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Sammanfattning 
Sveriges riksdag antog 1999 ett antal nationella miljökvalitetsmål, de så kallade 
Miljömålen. Dessa beskriver vad miljöarbetet ska leda till för tillstånd fram till år 2020. 
Det finns idag totalt 16 miljömål varav ett är Giftfri Miljö. Det är ett mål som inte 
kommer att kunna nås till år 2020, varken regionalt eller nationellt. Som en del av det 
regionala åtgärdsprogrammet i Kalmar Län finns punkten att utreda och åtgärda 
förorenade områden.  
 
I området Glasriket finns en mängd sjöar och vattendrag att fiska i men under en lång 
tid bedrevs även miljöpåverkande verksamheter i form av glastillverkning med stora 
utsläpp av tungmetallerna arsenik (As), bly (Pb) och kadmium (Cd) med fler som följd.  
En exponeringskälla för att komma i kontakter med dessa ämnen är fisk. I arbetet har en 
litteraturstudie utförts som avhandlat ansamling av metaller i fiskvävnad från 
förorenade områden. Dessa har sedan jämförts med sediments- och vattenprover från 
Glasriket.  

Framför allt området runt Orrefors och Flygsfors glasbruk visar på höga halter av 
föroreningar. Fyra gäddor fångade i en damm nära Flygsfors glasbruk undersöktes på 
lab med avseende på halterna As, Cd och Pb i de ätliga delarna av fisken. Provsvaren 
visade att två av gäddorna ej nådde detektionsgränsen för metallerna medan två visade 
på förhöjda halter av As och Pb där halten As översteg gränsvärden för dagligt intag.   

Konsumtion av fisk i området är ej undersökt i studien. En nationell enkät visade att 
strax under 2 % av befolkningen är högkonsumenter (äter en gång per vecka eller mer) 
av insjöfisk medan man i Kalmar län hade en högre konsumtion på 2-3 %. Hur mycket 
fisk som fångas i området är oklart. I Orrefors Fiskevårdsförening där gäddorna i 
studien fångades sålde man 450 fiskekort 2014. Exponeringsberäkningen för fisken i 
studien visar att en person kan få i sig betydande halter arsenik och mindre halter bly.  



Abstract 
The Swedish Parliament adopted in 1999 a number of national environmental quality, 
the so-called environmental goals. These describe what environmental state work with 
the goals will lead to by 2020. There are currently a total of 16 goals of which one is a 
non-toxic environment. It is a goal that will not be reached until 2020, neither regionally 
or nationally. A part of the regional action program in Kalmar County is to investigate 
and amend the contaminated areas.  

In the area Kingdom of Crystal (Glasriket) there is a multitude of lakes and rivers to fish 
in, but for a long time it also hosted environmental impact activities in the form of glass 
manufacturing with large emissions of heavy metals arsenic (As), lead (Pb) and 
cadmium (Cd) amongst others. An exposure source to come into contact with these 
substances is fish. In this project a literature review was conducted on the accumulation 
of metals in fish tissue from contaminated areas. These were then compared with 
sediments- and water samples from the Kingdom of Crystal. 

In particular, the area around Orrefors and Flygsfors glassworks show high levels of 
impurities. Four pike caught in a pond near Flygsfors glasswork were examined in a 
laboratory for content of As, Cd and Pb in the edible parts of the fish. The sample 
results showed that two of the pike did not reach the detection limit of the laboratory 
while two showed elevated levels of As and Pb where As exceeded limits on levels of 
daily intake. 

Consumption of fish in the area has not been examined in the study. A national survey 
shows that just under 2% of the population are high consumers (eat once per week or 
more) of freshwater fish while Kalmar County had a higher consumption of 2-3%. How 
much fish is caught in the area is unclear. Orrefors Fiskevårdsförening, where the pike 
in the study were captured, sold 450 fishing permits in 2014. The exposure calculation 
for the fish in the study shows that a person can ingest significant levels of arsenic and 
smaller amounts of lead. 
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1.Inledning 
Med syfte att förbättra Sveriges miljö har riksdagen antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö vilket inte kommer nås till 2020. En av sex 
preciseringar för målets regionala åtgärdsprogram är att förorenade områden ska vara 
åtgärdade så att de inte utgör något hot mot miljön eller människors hälsa . I nuläget 1

finns fler än 80 000 potentiellt förorenade områden identifierade i Sverige. 
Glasbruksområdena i Kalmar och Kronobergs län är bland de mest förorenade 
områdena i landet och står således högt upp på länens prioriteringslistor. Att undersöka i 
vilken utsträckning människor exponeras för föroreningar från dessa områden är viktigt 
för att kunna bedöma riskerna för människors hälsa. Detta arbete kommer fokusera på 
exponering av tungmetaller via konsumtion av fisk från vattendrag i Glasriket. 

Under lång tid bedrevs glastillverkning i området vilket har lett till omfattande 
föroreningsspridning till omgivande mark och vatten (Höglund et al. 2007). Exempel på 
metaller som använts i glasbruksprocessen och deponerats i dess deponier är ansenliga 
mängder av bly (Pb), kadmium (Cd) och arsenik (As). I Glasbruksprojektet har 25 
glasbruksområden undersökts i Kalmar och Kronobergs län och totalt finns cirka 90 000 
kg arsenik, 4 200 kg kadmium och 1 100 000 kg bly vid dessa bruk. Flertalet lokaler i 
Glasriket har bedömts som riskklass 1 vilket enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) utgör mycket stor risk för 
människa och miljö (Länsstyrelsen i Kronobergs län - Inventering av förorenade 
områden enligt MIFO fas 1, 2001). 

