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ORDFÖRANDES  
RADER 
 
Under sommaren 2006 pågick valrörel-
sen utan att något av betydelse sades 
om miljö eller de hotande klimatför-
ändringarna. Socialdemokraterna med 
sin vision av ett grönt folkhem låg lågt 
och Alliansen teg nästan helt.  
   I augusti 2006 ändrades hela sam-
hällsdebatten på en vecka med ”En 
obekväm sanning” eller ”An inconve-
nient truth”. I en filmatiserad Power 
Pointpresentation visade Al Gore på ett 
övertydligt sätt hur människans kol-
dioxidutsläpp har lett till pågående kli-
matförändringar och kan leda till stora 
och obehagliga förändringar i klimatet 
under detta århundrade, förändringar 
som kan komma att påverka inte bara 
natur och människa utan även hela vår 
samhällsstruktur. 
   Under hösten betonade den nya mil-
jöministern Andreas Carlgren att 
minskningen av koldioxidutsläppen 
skall prioriteras och Sveriges skall bli 
ledande i klimatanpassningen. 
   November 2006 kom den engelska 
Stern-rapporten som med emfas beto-
nade att stora klimatförändringar hotar 
mänskligheten om vi inte började agera 
nu. Om vi agerar redan nu, med över-
gång till förnyelsebar energi och suc-
cessiv minskning av koldioxidutsläp-
pen, så skulle klimatförändringarna på-

verka samhällsekonomin med endast 
1 % . Om vi däremot avvaktar med an-
passningen i ett tiotal år så skulle på-
verkan på ekonomin bli en nedgång 
med 20 %, vilket motsvarar en svår de-
pression. Stern lyfte för första gången 
fram betydelsen av en miljöförändring 
på våra samhällen och vår ekonomi. 
   I januari i år kom FN-organet IPCC:s 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) rapport där alla världens fors-
kare inom klimatområdet nått consen-
sus. Man är överens om att de pågåen-
de och kommande klimatförändringar-
na drivs av de mänskliga koldioxidut-
släppen och att människans roll är 
odiskutabel.   
   Under detta sekel kommer jordens 
genomsnittstemperatur stiga med mel-
lan 2-4 grader och havets yta stiga med 
2-4 (-6) dm. Det oroande är att detta är 
ett lägsta scenario, det kan alltså bli 
värre. Det positiva var att man är över-
ens om befarade klimatförändringar 
och att det nu kan leda till samhälleliga 
och politiska motåtgärder. IPCC skall 
självt komma med rekommendationer 
om motåtgärder under senvåren.  
   Läkare för Miljö beskrev redan i ett 
symposium 4/2-2000 de förändringar 
IPCC i dag kommit överens om. Vi har 
haft klimatfrågan som en huvudpunkt 
under detta decenniums första sju år 
och vi känner att vi haft rätt i det.  
   Sedan 2002 har vi försökt påverka 
Läkarförbundet att engagera sig i frå-

gan. November 2006 gjorde vi i en 
skrivelse en ny framstöt till Läkarför-
bundet och fick då personligt svar av 
Eva Nilsson Bågenholm. Efter några 
turer fick vi ett första förslag av Läkar-
förbundet om att hålla ett seminarium i 
samarbete mellan LfM och Läkarför-
bundet under Almedalsveckan på Got-
land, andra veckan i juli. LfM har sva-
rat ja till förslaget och vi väntar nu på 
beslut. 
   Årets läkarstämma har också upp-
märksammat miljöfrågorna och stäm-
mans tema i år är ”Miljö, hälsa och 
livsstil”. Svenska Läkare mot Kärnva-
pen (SLMK), som är associerade till 
Svenska Läkaresällskapet, har bett 
LfM att samarbete kring ett symposium 
med anknytning till stämmans grundte-
ma. SLMK:s och LfM:s gemensamma 
förslag till ämne för symposiet är 
”Klimatförändring, kemikalier i miljön, 
kärnvapen. Hur vi möter de globala 
framtids-frågorna?” Program och före-
läsare är föreslagna och skall senast 
2 mars vara tillställda stämmans direk-
tion. Sedan får vi se om det antas. 
   Summan av det jag skrivit är att mil-
jö- och klimatfrågor nu är på samhälls-
agendan, att LfM:s engagemang ligger 
i tiden och att vi nu har spännande sa-
marbets-partner som vi kan utveckla 
miljöfrågorna tillsammans med. 

Tryggve Årman 
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Kemikalier kan vara bidragande orsak 
till att fetma håller på att utvecklas till 
ett av de största folkhälsoproblemen i 
världen. 
   Att långlivade organiska föroreningar 
(persistant organic pollutants, POPs) 
påverkar köns-hormonberoende organ 
har diskuterats i många år. Att POPs 
skulle kunna bidra till fetma, metabola 
syndromet och diabetes är dock något 
nytt. 
   I en studie analyserades serumkon-
centrationen av sex olika POPs för 
2 016 personer över 20 år (1). En stan-
dardiserad intervju och klinisk under-
sökning utfördes. Diabetes visade sig 
vara starkt korrelerat med förekomst av 
POPs i serum. I de flesta undergrupper-
na ökade prevalensen för diabetes med 
ökande koncentration av de sex ämne-
na. Däremot var diabetes inte vanligare 
bland feta utan mätbara nivåer av POPs 
än bland de normalviktiga. 
   Ett samband mellan diabetes och se-
rumkoncentrationer av poly-klorerade 
bifenyler (PCB) har rapporterats från 
Michigan (2). I en prospektiv studie 

