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Jag arbetar vid CBEES och 
Institutionen för livsvetenskaper. 
Här bedriver vi tvärvetenskaplig 
forskning, bland annat i samarbete 
med Östeuropa, om hållbar 
utveckling, förvaltning av miljö-
frågor med mera. 
   Ett pågående projekt är 
”Regulation of chemical risks in 
the Baltic Sea area”, reglering av 
kemikalier i Östersjöregionen. Vi 
har funnit förvånansvärt stora 
skillnader i regelutformning och 
tillämpning mellan olika områden 
och mellan olika länder, förvå-
nansvärt få utvärderingar av 
effekter av regeltillämpning och 
förvånansvärt lite erfarenhets-
utbyte mellan olika områden. En 
rapport utkommer 2009. 
   Ett planerat projekt är 
kemikalier i varor och textilier 
(ChemTex) i samarbete med 
Svenska Naturvårdsföreningen 
och olika företag, bl.a. Ikea. Vi 
tittar på ämnen som innebär stor 
miljörisk, bl.a. i Östersjön: 
ftalater, metaller, flamskydds-
medel, nonylfenoler i reningsverk 
och perfluorerade ämnen. 
Förekomsten av dessa ämnen i 
naturen är beroende av faktorer 
som ökad konsumtion av textil, 
komplicerade produktkedjor och 
komplicerat och oklart miljöarbete 
och regler. 
 
Lyckat miljöarbete 
DDT är ett lyckat exempel som 
idag inte ger större toxiska 
effekter i Östersjön. Indikationer 
på farlighet fanns långt innan man 
upptäckte problemen i Östersjön 
och sedan kom fram till 
konsensus. Det tog lång tid tills 
man gjorde något, och därefter 
kom en lång återhämtningsperiod. 
DDT finns kvar i sedimenten, 
jordar etc, där det utgör en källa 
långt efter det man slutat använda 

preparatet. Tidsperspektivet är 
långt. 
   När det gäller PCB har det 
använts i många olika produkter, 
och det finns fortfarande lager och 
källor kvar. Havsörnarnas 
reproduktion har förbättrats pga 
lägre gifthalter. Nu ligger den 
ugefär på genomsnittsnivån fram 
till 1950-talet. 
   HELCO, Helsingfors-
kommissionen, identifierade ett 
antal källor till föroreningar. De 
flesta källorna i Sverige och 

många på andra håll har nu 
försvunnit. Detta är ett exempel på 
lyckad utveckling. 
 
Försiktighetsprincipen 
Om man tar ett större perspektiv 
på att upptäcka miljöfarliga 
företeelser och sedan åtgärda dem 
så skrev Europeiska miljö-
vårdsverket (European 
Environment Agency) rapporten 
”Late Lessons from Early 
Warnings: The Precautious 
Principle 1860-2000”. Här gick 
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man igenom en massa fall med 
miljöproblem som identifierades, 
studerades om de åtgärdades och 
vad som störde åtgärdandet. 
Slutsatserna blev:  
• Det måste finnas beredskap för 
oväntade händelser. Det är ofta det 
vi inte vet som är det viktiga.  
• Sektorisering i vetenskapen ger 
blinda fläckar. Dessa måste 
identifieras och angripas genom 
att stimulera tvärvetenskap och 
bred forskning.  
• Forskning och övervakning för 
tidig varning är nödvändigt. 
Kunskap ska inte vara beroende av 
slumpen, som för DDT och PCB. 
Kontinuerligt starkt fokus på 
övervakning och forskning måste 
till. Vi har ju idag 700 000 
kemikalier i Europa, och det 
kommer hela tiden nya. Det är 
politiskt sett lätt att säga ”nu har vi 
löst miljöfrågan” – det ligger en 
fara i detta. 
• Undvik ”paralysis through 
analysis”. Det finns hela tiden 
något nytt man kan mäta, och 
inom vetenskapen tycker vi oss 
aldrig vara absolut säkra. 
jättesäkra. I samhället, i använd-
ningen av vetenskapliga fakta, 
finns det helt andra analyser, andra 
sätt att använda dem. 
• Demokratiska beslutsformer 
ska till. Olika intressenter måste 
vara med i besluten. 
• Vi måste granska och 
analysera alternativ och lösningar. 
 
Hoten mot Östersjöns miljö  
För några år sedan sammanställde 
Naturvårdsverket en lista över de 
viktigaste hoten mot Östersjöns 
miljö: överfiske, övergödning, 
miljögifter, klimat, invandrande 
arter och förändring eller 
förstörelse av biotoper. Det finns 
en fara i att prioritera, att välja ett 
problem och tro sig ha löst det. En 
annan dimension är t.ex. att miljö-
gifter inte dödar lika mycket torsk 
som vi gör genom att äta upp den. 

   Tre av de 
svenska miljö-
kvalitetsmålen 
kan appliceras 
på Östersjön: 
Mål, 4 giftfri 
miljö, dvs halter 
nära bakgrund 

och ingen skadlig exponering, mål 
7, ingen övergödning, och mål 10, 
ett hav i balans. Här finns många 
problem som inte kommer 
att lösas inom utsatt tid. Vi 
har inte kunskap om vilka 
ämnen som finns i rörelse t.ex i 
varor, hur farliga de är. Det finns 
otrolig många förorenade 
områden. Gifter ligger bl.a. 
bundna i bottnar. 
 
