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Sammanfattning 
Inom EU finns gränsvärden för maximalt tillåtna halter av olika föroreningar i livsmedel som 
saluförs. Vad gäller fisk så har i Sverige förekomsten av dioxiner och andra klororganiska ämnen 
rönt stor uppmärksamhet under senare år, och kunskapsläget vad gäller deras förekomst i olika 
fiskarter och fångstområden är förhållandevis gott. Det finns emellertid också gränsvärden för 
metallerna kvicksilver, bly och kadmium som inte diskuterats lika mycket. Förekomsten av 
kvicksilver i fisk är ett välkänt miljöproblem som studerats sedan mitten av 1960-talet. Även om 
den generella trenden är att kvicksilverhalterna i miljön minskar så förekommer alltjämt förhöjda 
nivåer av kvicksilver i vissa fiskarter och fångstområden. Livsmedelsverket har utarbetat kostråd 
där vissa befolkningsgrupper avråds från annat än begränsad konsumtion av fisk från dessa 
områden och arter. Under senare år har emellertid relativt få undersökningar genomförts som 
adresserat kvicksilverförekomsten i fisk och skaldjur avsett för saluföring. Detsamma gäller bly och 
kadmium. Kunskapsläget vad gäller dessa ämnens förekomst i fisk och skaldjur är begränsat, 
vilket föranlett livsmedelskontrollerande myndigheter på kommunal nivå att anmoda bransch-
aktörer att ta fram ett uppdaterat underlag. Föreliggande studie är att betrakta som en inledande 
riskbedömning i syfte att börja tillgodose detta behov. Den gör inga anspråk på att vara en 
systematisk och heltäckande genomgång av alla fiskarter och fångstområden. I rapporten 
sammanfattas kunskapsläget baserat resultat som rapporterats in till den svenska nationella 
miljöövervakningen under det senaste decenniet, undersökningar som IVL Svenska Miljöinstitutet 
genomfört i olika projekt under senare år och även andra publicerade källor.  

I de flesta vattenområden och fiskarter som data förelåg från underskreds saluföringsgränsvärdet 
för kvicksilver med marginal. Undantag utgör emellertid de norra delarna av Vänern 
(Värmlandssjön) och Gävlebukten. Här uppmättes halter i nivå med saluföringsgränsvärdet (0,5 
mg kg/vv) i abborre, gädda1, gös och lake. Detta är områden med väldokumenterade kvicksilver-
förekomster av antropogent ursprung som undersökts under lång tid. Kvicksilverhalterna i fisk 
har successivt minskat över tid, men de kan alltjämt betecknas som något förhöjda. För kvicksilver 
finns ett tydligt samband mellan storlek och halt. Ju större och därmed äldre fiskindivider, desto 
högre kvicksilverhalter. Detta hänger samman med ämnets bioackumulerande egenskaper. Fisken 
tar under sin levnad upp större mängder kvicksilver än den hinner utsöndra. Ett sätt för 
yrkesfisket att öka marginalen till gränsvärdena är således att inrikta fisket mot mindre individer.  

Analysen av kvicksilverhalter utvidgades till att även omfatta sjöar där det inte bedrivs något 
yrkesfiske men där det kan förekomma husbehovs- och fritidsfiske. Det visade sig att det i mindre 
sjöar inte är ovanligt med kvicksilverhalter som överskrider den gamla svartlistningsgränsen på 
1,0 mg/kg vv, trots att det inte förekommit eller förekommer någon känd kvicksilvertillförsel 
utöver bakgrundsbelastning från atmosfärisk deposition. Anledningen är istället att dessa 
vattenförekomster är sura, humösa och näringsfattiga skogssjöar, en miljötyp som gynnar de 
processer som leder till kvicksilverupptag i fisk.  

Undersökningen av bly- och kadmiumhalter i fiskmuskel visade på att dessa genomgående är 
mycket lägre än saluföringsgränsvärdena. Underlagsmaterialet för bly och kadmium i muskel var 
dock något begränsat i jämförelse med det för kvicksilver. Anledningen är att bly och kadmium i 
miljöövervakningssammanhang ofta undersökts i fiskens levervävnad, inte muskelvävnad. I 
abborre finns dock skattade samband mellan kadmiumhalt i muskel och lever. Konvertering av 

                                                           

1 för gädda är saluföringsgränsvärdet 1,0 mg/kg vv 
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leverhalter till muskelhalt visade på att halten i de individer vars lever mätts med avseende på 
kadmium mest troligt har en halt i muskel som är långt under gränsvärdet. För andra arter, samt 
för bly, finns inte belagda samband mellan halt i lever och muskel.  

I havskräfta och hummer var halterna av kvicksilver, bly och kadmium genomgående under 
gränsvärdena. I signalkräfta förelåg mätdata avseende bly- och kadmiumhalt i regel från 
hepatopancreas2, inte muskelvävnad, som är den del som huvudsakligen konsumeras. Ett prov från 
norra Vättern analyserades dock för bly och kadmium i muskel. Halterna i detta prov var långt 
under gränsvärdena. Kvicksilverhalten i muskel i signalkräfta var genomgående klart lägre än 
gränsvärdet.  

Den sammantagna bedömningen är att riskerna, sett till mänsklig konsumtion, kring förekomst av 
kvicksilver, bly och kadmium i svensk fisk och skaldjur fångade i vatten med relevans för 
yrkesfisket i princip uteslutande utgörs av kvicksilver i fisk. Kvicksilverhalten i de fiskarter som 
här undersökts kan på sina håll förekomma i en storleksordning omkring saluföringsgränsvärdet. 
Risken att halten av kadmium och bly skulle överskrida sitt respektive saluföringsgränsvärde kan 
anses som liten.  