där deltagarna ut-
satts för födoäm-
neskontamination 
30 år tidigare fick 
de själva rapporte-
ra av diabetes. 
Hos kvinnor fanns 
ett samband mel-
lan höga serum-
koncentrationer av 
PCB och ökad fö-
rekomst av diabe-
tes. Däremot såg 
man inget sam-
band med polyb-

romerade bifenyler (PBB). 
   Diabetiker som bodde i ett område 
som var förorenat med POPs vårdades 
oftare på sjukhus än diabetiker i ”rena” 
områden, även när man korrigerade för 
inkomstrelaterade faktorer (3). 
   Den 16 februari presenterades en ny 
studie av Vom Sall vid mötet med 
American Association for the Advan-
cement of Science, AAAS, i San Fran-
cisco. Gravida möss har exponerats för 
hormonliknande kemikalier, bland an-
nat bisphenol-A som används i leksa-
ker, tandfyllningar, konservburkar mm. 
Ungarna föddes lågviktiga men gick 
snabbt upp onormalt mycket i vikt. De 
förblev överviktiga hela livet. 
 
Referenser 
Länkar till alla referenser finns på 
www.dnsy.se/lfm.  
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HELPS CUT  
MALARIA IN SOUTH  
AFRICA 
 
DDT är en långlivad organisk förorening 
(POP) som fick ett ”undantagstillstånd” i 
Stockholms-konventionen från 2001. 
 

Use of the organochlo-
rine insecticide, DDT, 
has resulted in a huge 
fall in South African 

malaria cases, the 
Health Minister, Manto Tshabalala-
Msimang, said earlier this month. 
There was a drop of over 85% in the 
number of reported cases and deaths 
between 2000, when DDT was reintro-
duced, and 2005, according to local 
reports of official data. The country's 
successful strategy has convinced the 
WHO to revise its malaria control pol-
icy, she says. DDT is permitted for 
specific use by the Stockholm Confer-
ence on Persistent Organic Pollutants 
and has been reintroduced in much of 
Africa, including in Tanzania last 
month (Agrow No 497, p 17).  

AGROW –  
World Crop Protection News  

http://www.agrow.co.uk 22.6.2006 
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Under 2006 bevistade författaren två 
seminarier om nanoteknik. Det ena var 
arrangerat av Kungliga Ingenjörveten-
skapsakademien, det andra av Karo-
linska Institutet. Denna artikel är i hu-
vudsak en sammanfattning av de två 
seminarierna. 
 
Den nya nanotekniken innebär att ting-
en är så små att de får helt nya egen-
skaper. Det gör bland annat att man kan 
skapa ytor som stöter ifrån sig smuts 
och att medicin kan distribueras mer 
effektivt i kroppen. Men det finns ock-
så risker med små partiklar som kan 
tränga in i människan och även påverka 
vår miljö. Vad innebär det t.ex. att kos-
metika innehåller nanopartiklar? I 
många länder finns en debatt om risker-
na med nanoteknik. I Sverige har det än 
så länge varit ganska tyst. 
   På www.nanotechproject.org kan 
man läsa: “Nanotechnology has the po-
tential to be doubly ‘green.’ It promises 
to give companies the ability to design 
new products that are made from more 
environ-mentally-friendly materials, 
and that use less energy and generate 
less waste throughout the production 
lifecycle. Green nanotechnology could 
also earn businesses hefty profits.” 
   Inom sjukvården är det än så länge 
mest i silverbandage som nanopartiklar 
används. Men det finns förhoppningar 
om att nanopartiklar ska kunna använ-
das som bärare av läkemedel, små 
”målsökande robotar” som levererar 
preparatet direkt till sjuka celler i krop-
pen. Forskare vid Stanford universitetet 
i USA visade nyligen att nanopartiklar 
kan ta sig in i och döda cancerceller.  
 

Vad är nanoteknik? 
Termen ”nanoteknologi” myntades 
1974 av den japanska ingenjören Norio 
Taniguchi. Ordet nano kommer av gre-
kiskans nanos (dvärg) och används som 
prefix i nanometer, det vill säga en mil-
jarddels millimeter. 
   Idag har nanoteknologier potential att 
grundläggande påverka människors 
hälsa. Men just de egenskaper som gör 
material i nanostorlek så lovande från 
ett teknologiskt perspektiv, som deras 
höga reaktivitet och förmåga att tränga 
igenom barriärer, kan också göra dem 
skadliga för människor och miljön.  
   En nanopartikel är synnerligen liten. 
Den har en eller flera dimensioner som 

mäts i nanoskalan, där en nanometer är 
en miljondels millimeter. Hår har tjock-
leken 100 000 nm, en blodkropp 700 
nm. Människor har alltid utsatts för  
nanopartiklar, bl.a. i vulkanaska och 
marina aerosoler. 
   Definition av nanoteknologi 
(nanoscience) är ”ämnen med specifika 
storleksberoende egenskaper, enskilda 
eller i system”. Nanovetenskap och  
nanoteknik sysslar med fenomen som 
bara uppträder på nanoskalan, möjlig-
heter att skapa designade material och 
komponenter, samt instrument för den-
na längdskala. Nanoteknik kan sägas 
vara en ”generisk” metod som möjlig-
gör att unik funktion kan designas och 
implementeras på atomär skala. 
   Vi bör egentligen tala om 
”nanobiovetenskap”. Nya nanopartiklar 
adderas till alla de kemikalier vi redan 
har runt omkring oss. Nanopartiklar 
kan öka motiliteten för andra partiklar, 
och kan utgöra transportörer för andra 
partiklar. 
 