Tidigare studier som involverar konsumtion av egenproducerade livsmedel i Glasriket 
har hittills endast fokuserat på grönsaker (Augustsson et al. 2015; Uddh Söderberg et al. 
2015) visade att arsenik och kadmium tas upp av potatis och sallad medan bly tas upp i 
mindre utsträckning. Ytterligare en möjlig källa till människors exponering för metaller 
i Glasriket skulle kunna vara konsumtion av egenfångad fisk. Området Glasriket är ett 
område med en mängd små sjöar och vattendrag som lämpar sig för fiske. Studier 
saknas dock om föroreningshalter i fisk från området varför det finns ett behov att 
undersöka denna exponeringsväg. Även om lokalbefolkningen känner till glasindustrins 
historia i trakten kan man inte vara säker på att de uppfattar att förtäring av lokalt 
fångad fisk kan vara ohälsosam. Avsikten med det här arbetet är att utreda huruvida 
konsumtion av vilt fångad fisk i utvalda delar av Glasriket kan innebära någon fara för 
människors hälsa. 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda huruvida konsumtion av fisk fångad i Glasriket skulle 
kunna ha en negativ effekt på människors hälsa. Detta med avseende på toxiska metaller 
som kommer från historisk glastillverkning. Vattendraget Flygsfors damm har valts på 
grund av sitt läge nedströms glasbruken Flygsfors och Orrefors som kan finnas på 
Länsstyrelsen Kalmar Läns prioriteringslista över förorenade områden. Detta arbete 
avser att svara på följande frågeställningar: 

 miljomal.se (Naturvårdsverket)1
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• Finns det andra områden där föroreningssituationen lett till att fisk visat sig 
utgöra en hälsofara? 

• Sprids typiska glasbruksföroreningar (Pb, As, Cd) från förorenade 
glasbruksområden till vattendrag och därifrån till fisken som ska konsumeras? 

• Vilka vattendrag i Glasriket kan tänkas vara en exponeringskälla? 
• Ansamlas de typiska glasbruksföroreningarna i fiskköttet som konsumeras? 
• Finns data över hur mycket egenfångad fisk som konsumeras specifikt för 

glasbruksområden i Småland eller i Sverige?  
• Hur hög är exponeringen skattat utifrån befintliga data samt kompletterande 

metallanalyser av fiskkött? 

2. Bakgrund 

2.1 Glasriket och tillverkning 
Glasindustrin har gamla anor i Småland. Området Glasriket innefattar sydöstra delen av 
Småland och begränsas ofta till kommunerna Lessebo, Uppvidinge, Nybro och 
Emmaboda (Rydh 1985). Under tillverkningen av glas använde man sig av olika 
metaller vilka klassas giftiga som arsenik, bly och kadmium. Bly användes som 
stabilisator i form av blyoxid vid tillverkningen av kristallglas. Stabilisatorn gör glaset 
mer hållbart och lättarbetat samt ger glaset högre ljusbrytningsförmåga. Arsenik i form 
av arseniktrioxid användes som luttringsmedel, vid tillverkning av soda- och 
kristallglas, vilket skulle ta bort luftbubblor ur glaset under smältningen. Kadmium 
utgjorde basen i olika färgämnen. (Länsstyrelsen i Kronobergs län - Inventering av 
förorenade områden enligt MIFO fas 1, 2001).  

I slutet av 1970-talet började man bruka en speciell anläggning för att ta tillvara på 
avfallet från glasbruken. Fram tills dess slängde bruken avfall på sina egna deponier och 
det är troligtvis detta som idag är de största föroreningskällorna. Exempel på material 
som kunde hamna på deponierna är felblandad mäng (blandade råvaror), oanvändbart 
glaskross och slipslam. Det är framförallt det osmälta materialet som bedöms mest 
miljöfarligt då det är i osmält form som föroreningarna lättast lakas ut (Länsstyrelsen i 
Kronobergs län - Inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1, 2001). Från 
glasbruken sprids föroreningar i lösa och partikelbundna föroreningar till de olika åarna 
i området; Alsterån, Hagbyån, Ljungbyån, Lyckebyån, Mörrumsån och Ronnebyån. 
Årligen räknar man med att läckaget uppgår till bland annat 44 kg arsenik, 12 kg 
kadmium och 165 kg bly (Höglund & Fanger et al. 2007). 

2.2 Giftighet hos arsenik, bly och kadmium 
Arsenik är ett grundämne av typen halvmetall och finns naturligt i berggrunden. Det 
finns både i organisk och oorganisk form. Ris är ett livsmedel som tar upp oorganisk 
arsenik (Kollander & Sundström 2015) medan fisk- och skaldjur kan ta upp större 
mängder organisk arsenik, som dock anses mindre hälsofarligt. I dricksvatten liksom 
vid intag av föda är arsenik förknippat med ökad risk för cancer i njure och urinblåsa 
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under längre exponering (Saint-Jacques et al. 2014; Hughes et al. 2011). Akut 
förgiftning kan leda från allt till oro i magen till döden. Arsenik finns i olika 
oxidationsformer, där trevärt och femvärt arsenik är de relevanta formerna i naturen.  
Den trevärda klassas som giftigast på grund av dess förmåga att reagera med 
svavelinnehållande föreningar samt förmåga att skapa syreradikaler (Hughes et al. 
2011).   

Bly är en tungmetall som finns i både luft, mark och vatten . Förr användes 2

blyföreningar i bensin för att motverka knackningar genom att höja bränslets oktantal 
och som smörjmedel. Med införandet av blyfri bensin har halten bly i blodet hos 
människor sjunkit (Skerfving 2005) men det är fortfarande möjligt att få i sig förhöjda 
halter via exponering genom till exempel smink, batterier eller konserver (Prüss-Üstün 
et al. 2004). Blyexponering kan bland annat förknippas med lägre IQ och sämre 
impulskontroll (Hong et al. 2015). Vid tillräckligt hög exponering kan man som följd av 
leversvikt drabbas av encefalopati (leverkoma) vilket tar sig uttryck som delirium, 
uppstötningar eller koma (Kumar et al. 1987). Delirium kan beskrivas som ett allvarligt 
förvirringstillstånd som stör den kognitiva förmågan vilket kan ge påverkan på 
orientering, uppmärksamhet, minne och planeringsförmåga (Meagher 2001).  