För den fortsatta riskbedömningen är vår rekommendation att yrkesfisket och associerade näringar 
kraftsamlar sina resurser till att undersöka aktuella metallhalter i arter från Västerhavet, 
exempelvis plattfiskar, torskfiskar, kotlettfiskar och krabba, där recenta data i allt väsentligt 
saknas. Vi rekommenderar också att man har en regelbunden uppföljning av kvicksilverhalterna i 
norra Vänern och Gävlebukten, exempelvis inom ramen för ett gemensamt egenkontrollprogram.  

 

 

 

  

                                                           

2 Ett matsmältningsorgan i leddjur som utgör en primitiv form av lever och bukspottkörtel, i dagligt tal benämnt kräftsmör. 
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Summary 
Within the EU, there are limit values for maximum permitted levels of various contaminants in 
food that is marketed. As far as fish is concerned, the presence of dioxins and other chloro-organic 
substances in Sweden has received a great deal of attention in recent years, and the state of 
knowledge regarding their presence in various fish species and catch areas is relatively good. 
There are also limit values for the metal’s mercury, lead, and cadmium that have not been 
discussed as much. The presence of mercury in fish is a well-known environmental problem that 
has been studied since the mid-1960s. Although the general trend is that mercury levels in the 
environment are decreasing, elevated levels of mercury still occur in certain fish species and catch 
areas. The Swedish Food Agency has prepared dietary advices, where certain population groups 
are advised against anything other than limited consumption from these areas and species. In 
recent years, however, relatively few studies have been conducted that addresses mercury in fish 
and shellfish intended for marketing. The same applies to lead and cadmium. The state of 
knowledge regarding the presence of these substances in seafood is limited, which has prompted 
municipal food control authorities to ask industry players to produce updated data. This study is 
to be considered an initial risk assessment to begin to meet this need. It does not claim to be a 
systematic and comprehensive review of all fish species and catch areas. The report summarizes 
the state of knowledge-based results reported to the Swedish national environmental monitoring 
during the past decade, surveys that IVL Swedish Environmental Institute has conducted in 
various projects in recent years, and other published sources. 

In most water areas and fish species from which data were available, the marketing limit for 
mercury was exceeded by a margin. Exceptions, however, are the northern parts of Lake Vänern 
(Värmlandssjön) and Gävlebukten. Here, measured levels were in line with the marketing limits 
(0.5 mg/ kg ww) in perch, pike, pikeperch, and burbot. These are areas with well-documented 
mercury deposits of anthropogenic origin that have been investigated for a long time. The mercury 
levels in fish have gradually decreased over time, but they can still be considered as slightly 
elevated. One way for commercial fishing to increase the margin to the limit values is to focus 
fishing on smaller individuals, since there is a clear relationship between fish size and mercury 
levels. The larger and thus older fish individuals, the higher mercury levels. This is related to the 
bio accumulative properties of the substance. The fish absorbs larger amounts of mercury during 
its lifetime than it has time to excrete. 

The analysis of mercury levels was also extended to include lakes where no commercial fishing is 
conducted but where there may be household needs and recreational fishing. In smaller lakes, it is 
not uncommon for mercury levels to exceed the old blacklisting limit of 1.0 mg /kg ww, even 
though there has been no known mercury supply other than atmospheric deposition. Instead, these 
water bodies are acidic, humous, and nutrient-poor forest lakes, an environmental type that favors 
the processes that enhances mercury uptake in fish. 

The study of lead and cadmium levels in fish muscle showed that these are consistently much 
lower than the marketing limits. However, available material of these metals in fish muscle was 
somewhat limited compared to mercury. The reason is that lead and cadmium in environmental 
monitoring contexts have often been examined in fish liver tissue, not muscle tissue. However, in 
perch, there are estimated connections between cadmium content in muscle and liver. Conversion 
of liver levels to muscle levels showed that the levels in the individuals whose liver was measured 
for cadmium most likely have a level in the muscle that is far below the marketing limit. Regarding 
other fish species and lead, there is no proven link between levels in liver and muscle. 
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In langoustine and lobster, mercury, lead, and cadmium levels were consistently below the 
marketing limits. In crayfish, measurement data for lead and cadmium content were usually from 
hepatopancreas, not muscle tissue, which is the part that is mainly consumed. However, a sample 
from northern Lake Vättern was analyzed for lead and cadmium in muscle. The levels in this 
sample were well below the limit values. The mercury content in muscle in crayfish was 
consistently clearly lower than the limit value. 

The overall assessment is that the risks, in terms of human consumption, of mercury, lead, and 
cadmium in Swedish fish and shellfish caught in waters relevant to commercial fishing, in 
principle consist exclusively of mercury in fish. The mercury content in the fish species examined 
in this study may in some places occur in order of magnitude around the marketing limits. The risk 
that cadmium and lead content would exceed their respective marketing limit value is considered 
small. 