Nanopartiklars egenskaper  
Problemet med nanotekniken är att 
man vet alldeles för lite om dess giftiga 
effekter. Nanopartiklar av titandioxid 
finns i solskyddskräm och har i labora-
torieförsök visat sig kunna orsaka oxi-
dativ stress (ökad produktion av fria 
syreradikaler) när de utsätts för solljus.   
   Den stora frågan är om detta i sin tur 
innebär någon risk för konsumenten?  
Egenskaperna hos material på nanonivå 
– dimensioner ända ner till enskild 
atom-nivå – blir helt annorlunda än hos 
samma material i sin bulkform.  
   Nanopartiklar kan ha olika egen-
skaper, t.ex. inaktiv/aktiv/reaktiv, lipo-
fil/lipofob, yta. Dessa egenskaper kan 
påverka exponering, upptag, fördel-
ning, effekt. Allvarliga effekter av    

nanomaterial kan inte fastställas utifrån 
känd toxicitet från material av större 
storlek. 
   Nanopartiklar sprids annorlunda än 
större partiklar. De sedimenterar ej, de 
diffunderar fort i luft, och de diffunde-
rar fortare genom en fysisk barriär, 
t.ex. handske. De aggregerar fort och 
adsorberas till ytor.  
   Pga. de många användningssätten av 
nanopartiklar inom industrin och bland 
konsumenterna kan de komma in i 
kroppen på olika vägar: inhalation, 
nedsväljning och via huden. När de en 
gång kommit in i kroppen kan de föras 
vidare till olika målorgan.  
   Nanopartiklar kan initiera oxidativ 
stress, via cellullära vägar, och leda till 
inflammation.  
Partiklar i nanostorlek diffunderar ut i 
alveolerna, deponeras och kan orsaka 
inflammation. Om de äts upp av mak-
rofager kan mediatorer frisläppas vilka 
också kan krossa epitelbarriären och 
komma in i blodbanan. Vi vet att luft 
med partiklar i avgaser ökar risken för 
hjärt-kärlsjukdom och åderförkalkning.  
   Single-Walled Carbon Nano-tubes 
(SWCNT, kolnanotuber) med unika 
fysikaliska-kemiska, elektroniska och 
mekaniska egenskaper är nya material. 
De kan orsaka ovanliga interaktioner 
med celler och vävnader. Möss expone-
rades för aerosol med SWCNT i doser 
motsvarande de gränsvärden för männi-
skor som satts upp för små kolpartiklar. 
De fick övergående inflammatorisk re-
aktion och utveckling av fibros. Detta 
korrelerade med utvecklingen av oxida-
tiv stress och förändrad lungfunktion.   
   Många partiklar är lågtoxiska och 
cancerogena. Vi vet föga om toxicitet 
och nanopartiklar. Vi vet inte om nano-
partiklar går in i födoämneskedjan, om 
de ackumuleras, degraderas, interagerar 

(Forts. på sidan 4) 
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med ekosystemen, får förändrade ke-
mikaliska egenskaper. Gränsvärdet är 
idag i Sverige 5 ng/kubikmeter. Det 
borde vara 0,1 ng/kubikmeter.  
 
Riskvärdering 
Det finns stora svårigheter att standar-
disera metoder för att utvärdera toxici-
teten. Nano-systemen är speciellt utfor-
made för att interagera med biologiska 
system för speciella medicinska eller 
biologiska ändamål. Preparat av speci-
fika nanomaterial innehåller inte bara 
den önskade partikeln utan ofta också 
kontaminanter. Kolnanotuber är speci-
ellt ofta kontaminerade med metaller, 
amorft kol och andra material. Risken 
är att man testar egenskaperna hos kon-
taminanterna, inte hos nanomaterialet. 
Därför måste man standardisera inte 
bara metoderna utan också materialen 
som testas. 
 

   Min reflektion är att nanopartiklar 
borde omgärdas med rigorösa säker-
hetsåtgärder på samma sätt som ra-
dioaktivt material eller genmanipu-
lerat material under utprovning. 
Tekniken borde inte få släppas loss 
innan man vet vad den för med sig. 

Ingrid Eckerman 

 

 

Detta var rubriken på IfMs café-afton i 
Göteborg den 7 februari 2007. Kvällen 
anordnades i samarbete med LfM. In-
bjudna gäster var Staffan Mårild, över-
läkare på Rundabarnenheten, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus i 
Göteborg och Lennart Adolfsson, pen-
sionerad trafikplaneringschef vid Göte-
borgs trafikkontor. Erén Andersson, 
miljö- och upphandlingsledare i Tors-
landa var inbjuden för att berätta om 
”vandrande skolbussar” 
   Lena Sjödell inledde med glimtar ur 
de senaste månadernas rapporter om 
vår miljö. Lancet har rappor-terat att 
nedsatt lungkapacitet är 5 gånger vanli-
gare hos 18-åringar uppvuxna nära sto-
ra trafikleder än hos dem som bott 
längre från stora trafikstråk. GP rap-
porterade om förväntade positiva häl-
soeffekter om kortdistanspendlarna 
väljer cykeln framför bilen. Man be-
räknar 50 räddade liv per år, 2 tack 
vare bättre luft men 48 tack vare mo-
tionen. Läkartidningen har tagit upp 
barnfetma och pekar på att prevention 
är den enda lösningen. 
 