Kadmium är en av de mest mobila tungmetallerna och sprids bland annat via 
konstgödsel . Människor kan sedan exponeras via livsmedel som till exempel spannmål. 3

Kadmium är mycket giftigt eftersom metallen bidrar till ökad produktion av reaktiva 
föreningar som hydroxylradikaler. Dessa kan i sin tur skada DNA, cellmembran och 
leda till celldöd (Stohs et al. 2000). Vidare kan exponering resultera i skador på 
testiklarna och njurarna (Rafiq et al. 2014). Kadmium har dessutom väldigt lång 
halveringstid, mellan 17 och 30 år i människor (Castro-González & Méndez Armenta 
2008). 

Eftersom bly, kadmium och arsenik är kända för att kunna ha en negativ effekt på 
människors hälsa finns olika gränsvärden varav några presenteras i tabell 1. 

 livsmedelsverket.se 20152

 ki.se 20153
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Tabell 1 Referensvärden för As, Cd och Pb. (källa: ATSDR, Naturvårdsverket och 
WHO)

2.3 Riskbedömning i området Glasriket 
I Glasbruksprojektet fann man att det i området Glasriket finns cirka 420 000 
kubikmeter föroreningar som innehöll 420 ton arsenik, 3 000 ton bly och 27 ton 
kadmium (Höglund & Fanger et al. 2007). Laktester visar på att en hög andel av dessa 
är biotillgängliga och enligt beräkningar läcker cirka 44 kg arsenik, 165 kg bly och 12 
kg kadmium årligen ut till omgivande vattendrag. Att områdena omkring glasbruken är 
förorenade visar sig även i mätningar på grundvattnet. Medelhalter i grundvatten vid 
glasdeponier var 400 µg/l för arsenik, 130 µg/l för bly och 14 µg/l för kadmium. Detta 
kan jämföras med Naturvårdsverkets kriterier för skydd av grundvatten som för arsenik 
är 5 µg/l, för bly 5 µg/l och  kadmium 2,5 µg/l. 

3. Material och metod 

3.1 Litteraturstudie 
Genom vetenskaplig litteratur har det undersökts om tungmetaller i fisk utgör ett 
problem vid andra lokaler. Litteraturen har kommit från ett fåtal databaser tillgängliga 
via Linnéuniversitetets universitetsbibliotek, däribland EBSCO, Science Direct och 
Taylor & Francis. Sökord som använts är till exempel ”heavy metal fish exposure” och 
”glassworks heavy metal”. Även universitetsbibliotekets söktjänst OneSearch som är 
kopplad till de flesta av bibliotekets databaser har använts. Artiklar kring framför allt 
tungmetallerna arsenik, bly och kadmium med avseende på dess toxicitet och förekomst 
i andra förorenade områden har lästs. Halterna av metallupptag som hittats i litteraturen 
har jämförts med ett de gäddor som i denna studie fångades i Flygsfors damm. 

Referensvärde Arsenik Bly Kadmium

EUs gränsvärden för 
fisk (muskelkött)

- 0.20 mg/kg våtvikt
0.30 mg/kg våtvikt om 
hela fisken ämnas 
ätas

0.05 mg/kg våtvikt 

Tolerabla intag i föda Riskbaserat 
acceptabelt dagligt 
oralt intag (RISKor) 
(genotoxiska 
carcinogena ämnen) 
är 0,006 µg/kg/dag 
(WHO, 1993) 

TDI är 3,5 µg/kg/dag 
(WHO, 2006)

TDI är 0,2 µg/kg/dag 
(ATSDR, 1999)

TDI 0,3 µg/kg/dag 
(Naturvårdsverket 
2008; WHO 2000)

3,5 µg/kg/dag 
(Naturvårdsverket 
2009; WHO 2006)

0,2 µg/kg/dag 
(Naturvårdsverket 
2009; ATSDR 1999)
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Figur 1 - Foto över Flygsfors damm taget från dess sydvästra kant sensommaren 
2015. Foto: Per-Ola Risenberg

3.2 Infångande och provtagning 
Gäddor som art valdes på grund av dess förekomst i dammen men framför allt för att 
det är en rovdjursfisk där eventuella metaller kan bioackumuleras och att den äts av 
människor. Länsstyrelsernas arbete med Glasbruksprojektet studerades (se kap 4.5) för 
att finna en lämplig plats att provfiska på. Både Flygsfors och Orrefors glasbruk 
undersöktes i ovanstående projekt där bägge hamnade i riskklass 1 vilket är 
klassificeringen som innebär störst risk för människa och miljö enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsmall Mifo 2. Mallen utgår från en totalbedömning av:  

• föroreningarnas farlighet - hälso- och miljöfarlighet hos föroreningarna 
• föroreningsnivå - objektets föroreningsnivå med avseende på halt, volym och mängd 
• spridningsförutsättningar - spridningssnabbhet i olika medier beroende på till 

exempel grundvattensriktning och markegenskaper 
• områdets känslighet - hur lätt människor kan komma att utsättas för föroreningarna 
• områdets skyddsvärde - omgivningarnas natur och dess värde  