For the continued risk assessment, we recommend that commercial fisheries and associated 
industries concentrate their resources on investigating metal levels in species from the Swedish 
west coast, such as flatfish, cod, catfish, and crabs, where recent data is essentially missing. We also 
recommend a regular follow-up of mercury levels in the northern parts of Lake Vänern and Gävle 
Bay, for example within the framework of a joint self-monitoring program. 
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Inledning 
För saluföring av livsmedel inom Europeiska unionen finns fastställda gränsvärden för vilka 
maximala nivåer av föroreningar olika livsmedel får innehålla (EU, 2006). Förordningen har 
uppdaterats flera gånger och den senaste utgåvan är daterad 2020-10-14. Vad beträffar halter av 
metaller i fisk och skaldjur i arter av relevans för svenskt yrkesfiske finns gränsvärden för 
kvicksilver, bly och kadmium enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Saluföringsgränsvärden inom EU för metallhalter i fisk (vv=våtvikt) 

 kvicksilver (mg/kg vv) bly (mg/kg vv) kadmium (mg/kg vv) 
Muskelkött fisk 0,501 0,30 0,052 

Skaldjur 0,50 0,503 0,50 
1för gädda, ål och marulk gäller 1,0 mg/kg vv. 2för makrill gäller 0,10 mg/kg vv 3för musslor gäller 1,50 mg/kg 
vv 

Kunskapsläget vad gäller kvicksilverhalter i fisk från svenska vattenområden är förhållandevis 
gott (Karlsson & Viktor, 2014; Åkerblom et al., 2014; Sandström et al., 2016), medan relativt få 
undersökningar har adresserat förekomsten av kadmium och bly. I det följande redovisas en 
sammanställning av uppmätta halter av ovan nämnda metaller i arter av fisk och skaldjur från 
fångstområden av betydelse för det svenska yrkesfisket. Dataunderlaget emanerar från nationella 
miljöövervakningsdata och av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) genomförda undersökningar 
under senare år. Syftet med sammanställningen är att göra en inledande riskbedömning och 
identifiera kunskapsluckor som det svenska yrkesfisket och dess intressenter behöver arbeta vidare 
med för att säkerställa att de livsmedelsprodukter som framöver saluförs har halter under gällande 
gränsvärden.  

Material och metoder 

Data 
Data till grund för bedömningen har hämtats från den nationella databasen för miljögifter i biota 
(Naturvårdsverket & IVL). Databasen har sammanställts av Naturvårdsverket och hade till och 
med 2016 IVL som databasvärd. Sedan dess är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) värd. Ur 
denna databas har endast data från 2010 och framåt har använts, i syfte att halterna i så stor mån 
som möjligt ska spegla nuvarande förhållanden. Däremot har databasen för miljögifter i biota inte 
uppdaterats sedan 2016 varför de mätningar som använts här alltså är utförda på fisk insamlad 
mellan 2010 och 2016.  

Även analyser utförda av IVL i samband med andra projekt har använts till denna rapport. Under 
de senaste åren har IVL deltagit i eller drivit projekt där analyser av kvicksilver, kadmium och bly i 
fisk utförts. För abborre används mätningar från Waldetoft et al. (2020) och Karlsson & Viktor 
(2014). 

Data över halter av kvicksilver, bly och kadmium i havskräfta och hummer är hämtade ifrån 
Hansson et al. (2014) och data över samma ämnen i signalkräfta är hämtade ur Lindeström et al. 
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(2009). Havskräfta och hummer insamlades vid Hallands- och Bohuskusten, medan 
signalkräftorna insamlades i flertalet insjöar i Mellansverige.  

Samtliga antalet prover som medtagits i analysen redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Antal prover för respektive art, ämne och matris.  

Art Ämne Matris Antal prover 

Abborre Hg Muskel 584 
Abborre Cd, Pb Muskel 156 för vartdera ämne 
Abborre Cd Lever 499 
Gädda Hg Muskel 108 
Gädda Cd, Pb Muskel 11 för vardera ämne 
Gädda Cd Lever 60 
Gös Hg, Cd, Pb Muskel 3 för vardera ämne 
Lake Hg Muskel 19 
Lake Cd, Pb Muskel 5 för vardera ämne 
Sill/Strömming Hg Muskel 512 
Havskräfta Hg Muskel, Hepatopancreas 5 för vardera matris 
Havskräfta Cd, Pb Muskel 5 för vardera ämne 
Hummer Hg Muskel, Hepatopancreas 1 för vardera matris 
Hummer Cd, Pb Muskel 1 för vardera ämne 
Signalkräfta Hg Muskel 14 
Signalkräfta Hg Hepatopancreas 13 
Signalkräfta Hg, Cd, Pb Rom 4 för vardera ämne 
Signalkräfta Cd, Pb Muskel 1 för vardera ämne 
Signalkräfta Cd, Pb Hepatopancreas 13 för vardera ämne 

 

Urval och beräkningar 
För att sammanställningen i föreliggande rapport ska spegla halter i saluförd fisk har fokus legat 
på lokaler i områden där yrkesmässigt fiske bedrivs. Berörda vattenområden är Vänern, Vättern, 
Hjälmaren, Mälaren, Bolmen, Båven, Krageholmssjön, Krankesjön och flertalet kustlokaler längs 
den svenska Östersjökusten. En mindre sammanställning av intresse för fritidsfisket efter gädda, 
gös och abborre har dock, oberoende av om yrkesfiske bedrivs eller inte, gjorts för att markera ut 
vatten med förhöjda kvicksilverhalter.  