Barnfetma 
   Staffan Mårild fortsatte sen att berät-
ta om barnfetma. Detta är en miljösjuk-
dom, inte en välfärdssjukdom. Det rör 
sig om ett globalt problem. Fetman le-
der till medicinska problem; ledbesvär 
pga. ökad belastning – fötter, knän, 
höfter, till och med höftledsluxationer. 
Ökat blodtryck leder till hjärtbesvär 
med tjockare kammarväggar; and-
ningsbesvär, astma, sömnapné ger en 
ökad trötthet som i sin tur kan ge hu-
vudvärk. Risk finns att utveckla typ 2 
diabetes, asiatiska barn är av någon an-
ledning mer känsliga och man befarar 
en diabetesepidemi. Magbesvär och 

leverförfettning är andra följdsjukdo-
mar. Viktigast är kanske dock de 
psykosociala följderna då man inte vå-

gar/orkar vara med kompisarna vil-
ket också kan ge låg självkänsla 
och depression. 

   En svensk rapport av dr 
Mossberg visade en klart ökad 

dödlighet bland 500 feta barn 
som följdes under 50 år. Död-
ligheten var fördubblad jämfört 
med normalviktiga barn.  
   BMI (vikt/längden i kvadrat) 

är ett mått på fetma. 1984 var 10 
% av göteborgsbarnen överviktiga och 
1 % var feta. År 2000 hade siffrorna 
stigit till 18 % över-viktiga och 3 % 
feta barn. Utveck-lingen är densamma 
över hela världen, i Storbritannien och 
Medelhavsländerna är siffrorna ännu 
högre med ca 30 % överviktiga barn.  
   Orsakerna till fetma är många. Arvet 
spelar en ganska stor roll. Ämnesom-
sättningen, hur man rör sig har betydel-
se. Programmering, dvs. påverkan un-
der fosterstadiet och första levnadsåret 
(epigenetik) har betydelse för hur äm-
nesomsättningen fungerar resten av li-
vet. Om mamman röker ökar detta ris-
ken för fetma hos barnet. Extrem svält 
under graviditeten ger också ökad risk 
för fetma hos barnen. Detta visades i 
en holländsk studie där man tittade på 
rekryter som fötts under andra världs-
kriget. Sannolikt programmeras fostret 
att ta tillvara så mycket näring som 
möjligt och detta fortsätter sen även 
om tillgången på mat är god. Sociala 
faktorer spelar en roll. Övervikt är van-
ligare i områden med sämre socioeko-
nomisk standard.   
   Viktigast av allt är dock livsstilen. 
Under de senaste decennierna har vårt 
sätt att leva ändrats väsentligt. TV-
tillgången har ökat dramatiskt liksom 
datoranvändningen. Vi har ökat vårt 
bilåkande, det finns stor tillgång på rull
-trappor och hissar. Närheten till re-
stauranger har ökat, t.ex. har antalet 
McDonaldsrestauranger skjutit i höj-
den. Samtidigt har tiden för fysisk akti-
vitet minskat i skolan, framför allt un-
der tonåren då det behövs mest. Om 
man ser på barnens naturliga rörelse-
mönster så rör sig barnen spontant 
ganska mycket upp till 10-12 års ålder, 
sen minskar den spontana aktiviteten 
markant. 

(Forts. från sidan 3) 
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Nya ”riktiga” nano-produkter 
C60-fullerener  
Quantum dots (biomedicin) 
Carbon nanotubes (kanske i 
kompositmaterial. Vindkraft-
verk) 
 
Etablerade nano-produkter 
Titandioxid (kosmetika,  
lacker) 
Nanosilver (idrottssockor, steri-
lisering, sårbehandling) 
 
Gamla nano-produkter 
(arbetsmiljöproblem) 
Carbon black (trycksvärta, 
> 100 år) 
Andra pigment i tryck- och må-
larfärg 
Silica fume (ytbehandling, bilar, 
cement. Större men svans i  
nanoformat) 

ÖVERVIKT PÅ TRAFIK ELLER BARN? 
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   I all behandling och prevention av 
fetma är det viktigt att ta med hela fa-
miljen. Föräldrarna är förebilder både 
vad gäller mat och rörelse.  
   TV/skärmtid behöver många gånger 
begränsas. En studie i USA visade att 
en halvering av TV-tittandet hade posi-
tiv inverkan på utvecklingen av BMI 
och bukomfång. Närmiljön har bety-
delse för hur mycket man går och cyk-
lar. Man talar om walkability index 
som ett mått på miljöns utformning när 
det gäller möjligheten att gå och cykla; 
framkomlighet, hur används markytan, 
finns det möjlighet att gå till affären – 
dagis – skolan? Inbjuder närområ-
det till lek och spontan aktivi-
tet? Trafiksituat-ionen har 
betydelse för om vi vågar 
släppa iväg våra barn el-
ler inte.  
 