Flygsfors damm ligger ett par kilometer nedströms Orrefors glasbruk från vilket stora 
halter av kadmium och bly upptäckts nedströms i grundvattnet. Omkring 500 meter 
nord-nordost från dammen ligger deponin i Flygsfors där höga halter av arsenik, bly 
liksom kadium påträffats. Grundvattenförhållandena i området är oklara men de 
utesluter inte sydlig riktning vilket gör dammen till en potentiell källa för ansamlande 
av tungmetaller. 
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Gäddorna, med en vikt från 780 g till 1 142 g, fångades in med hjälp av nät i 
Flygsforsdammen under påskhelgen 2015. Gäddorna frystes sedan omedelbart in. I maj 
styckades en sida från varje gädda och skickades in till laboratoriet ALS Scandinavia. 
Provpaket M4 nyttjades med fokus på As, Cd och Pb men även några andra relevanta 
metaller analyserades. I provberedningen blandades 0,3 g prov (fiskmuskel) med 5 ml 
salpetersyra (HNO3) och 0,5 ml väteperoxid (H202) som sedan kokades i mikrovågsugn 
i cirka en timme. Det upplösta materialet analyseras med hjälp av Ion Coupled Plasma – 
Sector Field Mass Spectrometry (ICP-SFMS). I princip går det ut på att vätskan skickas 
in i ett plasma där elementen joniseras och skickas genom ett sektorfält (magnetiskt och 
elektriskt fält) där de bildade jonerna separeras från varandra beroende på massa 
respektive laddning (ALS Scandinavia). 

3.3 Exponeringsberäkning 
För att skatta exponeringen för tungmetallerna As, Cd och Pb har Beckers et al. (2007) 
rapport om fiskkonsumtion nyttjats enligt vilken svensken äter 30-35 g fisk om dagen. 
Mängden gäller totalt intag av all fisk. Sökorden var ”fisk konsumtion”. Modellen för 
exponeringen blir:  

4. Resultat och diskussion 

Underrubrikerna nedan behandlar de frågeställningar som har satts upp för detta arbete. 
Vidare tillkommer exponeringsbedömning (kap 4.6) och framtida studier (kap 4.7). 

4.1 Finns det andra områden i Sverige med liknande 
föroreningssituation där fisk har visats sig utgöra en hälsofara? 
Det är svårt att hitta liknande områden med kombinationen glasbruksproblematik och 
friluftsområde eftersom Glasriket är ett unikt område där ett stort antal glasbruk är ett 
begränsade till ett geografiskt område. Ett område som finns dokumentation om är dock 
Gusum i Östergötland som har haft en långvarig mässingstillverkning och där mycket 
höga halter bly, kadmium, koppar och zink uppmätts vid Länsstyrelsens undersökningar. 
Utsläpp av industriavloppsvatten skedde rakt ut i Gusumsån fram till 1970-talet. I 
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början av 1980-talet gick Miljö- och hälsovårdsnämnden samt Livsmedelsverket ut med 
lokala kostråd gällande vegetabilier inom en 3 km radie från mässingsbruket (Helmfrid 
et al. 2014). Valdemarsviks kommun rekommenderar Livsmedelsverkets allmänna 
kostråd för fisk vilket innebär att gravida, ammande, barn och kvinnor i fertil ålder bör 
äta exempelvis gädda max 2-3 gånger per år. För andra konsumenter är rådet att äta 
gädda högst en gång i veckan.  

I studien av Helmfrid et al. (2014) rapporterades att konsumtionen av lokal föda var hög 
trots tidigare kostråd och konsumtionen av lokalt fångad fisk associerades med cancer. 
Man kunde dock varken fastställa eller utesluta att konsumtionen av lokala livsmedel 
hade med cancerförekomst att göra, beroende på för lite material och att 
canceruppkomst kan ha många orsaker. 

På liknande sätt visar helt nya studier vid Arbets- och miljömedicin vid Linköpings 
universitetssjukhus att det finns en förhöjd förekomst av cancer hos boende nära 
glasbruk . Länsstyrelser och kommuner i Glasriket har också nyligen gått ut med råd 4

hur man ska kunna minska sin egen risk vilket bland annat innefattar rekommendationer 
om att inte plocka bär och svamp nära glasbruk och även odla livsmedel i pallkrage med 
köpt jord . Rekommendationer angående konsumtion av fisk saknas ännu i Glasriket 5

och en orsak till detta är att det ännu saknas forskningsresultat på området. Vid Arbets- 
och miljömedicin vid Linköpings universitet pågår arbetet med att fastställa vilka 
faktorer som är kopplade till cancerförekomst i området och vid Linnéuniversitetet 
pågår forskning som undersöker metallförekomsten i olika livsmedelstyper. Vi kan 
därför vänta oss mer kunskap om risker med konsumtion av fisk och andra 
lokalproducerade livsmedel i framtiden. 
  

4.2 Kan typiska glasbruksföroreningar (As, Cd, Pb) spridas från 
förorenade områden till fisk? 
Studier på tropiska abborrartade fiskar samt mal- och karpfiskar från två sjöar 
förorenade av industrier visade på höga halter kvicksilver i fiskarna trots relativt låga 
halter i vattnet (Dsikowitzky et al. (2013). I malen var halten oväntat låg vilket 
härleddes till artens snabba tillväxt med följden att halten späddes ut av fiskens storlek. 
Varken halten av arsenik, kadmium eller bly skiljde arterna emellan. Proverna visade 
kraftiga skillnader även inom samma art vilket ger en bild av hur komplicerat det är att 
kunna ange några normala värden. 

På 26 gäddor från Anzali International Wetland i sydvästra Kaspiska havet har 
medelkoncentrationer i fiskmuskel för Cd och Pb uppmätts till 0,82 respektive 0,22 µg/ 
kg (torrvikt) där WHOs gränsvärde för Cd överskreds (Sirizi et al. 2012). Området är 
drabbat av omfattande utsläpp via industrier, jordbruk och städer (Jamshidi-Zanjani et 
al. 2014). I en rapport från IVL gällande miljöförstörande ämnen i abborre i 
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Stockholmsregionen (Karlsson & Viktor 2014) kunde man uppmäta maxhalter på 380 
µg/ kg As (torrvikt) i muskel. Halter ökade ju längre ut i skärgården man kom.  