För kvicksilver har endast mätningar utförda på fiskmuskel beaktats. I syfte att öka jämförbarheten 
mellan lokaler och arter och för att halten ska spegla halten i fisk som konsumeras har kvicksilver-
halter i abborre (Perca fluviatilis), gädda (Esox lucius), gös (Sander lucioperca) och lake (Lota lota) 
normerats till att motsvara fisk av konsumtionsstorlek. Enkelt uttryckt innebär det att en halt i 
mindre fisk räknas upp, och att halten i stor fisk räknas ned, på grund av att kvicksilverhalter 
tenderar att vara positivt korrelerad med fiskens storlek. Konsumtionsstorlek innebär här ca 300 
gram för abborre, 600 gram för gös och 1 kg för gädda och lake. Normeringen av abborre, gädda 
och gös har utförts i enlighet med förfarande i Sundbom et al. (2007). Normeringen av lake utgår 
från en simplare metod, där halten divideras med vikten, eftersom den artspecifika konstant som 
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krävs för normering i enlighet med Sundbom et al. (2007) inte finns framtagen för lake. För 
sill/strömming (Clupea harengus) finns inga motsvarande samband mellan storlek och halter att 
normera efter, men det anses inte ha någon större betydelse för denna rapport i och med att den 
strömming som i miljöövervakningen insamlas för analys är av ungefärlig konsumtionsstorlek (ca 
45 g). De normerade kvicksilverhalterna har klassificerats med utgångspunkt i Naturvårdsverkets 
tidigare bedömningsgrunder för miljöfarliga ämnen i biota (NV, 1999), i en femgradig skala från 
kategorin ”mycket låg halt” till ”mycket hög halt”.  

För kadmium och blyanalyseras oftast halten i fiskens lever, men även analyser av muskelvävnad 
förkommer. I och med att muskeln är den del av fisken som konsumeras så är halten i muskel mest 
intressant för syftet med denna rapport. För abborre, men inga andra arter, finns beräknade 
samband mellan kadmiumhalt i lever och muskel (Faxneld et al., 2015). På så vis kan även 
leveranalyserna av kadmium i abborre säga något om halten i fiskens muskel. För bly kunde inte 
något samband mellan halt abborrens lever och muskel fastställas. Ekvationen som beskriver 
relation mellan kadmiumhalt i lever och muskel i abborre ser ut som:  

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣)  = 0,74 ∗ 10−3 + 0,81 ∗ 10−4 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑙𝑙 (𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚), (1) 

(Faxneld, et al., 2015) 

I de fall då en leverhalt i abborre underskridit rapporteringsgränsen så används rapporterings-
gränsen dividerat med roten ur två som input i konverteringen, i enlighet med förfarandet i 
Faxneld et al. (2015).  

För gös, gädda, lake och sill/strömming finns inga kända samband mellan halt i lever och muskel 
varken för kadmium eller bly. Därför har ekvationen för abborre (Faxneld et al., 2015) använts för 
konvertering, vilket bygger på det grova antagandet att relationen mellan lever- och muskelhalt är 
likartad mellan arterna. På så vis kan en någorlunda rimlig uppfattning om muskelhalten fås 
utifrån de leverhalter av kadmium som finns tillgängliga. För sill/strömming fanns inga analyser 
av kadmium och bly i muskel att tillgå.  

Gällande havskräfta (Nephrops norvegicus), hummer (Homarus gammarus) och signalkräfta 
(Pacifastacus leniusculus), där metallanalyser ofta utförs på hepatopancreas (som i princip motsvarar 
lever och bukspottkörtel), finns inte säkerställda samband mellan halt i detta organ och 
muskelvävnad. 

Analys av kvicksilver, kadmium och bly utfördes på muskelvävnad i havskräfta och hummer, 
medan motsvarande i signalkräfta är utförd på hepatopancreas (och rom i vissa fall).  
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Resultat 
Resultatrapporteringen för fisk (gös, gädda, abborre, lake och sill/strömming) är uppdelad 
ämnesvis. Först visas resultaten för kvicksilver, därefter kadmium och bly. Halter i havskräfta, 
hummer och signalkräfta redovisas inte uppdelat per ämne. 

Kvicksilver – gös, gädda, abborre och lake 
Saluföringsgränsvärden för kvicksilver att jämföra mot är alltså 1,0 mg/kg vv för gädda och 0,5 
mg/kg vv för abborre, gös och lake (EU, 2006). Tabellerna redovisar uppmätta halter, normerade 
halter och spridningsmått (endast för normerade halter). Gemensamt för samtliga arter och lokaler 
var att inga prover hade kvicksilverhalter under analysmetodens rapporteringsgräns. Tabell 3 är 
omfattande, varför lokaler med medianhalter omkring gränsvärdena redovisas separat i Tabell 4.  

Tabell 3.  Normerade och icke-normerade kvicksilverhalter (”Hg norm” respektive ”Hg”) i abborre, 
gädda, gös och lake. Halter avser medianhalt. ”n” är antalet prover. Lokaler sorterade 
utifrån nordlig till sydlig position.  

Station Län Art Kvicksilver 
(mg/kg vv) 

Normerad 
Kvicksilver 
(mg/kg vv) 

Std.dev 
Normerad 

Kvicksilver 

n 

Rånefjärden Norrbottens län Abborre 0,11 0,3 0,062 12 
Furufjärden Norrbottens län Abborre 0,26 0,34 0,07 5 
Storfjärden Norrbottens Län Abborre 0,054 0,14 0,071 31 
Skelleftebukten Västerbottens län Abborre 0,12 0,29 0,017 2 
Holmön Västerbottens län Abborre 0,058 0,14 0,029 53 
Obbola Västerbottens län Abborre 0,07 0,061 0,0068 12 
Örefjärden Västerbottens län Abborre 0,089 0,2 0,2 9 
Örnsköldsviksfjärden Västernorrlands 

