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Min forskningsbakgrund
Ekologi

Ekotoxikologi

Miljövetenskap

Pågående projekt: ‘Regulation of
chemical risks in the Baltic Sea area’
 Förvånansvärt stora skillnader i regelutformning

och tillämpning mellan olika områden och mellan
olika länder

 Förvånansvärt få utvärderingar av effekter av
regeltillämpning

 Förvånansvärt lite erfarenhetsutbyte mellan olika
områden

Regulation of chemical risks in the
Baltic Sea area

Planerat projekt:
Kemikalier och textilier (ChemTex)
 Stor miljörisk (Syd, Väst, Sverige, Östersjön)

– Ftalater
– Metaller
– Flamskyddsmedel
– Nonylfenol
– Perfluorerade ämnen

 Ökad konsumtion av textil
 Komplicerade produktkedjor
 Komplicerat och oklart miljöarbete / regler

Disposition

Miljögiftstrender i
Östersjön

Generella problem
och kunskapsbehov

Funderingar kring
Regler / åtgärder
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DDT - Ett lyckat exempel PCB

Förbättrad reproduktion hos havsörn
pga lägre gifthalter

‘Late Lessons from Early
Warnings’

 Beredskap för oväntade
händelser

 Identifiera och angrip
vetenskapens blinda fläckar

 Forskning och övervakning
för tidig varning

 Undvik ‘paralysis through
analysis’

 Demokratiska beslutsformer
 Granska och analysera

alternativ och lösningar

Hot mot Östersjöns miljö
 Överfiske

 Övergödning

 Miljögifter

 Klimat

 Invandrande arter

 Biotop
förändring/förstörelse
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Svenska miljömålen

 4. Giftfri miljö
– Halter nära bakgrund,

ingen skadlig exponering

 7. Ingen övergödning

 10. Hav i balans

Giftfri miljö - delmål
(senast 2010)

 Delmål 1 – Kunskap om kemiska amnen
– ‘tillräckliga uppgifter’

 Delmål 2 – Informationsmålet
– Varor försedda med information om farliga

ämnen
 Delmål 3 – Utfasning av särskild farliga

ämnen
– Nyproducerade varor fria från särskilt farlig

ämnen
 Delmål 8 – Dioxiner i livsmedel

– Åtgärdsprogram + kontinuerlig minskning

Läget – Havsörn

Helander, 2007

Biomarkörer i fisk

Larsson, 2007
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HELCOM Aktionsplan för
Östersjön 2007

 1) Koncentrationer nära naturliga, 2) All fisk säker
att äta, 3) Opåverkade  djur och växter

 Dioxins etc - förbränning
 Organiska tennföreningar

(TBT, TFT) - biocider
 Bromerade flamskyddsmedel

(PBDE, HBCDD)
 Perfluorerade ämnen (PFOS,

PFOA) – ytbehandling
 Nonylfenoler (NP, NPE) –

ytaktiva ämnen, textilier

 Oktylfenoler (OP, OPE)
– ytaktiva, textilier

 Klorerade paraffiner -
smörjning, plaster,
flamskydd

 Endosulfan -
bekämpningsmedel

 Kvicksilver
 Kadmium

Dioxin i sillgrissleägg

(Olsson 2006)

Dioxin i strömming

(HELCOM 2007) (Bignert 2007)

TBT fortfarande ett problem
 Reglering sedan 2003
 Halter på väg ned
 Problem med förorenade sediment?

Cato et al 2007

Bromerade flamskyddsmedel

(Bignert, 2007)

PFOS i sillgrissleägg från Stora Karlsö

(Bignert, 2007)

perfluoroktansulfonat

Perfluorerade ämnen (PFOS, PFOA)
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Läkemedel (miljöbedömning av nya)
 Läkemedel används i samhället

 Aktiva (ca 100) substanser
kommer ut i miljön

 Effekter av vissa substanser är
observerade

 Finns det risker/problem med
andra substanser?

Antibiotika
Hormoner

Smärtstillande
Betablockerare

Östrogener

1200 i Sverige

Diklofenak
Ibuprofen

Toppen på ett isberg?
 Upp till 70 000 kemikalier

i EU (85% tillväxt 1995-
2020)

 Tillräcklig kunskap för
ca 2000

 Kunskap saknas för
– de flesta arter
– kronisk toxicitet
– blandningar

 Metoder för prioriteringar

Läkemedel
Livsmedelstillsatser
Bekämpningsmedel
Biocider
Kosmetika / hygienprodukter
Allmänkemikalier

Olika regler beroende på
kemikaliers avsedda användning

Läkemedel
Livsmedelstillsatser
Bekämpningsmedel
Biocider
Kosmetika / hygienprod.
Allmänkemikalier

Olika regler beroende på
kemikaliers avsedda användning

• Separata regler
• Krav på testning
och riskbedömning
(miljökrav bara för
vissa)
• Godkännande
krävs innan
försäljning

Olika regler beroende på
kemikaliers avsedda användning

Läkemedel
Livsmedelstillsatser
Bekämpningsmedel
Biocider
Kosmetika / hygienprod.
Allmänkemikalier • REACH

EU reglering av allmänkemikalier

 70000 ‘existing’
 Inga krav på

testning

 3500 ‘new’
 Ganska omfattande

krav på testning

Ny lagstiftning
REACH
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REACH

Registration, Evaluation, and
Authorisation of Chemcials

I kraft sedan 2007-06-01
Större delen av av lagstiftningen

implementeras från 2008-06-01
Fullt implementerad från 2018-06-01

Prioritering inom REACH
  <1 ton (40 000 ämnen)

– Inga krav på testning

  1 - 10 ton (20 000 ämnen)
– Indikationer av särskilt farliga

egenskaper (PBT, vPvB, CMR)

  >10 ton (10 000 ämnen)
– Produktionsvolym

Uppföljning
viktig

Låga krav
anses vara
ett problem

Tankar kring åtgärder
 Implementeringen av REACH behöver

övervakas / utvärderas + tillsyn
 Ytterligare skärpning av REACH behövs

(lågvolym kemikalier)
 Global kemikaliereglering behövs

(SAICM, GHS, HELCOM osv.)
 Satsning på bred forskning och

övervakning
 Farliga ämnen i varor (livscykelperspektiv)

– Lagstiftning, marknadsdrivna styrmedel
 Oavsiktliga ämnen, förorenade områden

Tack !

Vetenskaplig riskbedömning och
försiktighet

Hansson & Rudén)

Kunskapbehov för kemikalier
Källor

Volymer, flöden

Transport,
förekomst

Spridning,
nedbrytning/persistens

Miljörisk

Biotillgänglighet,
Bioackumulation
Toxicitet

Hälso-
risk