Minskande trafikskador 
   Lennart Adolfsson började 
med en historisk återblick. Gö-
teborg var tidigare en mer samlad 
stad men nya bostadsområden, köp-
centra och småindustrier har gjort att 
staden har brett ut sig. Önskemål om 
att bo i småhus har gett en flytt till 
kranskommunerna. Göteborg är en av 
Europas glesast byggda städer med fle-
ra stora grönområden som sträcker sig 
ända in till centrum. Trafiklederna 
byggdes redan på 60- och 70-talen men 
gamla gator finns kvar och har i stor 
utsträckning använts eftersom detta 
gett kortare resvägar. 
   Göteborg har en olycksstatistik ända 
från 70-talet som varit till god nytta i 
trafikplaneringen. Man har därför kun-
nat anpassa hastighetsbegränsningar 
både till plats och tid. Kombination 
med farthinder har fungerat mycket 
bra. Trafikseparering har minskat trafi-
ken i centrum kraftigt, och halterna av 
kväveoxider har minskat rejält. 
   Svåra skadefall har minskat med ca 
60 % sen slutet av 80-talet. En ytterli-
gare halvering från 2004 års nivå är nu 
målet. En del i detta projekt är att få in 
trafikunder-visning som en integrerad 
del i skolan. Man bör komma in på låg- 
och mellanstadiet eftersom det är för 
sent att komma in på högstadiet.  
Trafikkontoret bidrar med material.       
Läs mer på www.trafikforlivet.se. 
  
 

Vandrande skolbussar 
  Erén Andersson berättade om Tors-
landa som varit en expanderande stads-
del med dålig kollektivtrafik. Tillsam-
mans med Vägverket och Trafikkonto-
ret har det hela förbättrats. 
   Man har runt 4000 barn i skolorna 
och många klagade över mycket trafik. 
Föräldrarna skjutsade sina barn. Man 
har nu kommit igång med vandrande 
skolbussar.  På en skola startade barnen 
själva projektet efter att de fått infor-
mation om möjligheten till detta. Man 
kartlade bästa vägen, hur lång tid pro-
menaden tar och vilka som bodde där. 

Nu går barnen efter en be-
stämd rutt och man väntar max 2 min 
vid varje ”hållplats”. Barnen har fått 
kepsar och reflexer. Resultatet har bli-
vit att bilarna runt skolan har försvun-
nit, luften har blivit bättre, barnen är 
piggare när de kommer till skolan och 
mer koncentrerade eftersom de redan 
”snackat av sig”. Det har också haft 
positiva sociala konsekvenser eftersom 
alla kan vara med i gänget. Man hop-
pas nu på spridning till andra skolor. 
Läs mer på www.torslanda.goteborg.se 
under rubriken ”Hållbar utveck-ling” 
och ”Vandrande skolbussar i Torslan-
da”. 
   Sammanfattningsvis så är barnfetma 
ett växande globalt problem. Livsstilen 
är avgörande, dvs. vad vi äter och hur 
vi rör oss. Trafikkontoret har under 
många år arbetat med att öka säkerhe-
ten i trafiken och på de flesta håll bör 
det finnas möjlighet att låta barnen gå 
mer i stället för att bli skjutsade. Ett bra 
exempel är de vandrande skolbussarna. 
Vi vuxna är barnens förebilder och det 
är vi som lägger grunden för barnens 
vanor senare i livet. 

Lena Sjödell 
 
 

Priset på uran har ökat ungefär sex 
gånger på ett par år. Följden har blivit 
kö hos tillståndsmyndigheten Bergssta-
ten för att få undersök-ningstillstånd 
(inmutning) på de sedan tidigare kända 
svenska uranförekomsterna. Dessa före
-komster undersöktes senast fram till 
1980-talet. En urangruva startades i 
Ranstad i Västergötland på 1960-talet, 
men stängdes som följd av svåra miljö-
skador, starkt lokalt motstånd och 
bristande lönsamhet. 
   Finns det då skäl att börja bryta uran 
i Sverige igen? Skulle det ge självför-
sörj-ning och lägre energipris? Förhind
-rar det miljöskador genom att minska 
importen av uran som nu bryts i andra 
länder och med sämre skydd för arbe-
tare och miljö? 
   Uran är ett relativt vanligt grund-
ämne. Medelhalten av uran i jord-
skorpan är 2,3 g/ton (2,3 miljon-delar). 
Uran finns bland annat i de flesta sura, 
magmatiska (vulkaniska) bergarter. 
Medelhalten i granit är exempelvis 4,8 
g/ton. 
   Uran används nästan enbart i kärn-
kraftreaktorer och kärnvapen. Kärn-
kraftverk finns idag i ett stort antal län-
der globalt. Antalet kärnkraftverk för-
väntas öka kraftigt som en följd av ökat 
energibehov, minskande oljereserver 
och strävan-dena att bemästra växthus-
effekten. 
   Uranet som används i de svenska 
kärnkraftverken bryts ibland annat Ka-
nada och Australien. Anrikningen till 
kärnbränsle måste ske utomlands, ef-
tersom denna teknik inte finns i Sveri-
ge och det inte finns planer att etablera 
tekniken här. 
   Även om uran skulle komma att bry-
tas i Sverige måste därför uranbränslet 
fortfarande handlas upp på världsmark-
naden till världsmarknadspris. Därmed 
är eventuell uranbrytning i Sverige var-
ken en fråga om självförsörjning eller 
lägre energipris. Däremot skulle svensk 
uranbrytning ge ett (kanske rätt margi-
nellt) tillskott till spridningen av kärn-
teknik och kärnvapen. Vidare skulle 
det, åtminstone teoretiskt, minska bryt-
ningen och miljöpåverkan någon an-
nanstans i världen. 