Läget idag  
De ämnen som vi vet något om 
har sammanfattats i HELCOMs 
Aktionsplan för Östersjön 2007. 
Målen för 2020 liknar de svenska 
miljömålen: Koncentrationer nära 
naturliga, all fisk säker att 
äta samt opåverkade djur 
och växter. De gifter man 
fokuserar på tillhör framför allt 
halogengruppen:  
• Dioxiner – bildas vid för-
bränning 
• Organiska tennföreningar 
(TBT, TFT) – biocider, båtbottnar  
• Bromerade flamskyddsmedel 
(PBDE, HBCDD)  
• Perfluorerade ämnen (PFOS, 
PFOA) – ytbehandling, vatten-
avstötande i kläder 

• Nonylfenoler (NP, NPE) – 
ytaktiva ämnen, textilier   
• Oktylfenoler (OP, OPE) – 
ytaktiva, textilier   
• Klorerade paraffiner – 
smörjning, plaster, flamskydd   
• Endosulfan – bekämpnings-
medel   
• Kvicksilver – finns fortfarande 
kvar. Ska EU exportera till andra 
länder? 
• Kadmium – från reningsverken 
   När det gäller havsörnen så 
ligger, enligt senaste rapporten, 
reproduktionen fortfarande klart 
underbakgrundsnivån. Troligen 
finns det ännu en bakgrunds-
påverkan. Biomarkörer i fisk ger 
indikationer på miljögifts-
påverkan. 
   Dioxin i sillgrissleägg har 
minskat fram till mitten av 1980-
talet men halterna är fortfarande 
relativt höga. Från början 
kopplades det till hormoslyr som 
förbjudits. Sedan har det kopplats 
till förbränningsprocesser. EU har 
satt upp gränsvärden för fisk. I 
Östersjön är halterna i fet fisk, 
t.ex. strömming, över gräns-
värdena i stora delar Östersjön 
norr om Bornholm. Livsmedels-
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verket har fastställt rekommen-
dationer och Sverige och Finland 
har fått undantag från EUs regler. 
Det är dosen, inte halten, som är 
det viktiga. 
   Tributyltenn (TBT) är fort-
farande ett problem. Det leder till 
intersex hos olika snäckor med 
sterila honor. Trots förbud och 
reglering sedan 2003 är halterna 
fortfarande höga. Här misstänker 
vi förorenade sediment. 
För PDE, ett bromerat flam-
skyddsmedel, fanns ett maximum i 
slutet av 1990-talet, och därefter 
har halterna gått ner. Men när det 
gäller HBCDD går halterna 
fortfarande upp. Reglerna har inte 
hängt med. Halterna av PFOS 
(perfluoroktansulfonat) i sill-
grissleägg från Stora Karlsö går 
ständigt upp. 
 
Läkemedel 
Läkemedel har inte fått mycket 
uppmärksamhet tidigare. Läke-
medel används i samhället. I 
Sverige använder vi 1 200 olika 
substanser. Aktiva substanser (ca 
100 st) kommer ut i miljön. Till de 
viktigaste hör antibiotika, 
hormoner, smärtstillande och 
betablockerare. 
   Effekter av vissa substanser är 
observerade. På 1990-talet upp-
täcktes höga halter av etinyl-
östradiol utanför reningsverken 
vilket påverkade könsutvecklingen 
hos fiskar. I Indien dog gamarna 
av diklofenak som gavs som 
smärtlindring till gamla kor. 
Miljöbedömning görs nu av nya 
läkemedel före registrering.  
 
Toppen på isberget? 
Det här väcker frågan om det finns 
risker eller problem med andra 
substanser. Är det toppen av ett 
isberg vi talar om? I EU finns upp 
till 70 000 kemikalier (85% 
tillväxt 1995-2020). Vi har  
tillräcklig kunskap för ca 2 000 av 
dessa ämnen. Kunskap saknas för 
de flesta arter, kronisk toxicitet  
och blandningar. Det finns ett 
enormt behov av metoder för 
prioriteringar. 
   Idag har vi också olika regler 
beroende på kemikaliers avsedda 
användning: Läkemedel, livs-
medelstillsatser, bekämpnings-

medel, biocider, kosmetika/ 
hygienprodukter, allmän-
kemikalier. För de fem första finns 
separata regler, krav på testning 
och riskbedömning (miljökrav 
bara för vissa) samt godkännande 
före försäljning.  
   EUs reglering av allmän-
kemikalier, REACH (Registration, 
Evaluation, and Authorisation of 
Chemcials), är i kraft sedan 1 juni 
2007. Större delen av lagstift-
ningen implementeras från 1 juni 
2008. Fullt implementerad är 
REACH från 1 juni 2018.  
   För de 70 000 ”existerande” 
kemikalierna ställs inga krav på 
testning. På 3 500 ”nya” ställs 
ganska omfattande krav på 
testning. På de 40 000 ämnen som 
producera i mindre mängd än 1 
ton finns inga krav på testning, 
vilket anses vara ett problem. När 
det gäller de 20 000 ämnen som 
produceras i mellan 1 och 10 ton 
finns indikationer av särskilt 
farliga egenskaper (PBT, vPvB, 
CMR) som måste följas upp. 
10 000 ämnen produceras i mer än 
10 ton, och här är uppföljning 
viktig. 
   Mina tankar kring behov av 
åtgärder är: Implementeringen av 
REACH behöver övervakas, 

utvärderas och kompletteras med 
tillsyn. Ytterligare skärpning av 
REACH behövs (lågvolym 
kemikalier). En Global kemi-
kaliereglering behövs (SAICM, 
GHS, HELCOM osv.). Satsning 
på bred forskning och övervakning 
viktigt. Vi måste titta på farliga 
ämnen i varor (livscykel-
perspektiv) och använda oss av 
lagstiftning och marknadsdrivna 
styrmedel. Dessutom måste 
oavsiktliga ämnen och förorenade 
områden beaktas. 

Ingrid Eckerman 
Läkare för Miljön 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