 
Abborre 0,13 0,34 0,028 2 

Mellanfjärden Gävleborgs län Abborre 0,063 0,16 - 1 
Axmar Gävleborgs län Abborre 0,064 0,07 0,014 4 
Norrsundet Gävleborgs län Abborre 0,14 0,093 0,0038 3 
Hamrångefjärden Gävleborgs län Gädda 0,37 0,4 0,051 5 
Yttre fjärden Norrbottens län Abborre 0,2 0,47 0,055 2 
Ängskärsklubb Uppsala län Abborre 0,2 0,42 - 1 
Forsmark Uppsala län Abborre 0,11 0,27 - 1 
Gräsö Uppsala län Abborre 0,099 0,25 - 1 
Kallskär Stockholms län Abborre 0,049 0,12 0,01 6 
Västerås Västmanlands 

 
Abborre 0,097 0,23 0,078 12 

Västerås Västmanlands 
 

Gädda 0,18 0,13 - 1 
Västerås Västmanlands 

 
Gös 0,11 0,082 - 1 

Ängsö Västmanlands 
 

Abborre 0,09 0,21 0,12 9 
Adelsö Stockholms län Abborre 0,09 0,26 0,025 3 
Gällnö Stockholms län Abborre 0,067 0,12 0,03 5 
Hjälmaren Örebro län Abborre 0,069 0,17 0,032 5 
Hjälmaren Örebro län Gädda 0,095 0,1 0,018 2 
Hjälmaren Örebro län Gös 0,075 0,075 - 1 
Norra Vänern Värmlands län Abborre 0,17 0,53 0,46 157 
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Norra Vänern Värmlands län Gädda 0,32 0,29 0,13 20 
Norra Vänern Värmlands län Gös 0,33 0,23 - 1 
Norra Vänern Värmlands län Lake 0,34 0,32 0,14 8 
Båven Södermanlands 

 
Gädda 0,46 0,42 0,14 20 

Södra Vänern Västra Götalands 
 

Abborre 0,14 0,37 0,12 47 
Södra Vänern Västra Götalands 

 
Lake 0,36 0,21 0,044 8 

Bråviken Östergötlands 
 

Abborre 0,066 0,18 0,02 2 
Norra Vättern Örebro län Abborre 0,036 0,28 0,058 9 
Kvädöfjärden Östergötlands 

 
Abborre 0,048 0,11 0,046 50 

Södra Vättern Jönköpings län Abborre 0,074 0,15 0,016 2 
Södra Vättern Jönköpings län Lake 0,31 0,43 0,1 3 
Bolmen Hallands län Gädda 0,37 0,36 0,14 60 
Krankesjön Skåne län Abborre 0,12 0,35 0,075 60 
Krageholmssjön Skåne län Abborre 0,054 0,12 0,048 74 

 
De normerade halterna i abborre är oftast högre än de icke-normerade halterna, i och med att de 
individer som insamlas för analys vanligtvis är mindre än individer av konsumtionsstorlek. För 
gös och gädda är de normerade halterna i ungefärlig storleksordning som de icke-normerade, i och 
med att de analyserade individerna haft en vikt i närheten av normal konsumtionsstorlek. Samtliga 
gösprover, som i detta material var från Hjälmaren (0,07 mg/kg vv), Vänern (Norra Vänern=0,23 
mg/kg vv) och Mälaren (Västerås=0,08 mg/kg vv) underskred gränsvärdet. Högsta normerad halt i 
gädda var i Båven (0,42 mg/kg vv), följt av Hamrångefjärden (0,36 mg/kg vv), Bolmen (0,40 mg/kg 
vv) och Norra Vänern (0,29 mg/kg vv). 

Laken uppvisade relativt höga halter, med 0,43 mg/kg vv (normerad) i Södra Vättern och 0,26 
mg/kg vv (normerad) i norra Vänern. De lokaler vid vilka normerad medianhalt i abborre och lake 
legat omkring gränsvärdet (här överskridande 0,3 mg/kg vv) redovisas i Tabell 4.  

Tabell 4.  Lokaler med normerad kvicksilverhalt i abborre och lake högre än 0,3 mg/kg vv. ”n” är 
 antalet analyserade prover. Lokaler sorterade utifrån nordlig till sydlig position. 

Station Län Art Kvicksilver 
(mg/kg vv) 

Normerad 
Kvicksilver 
(mg/kg vv) 

Std.dev 
Normerad 

Kvicksilver 

n 

Furufjärden Norrbottens län Abborre 0,26 0,34 0,07 5 
Örnsköldsviksfjärden Västernorrlands 

 
Abborre 0,13 0,34 0,028 2 

Yttre fjärden Norrbottens län Abborre 0,2 0,47 0,055 2 
Ängskärsklubb Uppsala län Abborre 0,2 0,42 - 1 
Norra Vänern Värmlands län Abborre 0,17 0,53 0,46 157 
Norra Vänern Värmlands län Lake 0,34 0,32 0,14 8 
Södra Vänern Västra Götalands 

 
Abborre 0,14 0,37 0,12 47 

Södra Vättern Jönköpings län Lake 0,31 0,43 0,1 3 
Krankesjön Skåne län Abborre 0,12 0,35 0,075 60 

 
I Vänern är antalet analyserade abborrprover stort, med 157 prover i Norra Vänern och 47 i Södra 
Vänern, varför medianerna är att anse träffsäkra för dessa områden. I Norra Vänern var normerad 
medianhalt i abborre 0,53 mg/kg, vilket överskrider gränsvärdet, och i Södra Vänern 0,37 mg/kg, 
vilket indikerar att kvicksilverhalterna med största sannolikhet är högre i Norra Vänern än i Södra 
Vänern. Halterna vid Ängskärsklubb, Yttre fjärden och Örnsköldsviksfjärden bör ses som mindre 
representativa på grund av det låga antalet prover, men de indikerar ändå att förhöjda halter kan 
föreligga i dessa områden.  
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Figur 1 visar lokalerna med respektive normerad kvicksilverhalt färgkodad enligt den femgradiga 
skalan: ”mycket låg halt=blå”, ”låg halt=grön”, ”medelhög halt=gul”, ”hög halt=orange” och 
”mycket hög halt=röd”. De angivna halterna är oberoende av art och avser medianvärde per lokal. 
Kvicksilverhalten överskred inte 0,5 mg/kg vv vid någon av lokalerna, men flertalet hade 
medianhalter i spannet 0,3-0,5 mg/kg vv.  