(Forts. från sidan 4) 

(Forts. på sidan 6) 
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Uran i Sverige 
Uran finns i varierande mängder i stora 
delar av Sveriges berggrund. Huvud-
sakligen finns uran i alunskiffrar och 
vissa delar av urberget i Norrland. Hal-
terna är genomgående låga, men fram-
för allt alunskiffrarna har stor utbred-
ning och volym, vilket gör att de teore-
tisk framräknade uranmängderna är 
mycket stora. Exempelvis uppskattades 
de kända mängderna uran vara mellan 
4 och 32 miljoner ton i en utredning på 
1970-talet. 
   Den helt dominerande mängden uran 
i Sverige finns i alunskiffrar i Väster-
götland, Östergötland, Närke och öster 
om fjällkedjan, framför allt i Jämtland. 
Uranhalten är högst, ca 400 g/ton 
(0,04%) i delar av Billingen-Falbygden 
i Västergötland. Övriga alunskiffrar 
innehåller lägre uranhalter, möjligen 
med undantag av vissa delar öster om 
fjällkedjan. Urbergsmalmerna i Norr-
land innehåller ibland något högre hal-
ter, lokalt i små mineraliseringar ca 
1000 g/ton (0,1%) eller mer, men total-
mängderna är små jämfört med alun-
skiffrarna. 
 
Uranbrytning 
   Vid konventionell uranbrytning mås-
te på grund av den låga uranhalten 
mycket stora mängder malm brytas i 
gruva under jord eller i dagbrott. Mal-
men finmals och lakas, i allmänhet 
med svavel-syra. Därefter pumpas sto-
ra mängder lakrester eller ”anriknings-
sand” ut i dammar vid gruvan som av-
fall. I dessa lakrester finns uranets na-
turliga sönderfallsprodukter kvar, 
bland annat radium, vilket i sin tur ger 
avgång av radongas. Det är också van-
ligt att lakresterna innehåller andra gif-
tiga tung-metaller, exempelvis bly, 
kadmium och kvicksilver. 
   Från dammarna med lakrester kan 
spridas förorenat vatten eller luftburet 
stoft och det händer att själva dammar-
na brister. Då rinner lakresterna ut i 
omgivningarna på samma sätt som har 
hänt vid Bolidens koppargruva i Spani-
en och vid Aitikgruvan i norra Sverige. 
I dessa fall var det dock inte fråga om 
uranbrytning. Dammbrott i lakrestdam-
mar vid uranbrytning har inträffat i 
bland annat Australien. 
   Lakresterna i dammarna måste för 
överskådlig tid isoleras från omgiv-
ningen, dvs det är fråga om slutförva-
ring på motsvarande sätt som för det 

radioaktiva avfallet från kärnkraftver-
ken. Lakresternas halter av farliga radi-
oaktiva ämnen är låga, men volymerna 
är mycket stora. Om det sker urlakning 
eller direkt spridning på grund av ero-
sion eller dammbrott kan resultatet bli 
långsam upplagring av farliga ämnen 
(både radioaktiva och andra) i närings-
kedjorna. 
   I samband med äldre uranbrytning i 
olika delar av världen var miljöskyddet 
mycket dåligt. Arbetare i urangruvor 
fick lungcancer av radongasen och det 
förekom till och med att lakrester an-
vändes för att bygga boningshus. I Sve-
rige tillverkades så kallad blåbetong av 
samma alunskiffer som användes för 
uranutvinningen i Ranstad. 
   Sammanfattningsvis kan konstateras 
att konventionell uranbrytning ger om-
fattande, farliga och svårhanterliga av-
fallsproblem. Den låga uranhalten gör 
att stora mängder avfall produceras. 
Trots att uranet har avlägsnats finns 
huvuddelen av de radioaktiva ämnena 
kvar i avfallet. 
   Som följd av att brytningen ger svåra 
miljöproblem har den kommit att till 
största delen äga rum i områden där 
befolkningen har små möjligheter att 
protestera. Exempel är glest befolkade 
områden med urbefolkningar i Kanada 
(indianer) och Australien (aboriginer). 
   Den enda rimliga metoden att bryta 
alunskiffern i exempelvis Ranstadsom-
rådet i Västergötland är dagbrytning av 
den typ som tillämpades på 1960-talet, 
så kallad stripmining. Det innebär att 
hela landskapet bokstavligen vänds 

upp och ner på ett sätt som liknar 
mycket storskalig plöjning. Istället för 
den fasta och täta alunskiffern måste 
stora mängder finmalen lakrest depo-
neras i brytningsområdet. 
   Om de svenska kärnkraftreaktorerna 
enbart skulle utnyttja svenskt uran och 
uranet utvinnas i Ranstad skulle bryt-
ningen behöva omfatta 0,7-0,9 kvadrat-
kilometer per år, dvs nära en kvadratki-
lometer per år. Motsvarande arealer 
eller mer skulle krävas i de andra alun-
skifferområdena. Det säger sig självt 
att påverkan på natur, kultur och land-
skap skulle bli mycket stor. 
   De områden som skulle beröras i 
Västergötland upptas till största delen 
av uppodlad kulturbygd med uråldrig 
hävd. Det går att återställa marken så 
att den blir brukbar igen med restriktio-
ner, men det gamla landskapet är för-
svunnet. 
 