Enligt en studie av Mert et al. (2014) skiljer sig koncentrationen metallhalt kraftigt i fisk 
beroende på årstid vilket även visats i fler arbeten (Karadede-Akın & Hüyia, 2009; 
Farkas et al. 2002). Enligt Mert var differensen i gös mellan kadmiumupptag vinter 
respektive höst 20 % med mest upptag på hösten. För bly var halten nästan 60 % högre 
på hösten än på våren. Studier av Karadede-Akın & Hüyia visade å andra sidan högst 
halter under sommar och vinter. Näringsinnehållet i vattnet har stor betydelse för 
biotillgängligheten hos metylkvicksilver och har möjligen effekt även på upptaget av 
andra metaller (Sjöblom et al. 2000). 

Att utreda hur den kemiska fördelningen av metallpartiklar i sediment och vatten ser ut 
är av stor betydelse för att se hur pass stor del av föroreningen som är tillgänglig för 
upptag där bland annat kadmium och bly utmärkt sig extra tillgängliga genom att vara 
utbytbara och/ eller bundna till kol (Sundaray et al. 2011). Partiklarnas tillgänglighet 
kan även påverkas av parametrar som ändringar i pH och redoxpotential (Athalye & 
Gokhale 1991) vilket innebär att förändringar kan få sedimentbundna partiklar att 
släppas ut i vattenkolumnen och påverka fisk och övrig biota i sjön (Van den Berg et al. 
1999). 

4.3 Ansamlas de typiska glasbruksföroreningarna i delar av fisken som 
konsumeras. 
Metallackumulering i fisk sker antingen via gälarna, genom intag av föda och partiklar 
eller genom biologiska membran (Dhanakumar et al. 2014). Ackumuleringen i gälarna 
reflekterar metallhalten i vattnet (Farkas et al. 2003). Det finns stora variationer 
avseendes i vilka organ olika metaller ackumuleras i fisken. Enligt en studie av Can et 
al. (2012) gjord på öring visar lever och gälar de högsta halterna medan musklerna visar 
på lägre halter. Som regel har dock lever och njurar tendens att visa högre halter än 
muskler och gälar (Dhanakumar et al. 2014). 

Farkas et al. (2003) studier på brax (Abramis brama) visade på positiv korrelation 
mellan föroreningshalt och fiskens storlek, oavsett säsong, gällande upptag av 
kadmium, kvicksilver och koppar i levern. Bly och zink visade istället på negativ 
korrelation. Positiv korrelation rådde även mellan halten kvicksilver i muskel och gälar 
och fiskens storlek medan negativ rådde mellan bly, zink och koppar.  

I Cans et al. (2012) studie var metallkoncentrationen i muskeln inom EUs gränsvärden  
för fisk gällande halter för arsenik, bly och kadmium, medan halten kadmium i lever 
översteg den tillåtna gränsen (50 µg/ kg) mer än tvåfalt med 109 µg/ kg (våtvikt). 
Fisken hade fångats i ett vattendrag i östra Turkiet med föroreningar från avlopp och 
jordbruk. Både arsenik och kadmium hade högst ansamling i levern medan bly hade 
kraftigt förhöjda halter i gälarna jämfört med muskel och lever vilket även påvisas av 
Dsikowitzky (2011). Även om muskeln är den vanligaste delen för mänsklig 
konsumtion finns det de som äter lever och dessa bör iaktta försiktighet. I Dsikowitzkys 
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et al. (2013) studie hade karpfisken Labeobarbus Intermedius kvicksilvervärden mellan 
0,21 mg/kg och 1,57 mg/kg torrvikt och blyvärden mellan 0,021 mg/kg och 0,12 mg/kg 
torrvikt från samma sjö. Det var dock cirka fem kilometer mellan provpunkterna. 

Av de fyra gäddor som fångades i den här studien nådde ingen upp i EUs gränsvärde 
(0,20 mg/kg - 0,30 mg/kg) för blyhalt i fisk utan högsta halten som uppmättes var 0,16 
mg/kg. Arsenik har inget gränsvärde men högsta halten i studien var 0,13 mg/kg vilket 
är mer än tio gånger högre än för gäddor som fångades i Gusum 2006 (Landstinget i 
Östergötland, 2007). Två gäddor nådde ej detektionsgräns för de aktuella metallerna och 
var även de minsta gäddorna i studien. Halten kadmium i provfiskarna kom inte upp till 
laboratoriets detektionsgräns.   

4.4 Konsumtion av egenfångad fisk 
Sammanställningar över den totala fiskekortsförsäljningen och antalet fångade fiskar 
genom sportfiske är bristfällig i landet. Två fiskevårdsområden i Småland meddelade att 
de sålde kring 1 000 fiskekort om året; Gustavsfors FVO 1 000 - 1 200 fiskekort och 
Hossmoåns FVO 105 årskort, 642 dagskort och 147 övriga.  

I en publikation från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA 2004) fångades 
uppskattningsvis cirka 18 000 ton abborre, gädda och gös under 12 månader året 
1999-2000 av fritidsfiskare. Utöver detta cirka 7 800 ton torskfiskar och 12 000 ton lax, 
öring och sik.  I samma publikation beräknades den svenska konsumtionen av färsk fisk 
vara 5,7 kg. Vad för fisk är oklart men enligt statistiken över yrkesfiske i inlandsvatten 
2001 toppade gös listan med 240 ton, följd av siklöja på 180 ton, gädda 150 ton samt 
sik och ål på 120 ton var.  