 

Figur 1. Klassificering av normerade kvicksilverhalter i abborre, gös, gädda och lake vid områden där 
kommersiellt kan förekomma. Medianvärde per lokal. 
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 Fritidsfiske 
Här följer en kort redogörelse över kvicksilverhalter i gös, gädda och abborre för några sjöar där 
yrkesmässigt fiske inte bedrivs. De lokaler som överskred den gamla svartlistningsgränsen på 1,0 
mg/kg vv redovisas (Fig.2). Naturligtvis är bilden inte heltäckande eftersom fritidsfiske bedrivs i 
mycket fler vatten än vad som finns med i detta material som huvudsakligen innehåller mätningar 
vid lokaler från nationella provtagningsprogram, men redogörelsen kan ändå ge en fingervisning 
om i vilka områden och i vilka typer av vatten som höga kvicksilverhalter förekommer. Det kan 
konstateras att det i många insjöar förekommer höga kvicksilverhalter i fisk. För flertalet av dessa 
gäller att det inte finns någon egentlig kvicksilverbelastning utöver atmosfärisk deposition. Det är 
således inneboende egenskaper i sjöarna som är orsaken bakom de förhöjda kvicksilverhalterna. 
Det är väl känt att kvicksilverhalter i fisk ofta blir är höga i sura, humösa och näringsfattiga 
skogssjöar. Detta hänger samman med att metyleringen av kvicksilver (en bakteriell process som 
omvandlar metalliskt kvicksilver till mer biologiskt tillgängliga former) gynnas i dessa typer av 
miljöer (Ullrich et al., 2001). En annan faktor som kan spela in är att näringsfattiga system blir den 
biologiska utspädningen av föroreningar sämre eftersom den totala mängden biomassa att fördela 
en given mängd föroreningar på blir mindre, se t.ex. Lindell et al. (2001) och Åkerblom et al. (2014). 

 

Figur 2.  Normerade kvicksilverhalter överskridande 1,0 mg/kg vv i abborre, gös och gädda i vatten 
där fritidsfiske, men inte kommersiellt fiske, förekommer.  
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Kvicksilver – sill/strömming 
I Tabell 5 redovisas medianhalt och standardavvikelse av uppmätta kvicksilverhalter i 
sill/strömming (ej normerade) vid lokaler där det bedrivs yrkesmässigt fiske. Gränsvärdet att 
jämföra mot är 0,5 mg/kg vv. 

Tabell 5.  Kvicksilverhalter i sill/strömming längs den svenska väst- och östkusten. Halter avser 
medianhalt. ”n” är antalet analyserade prover. Lokaler sorterade utifrån nordlig till sydlig 
position. 

Station Län Kvicksilver 
mg/kg vv 

Std.dev 
Kvicksilver 

n 

Seskaröfjärden Norrbottens län 0,053 0,017 4 

Rånefjärden Norrbottens län 0,03 0,015 10 

Harufjärden Norrbottens län 0,036 0,02 60 

Storfjärden Norrbottens län 0,056 0,017 2 

Kinnbäcksfjärden Västerbottens län 0,044 0,015 10 

Skelleftebukten Västerbottens län 0,027 0,0071 2 

Holmöarna Västerbottens län 0,02 0,011 10 

Örnsköldsviksfjärden Västernorrlands län 0,019 0,0057 2 

Gaviksfjärden Västernorrlands län 0,016 0,0039 8 

Långvindsfjärden Gävleborgs län 0,02 0,005 10 

Bottenhavet - utsjön - 0,014 0,0067 10 

Yttre fjärden Norrbottens län 0,056 0,00071 2 

Ängskärsklubb Uppsala län 0,033 0,027 68 

Forsmark Uppsala län 0,071 - 1 

Gräsö Uppsala län 0,048 - 1 

Lagnö Stockholms län 0,047 0,014 10 

Norra egentliga Östersjön - 
utsjön 

- 0,022 0,0065 10 

Landsort Stockholms län 0,011 0,0093 60 

Väderöarna Västra Götalands län 0,021 0,0067 60 

Byxelkrok Kalmar län 0,022 0,0053 10 

Fladen Hallands län 0,019 0,0057 60 

Torsås Kalmar län 0,060 0,0042 2 

Kullen Skåne län 0,028 0,0036 10 

Utlängan Blekinge län 0,018 0,015 70 

Västra Hanöbukten Skåne län 0,017 0,004 10 

Abbekås Skåne län 0,014 0,0065 10 
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Kvicksilverhalterna i sillen/strömmingen var med god marginal under gränsvärdet på 0,5 mg/kg. 
Figur 3 visar lokalerna med respektive halt färgkodad. Figuren visar att halterna i sill/strömming 
är låga längs hela landets kust. Samtliga analyserade prover föll inom kategorin ”mycket låg halt”.  