En kortsiktig lösning? 
Det svenska behovet av natururan är 
1400-1800 ton per år. Urbergs-
förekomsterna omfattar i allmänhet 
mindre än 10 000 ton vardera. Brytning 
av varje förekomst i urberg i Norrland 
skulle därför bli mycket kortvarig. Vid 
eventuell brytning för export i större 
skala skulle ännu fler platser och area-
ler påverkas. 
   De bolag som har sökt och söker un-
dersökningstillstånd år 2005-2006 häv-
dar att det skulle vara möjligt att utvin-
na uranet ur alunskiffern med olika va-
rianter av så kallad in situ-lakning, dvs. 
lösningsmedel pumpas ner i skiffern 

(Forts. från sidan 5) 

Uranbrytning i Ranstad, Västergötland 1978 
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och löser ut uranet utan att någon bryt-
ning behöver ske. Eftersom alunskif-
fern i praktiken är vattentät finns inget 
som talar för att in situ-lakning funge-
rar. Om metoden mot förmodan skulle 
fungera blir utvinningsgraden av uran 
troligen mycket lägre än vid traditio-
nell brytning och inom stora områden 
finns risk för att grundvattnet förore-
nas. Det finns erfarenheter från andra 
delar av världen som visar detta.  
 
Lagstiftningen 
Lagstiftningen som gäller mineral-
utvinning är mycket exploaterings-
inriktad och gäller även uran. Dock 
finns en bestämmelse i miljöbalkens 
17 kap 1§ att regeringen skall pröva 
”anläggning för att bryta uranhaltigt 
material”. Med anläggning menas själ-
va gruvdriften som kan bli aktuell efter 
undersökningar. Med ”uranhaltigt mi-
neral” menas sådant som har en uran-
halt på minst 200 g/ton, vilket är en låg 
gräns. Enligt miljöbalkens 17 kap 6§ 
får regeringen tillstyrka brytning en-
dast om kommunfullmäktige har till-
styrkt. Detta så kallade kommunala 
veto gäller utan inskränkningar, men 
kan givetvis försvinna, om lag-
stiftningen ändras. 
   Kommunernas inställning till det för-
nyade intresset för uranbrytning varie-
rar. Majoriteten av de berörda kommu-
nerna är motståndare mot brytning. 
Detta gäller framför allt i Västergöt-
land, Närke och Jämtland. I några 
kommuner i södra Lappland är inställ-
ningen positiv till brytning. 
 
   Uran är ingen global bristvara under 
överskådlig tid. Svensk uranbrytning 
ger varken självförsörjning eller lägre 
energipris. Exploatering av de stora 
uranförekomsterna i alunskiffrarna 
skulle ge oacceptabla miljöskador i 
mycket stora områden. Brytning av 
småförekomsterna i urberget ger bara 
marginella uranmängder. Den svenska 
brytningen skulle vara så liten interna-
tionellt att det inte skulle begränsa 
brytning och miljöpåverkan i andra 
länder. Det finns sålunda inget annat 
skäl för uranbrytning i Sverige än 
eventuella begränsade företagsmässiga 
vinster och kortvariga sysselsättnings-
effekter på varje berörd plats. 

Olof Holmstrand 
Nej till kärnkraft 

 

LfM har deltagit i denna studie. Hår-
prover från 5 kvinnor har tagits. Läs 
hela pressreleasen på : 
www.dnsy.se/lfm. 
 

Mer än en av sex kvinnor i den studie 
som genomförts i 21 länder har högre 
halter av kvicksilver i sina kroppar än 
allmänt accepterade gränsvärden, en-
ligt en rapporten som idag offentlig-
gjordes av kampanjen ”Förbli frisk – 
stoppa kvicksilver” (”Stay Healthy, 
Stop Mercury”) (1). 
   Trots att studien omfattade endast ca 
250 kvinnor så bekräftar resultaten de 
siffror som publicerades i EUs rapport 
från 2005 (2). Fynden är oroande då 
flera vetenskapliga rapporter visat att 
barn som blir utsatta för låga doser av 
kvicksilver under fosterstadiet kan få 
hjärnskador.  
   Den holländske barnläkare Gavin ten 
Tusscher (3) sade vid lanseringen i 
Bryssel att dagens halter av kvicksilver 
i miljön anses utgöra en fara för kom-
mande generationer. “Kvicksilver har 
länge varit känt för att kunna orsaka 
förgiftning hos barn med försämrade 
kognitiva funktioner och minskad in-
telligens som följd. Vad vi nu ser är att 
även mycket låga doser kan skada den 
växande hjärnan hos foster och barn. 
Detta sker på halter långt under dem 
som visats orsaka akut förgiftning eller 
påverka hälsan hos vuxna.”  
   Kampanjen “Förbli frisk – stoppa 
kvicksilver” har som mål att öka med-
vetenheten om att en ”child brain dra-
in”, en utarmning av barnens hjärnor, 
på grund av kvicksilverföroreningar nu 
äger rum i Europa och runt om i värl-
den. De två grupperna som samordnar 
kampanjen – HEAL 
(Health & Envi-
ronment Allian-
ce) och HCWH 
(Health Care 
Without Harm) – 
utmanar EU att ta 
ledningen i ar-
betet med att 
kontrollera 
kvicksilver-
föroreningarna 
och utfärda ett globalt 
förbud för kvicksilver. Det är 