I Glasriket finns naturliga bestånd av gädda och abborre, men även gös, öring och 
regnbåge. Mängden statistik över konsumtionen av färskvattenfisk liksom hur mycket 
som fångas är bristfällig men i en enkät äter strax under 2 % av befolkningen insjöfisk 
mer än en gång i veckan. Deltagare i enkäten från Kalmar län åt lite mer, 2-3 % 
(Miljöhälsorapport, 2001). I en rapport från Länsstyrelsen i Blekinge 2014:11 kan man 
läsa att 18 % av kvinnorna och 15 % av männen äter fisk oftare än en gång i veckan, 
men vad för fisk som menas är ej angett. I Bergers (2009) studie räknar man på att en 
kvinnlig högkonsument av fisk äter 5.5 portioner á 125 g från Vättern i månaden och en 
manlig högkonsument äter 8 portioner á 125 g Östersjöfisk. 

4.5 Vilka vattendrag i Glasriket kan tänkas vara en exponeringskälla? 
Då det visats på positiv korrelation mellan halten tungmetaller i sediment och 
ackumulering i fisk (Dhanakumar et al. 2014) är områden som funnits ha höga halter i 
sediment i länsstyrelsernas projekt Glasbruksprojektet av högt intresse. 

I Glasbruksprojektet undersöktes åarna Alsterån, Hagbyån, Ljungbyån, Lyckebyån, 
Mörrumsån och Ronnebyån. Platser med höga till mycket höga halter föroreningar 
angivna i mg/kg TS kan ses i tabell 2.  

!9



Tabell 2 - Sedimentprover från Glasriket. Inkluderade är toppnoteringar på 
sedimentsprovtagningar från olika glasbruksåar angivna i mg/kg TS (Källa: Davidsson 
& Holmström, 2007).
 

Ort As Cd Pb

Alsterån

Älghults glasbruk 100 (bäck)

Alsterbro 
glasbruk

335 (Långa Hölj) 58 500 (Långa 
Hölj)

Hagbyån

Boda glasbruk 34,4

Ljungbyån

Målerås glasbruk 1 580 (dike)

Orrefors 
glasbruk

366 (åfåra 
nedströms bruk)

18 000 (åfåra 
nedströms bruk)

Flygsfors 
glasbruk

1 330 (dike 
direkt nedströms 
bruk)

27,5 (damm 800 
m nedströms 
bruk)

19 200 (damm 
800 m 
nedströms bruk)

Flerohopps f.d. 
glasbruk

39,1 (damm 100 
m nedströms 
bruk)

8,26 (damm 600 
m uppströms 
bruk)

814 (damm 100 
m nedströms 
bruk)

Gadderås 
glasbruk

37,2 (Lansgöl)

Pukebergs 
glasbruk

10,1 
(Kärringagölen)

Lyckebyån

Kosta glasbruk 107 (bäck 1 km 
nedströms 
Blågöl)

9,03 (bäck 1,2 
km nedströms 
Blågöl)

1 490 (östra 
delen av Blågöl)

Åfors glasbruk 41,6 (Lyckebyån 
250 m 
nedströms 
bruket)

Johansfors 
glasbruk

50 (Lyckebyåns 
kvillområde)

1 360 (åfåra 1,7 
km nedströms 
bruket)

Emmaboda 
glasverk

343 (Södra diket 
nedströms bruk)
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De högsta halterna av föroreningar vid sedimentundersökningarna för glasbruksåarna 
fanns längs Ljungbyåns avrinningsområde kring Flygsfors och Orrefors glasbruk. 
Prover från en åfåra vid Orrefors glasbruk visar på mycket hög föroreningsgrad bly med 
18 000 mg/kg. Föroreningen fortsätter nedströms bruket och visar 800 meter senare 
halten 760 mg/kg och för dammen 1,2 km nedströms är blyhalten 816 mg/kg. 
Arsenikhalten från åfåran är 366 mg/kg.  Uppströms Flygsfors bruk (nedströms Orrefors 
bruk) visar proverna återigen mycket höga halter bly och höga halter av arsenik.  

Flygsfors glasbruk visar på fortsatt förhöjda värden av en mängd metaller nedströms 
bruk och deponi. Baserat på halterna i de två dammarna i Flygsfors bedöms det finnas 
cirka 20 kg As, 2 kg Cd och 1 000 kg Pb i sedimenten. Vid dammen 800 meter 
nedströms visades utöver As, Cd och Pb höga halter på krom, koppar, kvicksilver, 
nickel och zink. Uppströms Flerohopps före detta glasbruk finner man fortsatt höga 
halter vilket antyder att föroreningarna härstammar från Orrefors- och 
Flygsforsområdet. Nedströms Flygsfors visade ett dike också höga halter As, Cd och 
Pb.   

Alsterån vid Alsterbro glasbruk visade 2006 på en extremt hög halt  bly med 58 500 mg/
kg TS vid Långa Hölj men senare prover kunde inte påvisa samma höga halt. I de 
översta två decimetrarna av åfåran beräknar man ändå att det finns bland annat 30 kg 
arsenik och 10 kg kadmium i ett löst sediment. I Ljungbyåns avrinningsområde fann 
man de högsta halterna arsenik av sedimentsproven i ett dike nedströms Målerås 

Skrufs glasbruk 876 
(våtmarksprov 
vid 
Gåsamålagöl)

Mörrumsån

Lindshammars 
glasbruk

98,2 (ån 
nedströms bruk)

21,4 (damm 100 
m nedströms)

662 (damm 100 
m nedströms)

Ronnebyån

Kosta deponi 380 (dike 600 m 
nedströms 
glasbruk)

5 410 (dike 600 
m nedströms 
glasbruk)

Bergdala 
glasbruk

63,6 (bäck 800 
m nedströms 
bruk)

Strömsbergshytt-
ans deponi

128 (Kvarnsjön 
utanför deponi)

1 650 (Kvarnsjön 
utanför deponi)

Ort As Cd Pb
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glasbruk. Vid Åfors glasbruk registrerades höga halter As (41,6 mg/kg) vid 
sedimentsproven och våtmarksprov tagna vid våtmark alldeles intill sedimentprovet 
visade på mycket höga halter As (5 890 mg/kg), Pb (2 350 mg/kg) och höga halter Cd 
(9,51 mg/kg). 