 

Figur 3. Kvicksilverhalter i sill/strömming från den svenska väst- och östkusten. Avser medianhalt 
per lokal.  
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Kadmium och bly – gös, gädda, abborre och 
lake 
För kadmium och bly visas två tabeller: en för muskelanalys av kadmium (tab.6) och bly och en för 
kadmiumhalter i abborre konverterade från leverhalt (tab.7). Medianhalten per lokal redovisas.  

Tabellen över kadmium och bly redovisar även hur många av proverna som var under 
analysmetodens rapporteringsgräns. Om minst hälften av antalet analyser i en lokal är under 
rapporteringsgränsen betyder det att medianen är likalydande med rapporteringsgränsen.  

I Tabell 6 är gränsvärdet att jämföra mot 0,05 mg/kg vv för kadmium och 0,3 mg/kg vv för bly (EU, 
2006). I tabellen noteras att i princip samtliga mätningar hade halter under rapporteringsgränsen 
(antalet prov är nästan uteslutande likalydande med antalet prov som underskred 
rapporteringsgränsen) och att rapporteringsgränserna underskrider gränsvärdena med god 
marginal.  

Tabell 6.  Medianhalter av kadmium och bly. ”n” är antalet analyserade prover och ”n<LOD” 
indikerar hur många av de dessa som hade en halt under analysmetodens 
rapporteringsgräns. LOD=limit of detection. Medianhalter under rapporteringsgräns 
markerade som ”mindre än”. 

 

Station Län Art kadmium 
(mg/kg vv) 

bly  
(mg/kg 

vv) 

n n<LOD 

Kallskär Stockholms län Abborre <0,002 <0,08 6 6 
Västerås Västmanlands län Abborre <0,002 <0,08 9 9 
Västerås Västmanlands län Gädda <0,004 <0,008 1 1 
Västerås Västmanlands län Gös <0,004 <0,008 1 1 
Adelsö Stockholms län Abborre <0,002 <0,08 6 6 
Gällnö Stockholms län Abborre <0,002 <0,08 6 6 
Hjälmaren Örebro län Gös <0,003 <0,02 1 1 
Norra Vänern Värmlands län Abborre 0,002 0,02 121 54 
Norra Vänern Värmlands län Gädda <0,002 <0,02 10 10 
Norra Vänern Värmlands län Gös <0,004 <0,008 1 1 
Norra Vänern Värmlands län Lake <0,001 <0,003 2 2 
Södra Vänern Västra Götalands län Abborre <0,002 <0,02 8 8 
Södra Vättern Jönköpings län Lake <0,001 0,0041 3 (2 och 0)* 

*två kadmiumhalter under LOD och inga blyhalter under LOD. För övriga arter och områden 
sammanfaller antal kadmium och blyanalyser med halt under LOD.  

De lokaler där inte samtliga halter är under rapporteringsgränsen är Norra Vänern och Södra 
Vättern. Dock bör det nämnas att vid närmare genomgång (visas inte här) noteras att majoriteten 
av halterna över rapporteringsgräns i Norra Vänern är halter i samma storleksordning som vanligt 
förekommande rapporteringsgräns. Maxhalterna i Norra Vänern var 0,0046 mg/kg för kadmium 
och 0,03 mg/kg för bly vilket underskrider gränsvärdena med en faktor 10.  
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I Södra Vättern hade ett av tre prover av lake en detekterbar kadmiumhalt. Denna är dock precis i 
nivå med rapporteringsgränsen. Den högsta blyhalten i dessa tre prover var 0,0053 mg/kg vv, 
vilket vida underskrider gränsvärdet.  

Estimerad kadmiumhalt  
I Tabell 7 redovisas kadmiumhalt i abborrmuskel, beräknad utefter konvertering från den halt som 
uppmätts i lever. Som nämnts tidigare är det endast för abborre som det finns en ekvation att 
konvertera efter.  

Tabell 7.  Utifrån ekvation (1) estimerade kadmiumhalter i abborrmuskel utifrån uppmätta halter i 
lever. Avser medianvärden. ”n” avser antalet analyser.  

Station Län kadmium 
(mg/kg 

vv) 

Std.dev 
kadmium  

(mg/kg 
vv) 

n 

Rånefjärden Norrbottens län 0,00079 3,10E-05 12 
Furufjärden Norrbottens län 0,00079 1,90E-05 5 
Storfjärden Norrbottens Län 0,00087 0,00048 31 
Skelleftebukten Västerbottens län 0,0012 7,60E-05 2 
Holmön Västerbottens län 0,00077 9,80E-06 43 
Obbola Västerbottens län 0,00087 5,10E-05 12 
Örefjärden Västerbottens län 0,00076 0,00023 7 
Örnsköldsviksfjärden Västernorrlands län 0,00077 1,70E-06 2 
Mellanfjärden Gävleborgs län 0,00081 - 1 
Axmar Gävleborgs län 0,00075 3,10E-06 4 
Norrsundet Gävleborgs län 0,00075 2,10E-07 3 
Yttre fjärden Norrbottens län 0,00078 1,10E-06 2 
Ängskärsklubb Uppsala län 0,00077 - 1 
Forsmark Uppsala län 0,00082 - 1 
Gräsö Uppsala län 0,00084 - 1 
Västerås Västmanlands län 0,00091 5,30E-05 3 
Ängsö Västmanlands län 0,00083 2,10E-05 3 
Hjälmaren Örebro län 0,00079 2,30E-05 4 
Norra Vänern Värmlands län 0,00079 5,30E-05 145 
Södra Vänern Västra Götalands län 0,00078 2,10E-05 48 
Bråviken Östergötlands län 0,00076 2,60E-06 2 
Norra Vättern Örebro län 0,00091 6,90E-05 9 
Kvädöfjärden Östergötlands län 0,00078 2,60E-05 40 
Södra Vättern Jönköpings län 0,00088 - 1 
Krankesjön Skåne län 0,00076 1,60E-05 60 
Krageholmssjön Skåne län 0,00075 1,80E-05 86 