den enda lösningen, att eliminera all 
användning av kvicksilver överallt, att 
samla ihop och lagra befintligt kvick-
silver på ett säkert sätt och att städa 
upp kvicksilverförorenade områden.  
   Skadlig exponering för kvicksilver 
sker huvudsakligen via konsumtion av 
vissa fisksorter. European Food Safety 
Authority (EFSA) har fastställt riktlin-
jer för fiskkonsumtion för särskilt sår-
bara grupper, men riktlinjerna är svaga 
och inte allmänt kända. 
   Kampanjen rekommenderar inte att 
gravida kvinnor och andra ska sluta äta 
fisk och skaldjur som är rika på när-
ingsämnen. ”Vi säger helt enkelt att 
det är bättre att äta små fiskar som är 
långt ner i näringskedjan och därför 
mindre förorenade”, sammanfattar Gé-
non Jensen. 
   Kampanjen kräver också att resulta-
ten från den provtagningsverksamhet 
som EU planerar att starta under året 
omedelbart används i informations-
kampanjer till allmänheten om hur 
man kan skydda sig mot att utsättas för 
kvicksilver.  
   Båda organisationerna hoppas att 
kampanjen medför kunskap hos ledare 
och industri världen över om kvick-
silvrets tysta men ökande påverkan på 
våra barn, och nödvändigheten av att 
handla idag. HEAL och HCWH kom-
mer att argumentera för en kraftsam-
ling att minska kvicksilverföroreningar 
som en del av kampanjen ”Zero Mer-
cury” (”Noll kvicksilver”) vid UNEP-
mötet i Nairobi i februari (5). 

Pressrelease (förkortad)  
HCWH, HEAL och LfM 

 2007-01-10  
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I vårt policyprogram som antogs 
1998 finns följande text: ”Läkare har 
ett särskilt moraliskt och etiskt ansvar 
för befolkningens hälsa. Det är därför 
läkarnas uppgift att föra ut kunskap 
som är av betydelse för hälsan i sam-
hället. I brist på vetenskapliga bevis 
kan tydliga indikationer anses till-
räckliga för ett ställningstagande i en-
lighet med den s.k. försiktighetsprinci-
pen.” 
   Vid Läkarförbundets fullmäktige 
2002 behandlades ett antal olika motio-
ner. Under visionen om ”en högkvali-
tativ hälso- och sjukvård” väckte LfM 
en motion om olika miljöfrågor. Denna 
motion avslogs av fullmäktige. Där-
emot bifölls ett yrkande att Läkarför-
bundet skulle utreda om ett policypro-
gram om hälsa, miljö och läkarnas an-
svar skulle kunna utformas utifrån lä-
karnas speciella kunskaper på ett så-
dant sätt att deras professionella kom-
petens inte ifrågasätts. 
   I november 2006 skrev styrelsen ett 

brev till ordföranden 
Eva Nilsson Bågenholm 
där vi efter frågade denna 
utredning. Brevet sändes också 
till alla  
ledamöter av central-
styrelsen. Av en 
slump blev tid-
punkten maximalt 
tajmad – just när 
klimatrapporten 
lades fram. 
   Detta ledde till att 
Eva Nilsson Bågen-
holm kontaktade vår ordförande 
Tryggve Årman. Läkarförbundet fråga-
de LfM om vi vill ha ett gemensamt 
seminarium omkring klimat- och mil-
jöfrågor. Seminariet skulle avhållas 
under Almedalsveckan, där Läkarför-
bundet framträtt med olika teman de 
senaste tre åren. LfM har svarat att vi 
vill samarbeta kring ett sådant semina-
rium och vi har specificerat de ämnen 
vi tycker är meningsfulla att avhandla. 

1. Klimat, hälsa och livsstil 
2. Läkemedel, miljö och livsstil 
   Vi har framfört livsstilsfrågor som 
viktiga att belysa eftersom de berör 
läkarkåren och läkarnas arbete i en rad 
frågor på fältet och de har samtidigt 
stor betydelse för vår påverkan på mil-
jön. I slutet av mars kommer Läkarför-
bundets styrelse ta beslut om samarbe-
tet. LfM är berett att göra sin insats. 
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ÄR VI FÖR MÅNGA PÅ 
JORDEN? 
 
En av de frågor som lyfts då vi diskute-
rar framtiden för vår jord är det tryck 
den växande befolkningen utsätter den 
för. Jordens befolkning växer fortfaran-
de – men det är vi som är över 60 som 
blir fler. I de flesta av världens länder 
ligger födelsetalen på 3 eller lägre me-
dan förväntat livslängd ligger på 60 år 
eller mer. Det är bara Afrika söder om 
Sahara som skiljer ut sig – där har fö-
delsetalet stannat på fem eller strax 
över, medan den förväntade livsläng-
den krupit ner under 60-årsstrecket.  
   Idag använder vi resurser mot-
svarande 1,2 jordklot. Vi, dvs de rikas-

te 20 % av befolkningen, använder 
75% av dessa, dvs 0,9 jordklot. Vi läm-
nar 0,3 jordklot åt de 
övriga 80 %. 
   Om antalet 
människor 
måste mins-
kas – var 
ska vi bör-
ja? Om vi 
lägger re-
duceringen 
bara i grup-
pen rika så 
räcker det med 
att minska jordens befolkning med 7 % 
för att 1,0 jordklot ska räcka. Lägger vi 
reduceringen på de icke-rika så måste 

befolkningen minskas med 25 %. 
   Födelsetalen minskar starkt när den 
socioekonomiska standarden ökar. Men 

å andra sidan ökar då antaget 
gamla personer. Epidemier 
som fågelinfluensan och 
andra katastrofer kan för-
stås medföra en snabb 
minskning av befolkning-
en. 
   Det troliga är att vi får 
räkna med att folkmängden 

på jorden fort-sätter att öka, 
om än inte i samma takt som 

förutspåddes för 50 år sedan. Och 
för att jorden ska räcka åt oss alla mås-
te vi omfördela resursuttaget. 

Ingrid Eckerman 

LÄKARFÖRBUNDETS ANSVAR 


