och kemikalier till havs och på land 
• Goda praktiska exempel, pilotprojekt, t.ex. båtbottentvättar 
• Förebygga oönskad föroreningspåverkan och -spridning som kan komma att ske vid 

ändrade klimatförhållanden. T.ex. mer nederbörd, höjd havsnivå, ändrad grundvattennivå  
• Information om miljöfarliga ämnen till allmänhet och näringsliv, inklusive handel 
• Kunskapsuppbyggnad genom samarbete med ideella föreningar, skolor, högskolor och 

universitet 
• Förbättrad miljöövervakning, dels av halter och effekter i miljön, dels av belastning 

från olika källtyper, där resultat används i planering av tillsyn och i information. Fokus 
även på ”nya” områden såsom hormonstörande ämnen, läkemedel, kombinationseffekter, 
fiskhälsa m.m. 

• Bidra till lagstiftningsarbete och utfasning av farliga ämnen genom att tillhandahålla 
underlag 

• Offentlig upphandling: Föregå med gott exempel genom att välja miljöriktiga produkter 
i offentlig upphandling 
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Öresund – för alltid. Øresund – for evigt. 
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