På grund av mängden höga halter för samtliga glasbruksmetaller som fanns i området 
kring Orrefors och Flygsfors fokuserades val på lämplig lokal för provfiske hit. I 
Flygsforsdammen där arbetets gäddor fångades fanns vid provtagningarna av sediment 
höga halter för As (45,9 mg/kg) och Cd (7,41 mg/kg) samt mycket höga halter Pb (3 
590 mg/kg). En jämförelse mellan halter för Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, 
toppnoteringar från Glasbruksprojektet och värden från Flygsfors damm kan ses i tabell 
3 nedan. 

Tabell 3 - Jämförelse mellan de bedömningsgrunder Naturvårdsverket använder för 
tillståndsklassning av höga och mycket höga halter i sediment, de högsta halterna  
man fann i Glasbruksprojektet och halterna från platsen där gäddorna i den här studien 
fångades. Halterna är angivna i mg/kg TS. (Källa: Davidsson och Holmström, 2007).

Tabell 4 - Vattenprover från Glasriket. Vattenprover från glasbruksåar uppvisande 
höga-mycket höga halter angett i µg/l TS (Källa: Davidsson & Holmström, 2006-2007).

Hög halt Mycket hög halt Högst halt i sediment Flygsfors 
damm

Arsenik 30-150 >150 1 580 (dike vid Målerås) 45,9

Bly 400-2000 >2000 58 500 (Långa Hölj) 3 590

Kadmium 7-35 >35 27,5 (damm 800 m 
nedströms Flygsfors bruk)

7,41

Ort As Cd Pb

Lyckebyån

Kosta glasbruk 7,94 (uppströms 
glasbruk)

Transjö glasbruk 7,74 (nedströms 
Bodaskogssjö)

15,3 (nedströms 
Bodaskogssjö)

Emmaboda 
glasbruk

21,2 
(nedströmsdike 
söder om 
glasbruket)

5,01 (Lyckebyån 
uppströms 
Bjurbäcken)
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Vid jämförelser med studier visar många av proven i Glasriket höga halter (Farkas et al. 
(2003); Leung et al. (2014); Dhanakumar et al. (2015) och Dsikowitzky et al. (2013)). 
Exempelvis hade brax upp till 1,63 mg/kg (våtvikt) Cd i muskeln från vatten som visade 
föroreningshalten 0,5 µg/l (Farkas et al. 2003). EUs gränsvärde för Cd i fiskkött  är 0,05 
mg/kg våtvikt. För bly i Dsikowitzkys et al. (2013) studie visade mal (Clarias 
gariepinus) värden i muskel på 0,339 mg/kg (jmfr EUs gränsvärde 0,30 mg/kg). 
Vattenproverna visade där föroreningshalten 1,4 µg/l. Föroreningshalten i ovanstående 
vatten är klart lägre än många lokaler i Glasriket. För arsenik visade högst uppmätta halt 
i vattenprov på 3,0 µg/l och halter i muskel på ciklid (Oreochromis niloticus) 0,260 mg/
kg (Dsikowitzky et al. 2013). 

4.6 Exponeringsbedömning 
Exponeringsberäkning 
En exponeringsberäkning har gjorts för att bedöma hur mycket bly och arsenik man får i 
sig vid konsumtion av fisken med de metallkoncentrationer som uppmättes i denna 
studie. Eftersom kadmium var under detektionsgränsen i samtliga fiskar har ingen 
exponeringsberäkning gjorts. 

Ronnebyån

Kosta deponi 29,3 (bäck 
nedströms 
deponi)

Ljungbyån

Målerås glasbruk 131 (dike 
nedströms 
glasbruk)

0,365 (dike 
nedströms 
glasbruk)

13,9 (dike 
nedströms 
glasbruk)

Flygsfors 
glasbruk

21,5 (dike 
uppströms 
deponi)

0,402 (dike 
nedströms 
deponi)

3,67 (dike 
nedströms 
deponi)

Flerohopp f.d. 
glasbruk

3,98 (Ljungbyån 
uppströms 
glasbruk)

Ort As Cd Pb

!13



Figur 2 - Bild över Flygsfors samhälle. I nedre vänstra kanten (grön prick) ses dammen 
och i övre högra hörnet (röd prick) Flygsfors gamla glasbruk. Avståndet punkterna 
emellan är cirka 400 meter. Bilden är gjord på ArcGis webplats och sedan redigerad i 
ArcMap av Per-Ola Risenberg.

Sammanlagd riskbedömning 
Total exponering för oorganisk arsenik från livsmedel hos vuxna är 0,068 µg/kg 
kroppsvikt och dag (Sand et al. 2015). Jämförelse med halten arsenik i fisken från den 
här studien ger kvoten 0,99 genom att dividera 0,067 med totala exponeringen 0,068. 
Den beräknade medelexponeringen av oorganisk arsenik från fisk är 0,008 µg/kg vilket 
ger kvoten 8,4. För arsenik finns inte längre ett TDI-värde men europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet (EFSA) har infört ett liknande hälsobaserat referensvärde 
(BMDL01) på 0,0003-0,008 mg/kg kroppsvikt och dag (Bjerselius et al. 2013). Kvoten 
för referensvärdet BMDL01 blir 0,0084-0,22. Jämför man resultatet i studien från det 
gamla TDI-värdet (0,3 µg/kg/dag) ges istället kvoten 0,22.   

Kombinerat med konsumtion av till exempel grönsaker odlade från förorenade områden 
nära glasbruk kan arsenikexponeringen bli oacceptabel. Studien av Uddh-Söderberg et 
al. (2015) visar att endast konsumtion av de undersökta grönsakerna kan leda till 
cancerrisk. Väljer man Naturvårdsverkets riskvärde för oralt intag av arsenik som är 
0,006 µg/kg och dag blir riskkvoten enbart för fisken 11,1 (Naturvårdsverket - 
Riktvärden för förorenad mark, 2009). 
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För arsenik blir exponeringen för fisken med högst halt i studien hos en 70 kg 
tung person följande: (0,134 mg As/kg fisk x 0,035 kg) / 70 kg = 0,067 µg As/

kg kroppsvikt. 
 

För bly blir exponeringsberäkningen (0,157 mg Pb/kg fisk x 0,035 kg) / 70 kg = 
0,079 µg Pb/kg kroppsvikt.



Enligt Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för förorenad mark (2009) är tolerabelt 
dagligt intag (TDI) för bly 0,0035 mg/kg per dag och max 20 % av detta intag får 
komma från ett förorenat område. Blyhalten kom i provfiskarna inte upp till TDI-värdet 
utan här blev kvoten 0,11 för riktvärdet från förorenad mark.  

   
4.7 Framtida studier 
Det behövs mer underlag för hur mycket egenfångad fisk, och varifrån, folk äter. Nya 
digitala fångstrapporteringsmetoder kan möjligen leda till bättre överblick kring 
situationen. En enkätundersökning för att ta reda på konsumtionsmönstret och som även 
talar om i vilka åldrar konsumtionen sker skulle vara relevant eftersom studier visat att 
barn är känsligare för blyexponering än vuxna (Burbure et al. 2003). Farligheten hos 
föroreningarna kan också vara individuell då flera studier visar på att kvinnor har lättare 
att ta upp tungmetallerna (Hellström et al. 2007; Burbure et al. 2003). Då det kan vara 
fler föroreningar från ett område behövs mer studier på ifall den sammanlagda 
exponeringen av olika ämnen blir farligare än om man bara utsatts för ett ämne i taget.  

För att ge ett säkrare resultat kring metallhalten i fisk inom Glasriket hade fler fiskar 
och gärna av fler arter och fetthalter kunnat testas. Även skaldjur hade kunnat 
inkluderas i studien då dessa lever i sedimenten där metallerna ansamlas. Som studier 
av bland annat Mert (2014) visar på skiljer sig halterna kraftigt emellan olika årstider 
vilket leder till att fortsatta studier på halten i fisk kring olika årstider rekommenderas.  

5. Slutsats 
Fiskeområden förorenade från specifikt glasbruk i Sverige har ej funnits i litteraturen 
som undersökts i studien. Dock finns liknande fall där ett är Gusum i Valdemarsviks 
kommun där kommunen rekommenderar försiktighetsprincipen (Landstinget i 
Östergötland 2007) efter utsläpp från mässingsbruk och där ingen säker nivå bedöms 
finnas för riskgrupper (högkonsumenter, gravida, småbarn) gällande konsumtionen.  

De typiska glasbruksföroreningarna As, Cd och Pb har alla funnits i fiskmuskler 
(vanligaste konsumtionsdelen) även om fiskarna i den här studien inte nådde labbets 
detektionsgräns med avseende på Cd. Från glasbruken är det framför allt genom läckage 
från osmält glaskross som föroreningarna läcker ut i vattendragen (Höglund & Fanger et 
al. 2007). De områden där risken för exponering via fisk bedömdes högst var Flygsfors 
och Orrefors. Dessa ligger även högt upp på Kalmar Läns prioriteringslista 2015 över 
förorenade områden (plats 2 respektive 12). 

Hälften av gäddorna i studien nådde upp till betydande halter av framförallt arsenik, 
speciellt om intagandet kombineras med övriga exponeringskällor. Gränsen för 
tolerabelt dagligt intag av bly nåddes inte men fisk är inte heller den enda 
exponeringskällan. För kadmium nåddes inte detektionsgränsen i proverna. Gäddorna i 
det här arbetet var relativt små, omkring ett kilo, och då man äter åtminstone dubbelt så 
stora, hade det varit intressant att se halten av föroreningar i större fiskar och om det 
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finns någon korrelation mellan halt och vikt i muskel från detta område. Det var de två 
stora gäddorna i studien som hade högst halter As och Pb. 

För att svara på underrubriken i arbetets titel kan det med säkerhet inte sägas om 
konsumtion av egenfångad fisk från Glasriket skulle kunna innebära att man får i sig 
höga metallhalter och påverka människors hälsa. Följer man WHO´s referensvärde från 
1993  finns en hälsorisk då riskkvoten överskreds tiofalt för mängden oralt intag av 6

arsenik. Dessutom visade sig odlade grönsaker från andra studier i området innehålla 
höga halter arsenik. Studien pekar dock på att ytterligare studier behövs för att utreda 
risken för människors hälsa med att konsumera lokal egenfångad fisk. 

 Naturvårdsverket Rapport 5976 (2009) - Riktvärden för Förorenad Mark6
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7. Bilagor 

7.1 Resultat från prover på gädda från Flygsfors damm 

Tabell 5 - Resultaten från provtagning på gäddorna i studien. Provtagningen är utförd 
av ALS Scandinavia. 
 

7.2 Provsvar från ALS (3 sidor i sin helhet) 

Figur 3 - Fyra nyupptagna gäddor från Flygsfors Damm (Foto: Anders Karlsson 
Orrefors Fiskevårdsförening)

(mg/kg) As Cd Pb

Gädda 1 (1 142 g) 0,134 <0,003 0,0423

Gädda 2 (780 g) <0,05 <0,003 <0,02

Gädda 3 (1 087 g) 0,126 <0,003 0,157

Gädda 4 (780 g) <0,05 <0,003 <0,03