 

Genomgående är de estimerade halterna så låga att de normalt sett skulle understiga under en 
analysmetods rapporteringsgräns, och de är mycket lägre än gränsvärdet. Tillgängliga leverhalter 
förstärker alltså uppfattningen att halterna av kadmium i muskel är låga.  
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För att få en grov uppfattning om kadmiumhalten i muskel i gädda (för gös, lake och sill fanns 
inga leveranalyser att tillgå) utifrån leverhalten, har ekvation (1) använts, men som nämnts 
tidigare, under antagandet att sambandet mellan halt i muskel och lever inte skiljer sig markant 
mellan abborre och gädda. Uppskattningen har gjorts något mer kondenserat än för abborren - 
ekvationen har applicerats på den maximala kadmiumhalt som noterats i lever av gädda, inte 
samtliga prover.  

Maxhalten i leverprover av gädda var oavsett område 0,82 mg/kg ts, vilket enligt ekvation (1) 
motsvarar en muskelhalt på 0,00081 mg/kg vv. Denna halt är långt under gränsvärdet på 0,05 
mg/kg vv. Leverproverna av kadmium i gädda visar alltså på att halterna i muskel mest sannolikt 
vida understiger gränsvärdet.  

Havskräfta, hummer och signalkräfta  
Analys av kvicksilver, kadmium och bly utfördes på muskelvävnad i havskräfta och hummer, 
medan motsvarande i signalkräfta är utförd på hepatopancreas (och rom i vissa fall), vilket är det 
organ som i däggdjur motsvaras av bukspottkörtel och lever. Gränsvärden för halt i skaldjur är 0,5 
mg/kg vv för kadmium, bly och kvicksilver och avser halt i muskel. Samtliga tillgängliga lokaler 
redovisas. 

Tabell 8 visar halter för havskräfta och hummer, med data från Hansson et al. (2014). Ett 
samlingsprov om 10 individer per lokal analyserades, med undantag för hummerprovet som 
bestod av en individ.  
 
Tabell 9 visar halter för signalkräfta, med data från Lindeström et al. (2009) samt IVLs egna 
mätningar. Ett samlingsprov om 6-20 individer per lokal analyserades.  
 

Tabell 8.  Metallhalter i havskräfta och hummer. M=Muskel, HP=Hepatopancreas. Halter under 
rapporteringsgräns markerade som ”mindre än”. Ett samlingsprov om 10 havskräftor per 
lokal. En hummer analyserades.  

Lokal Art Organ Bly 
mg/kg vv 

Kadmium 
mg/kg vv 

Kvicksilver (tot) 
mg/kg vv 

Norra 
Varberg 

Havskräfta M <0,025 0,029 0,09 

Norra 
Varberg 

Havskräfta HP 
  

0,082 

Stora 
Askerön 

Hummer M <0,025 0,012 0,27 

Stora 
Askerön 

Hummer HP 
  

0,071 

Bovall 2 Havskräfta M 0,036 0,072 0,093 
Bovall 2 Havskräfta HP 

  
0,061 

Bovall 1 Havskräfta M <0,025 0,03 0,13 
Bovall 1 Havskräfta HP 

  
0,081 

Väderöarna Havskräfta M <0,025 0,042 0,13 
Väderöarna Havskräfta HP 

  
0,064 

Koster Havskräfta M <0,025 0,032 0,094 
Koster Havskräfta HP 

  
0,11 
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Den högsta kvicksilverhalten uppmättes i hummer, men det är svårt att uttala sig om halter i 
hummer generellt eftersom endast ett prov av denna art fanns tillgängligt. Fem av sex blyprover 
hade halter under rapporteringsgräns, och det sjätte (i havskräfta) överskred inte gränsvärdet. 
Samtliga kadmiumhalter var med god marginal under gränsvärdet. Även alla kvicksilverhalter var 
under gränsvärdet.  

Tabell 9.  Metallhalter i signalkräfta (mg/kg ts (ts=torrsubstans)). Ett samlingsprov per lokal, om 6-20 
individer.    

Kvicksilverhalt Kadmiumhalt Blyhalt 

Fångstplats Område 

M
us

ke
l 

H
ep

at
op

an
cr

ea
s 

Ro
m

 

M
us

ke
l 

H
ep

at
op

an
cr

ea
s 

Ro
m

 

M
us

ke
l 

H
ep

at
op

an
cr

ea
s 

Ro
m

 

 mg/kg ts  

Varpan Falun 0,16 0,37 
 

 0,33 
 

 0,28 
 

Hjälmaren Örebro 0,069 0,099 0,069  1,0 0,078  0,077 0,028 

Trekanten Stockholm 0,050 0,025 
 

 0,078 
 

 0,46 
 

Långsjön Stockholm 0,010 0,007 
 

 0,044 
 

 0,16 
 

Magelungen Stockholm 0,045 0,048 
 

 0,16 
 

 0,23 
 

Ö. Mälaren Stockholm 0,066 0,044 
 

 1,1 
 

 0,16 
 

Drevviken Stockholm 0,043 0,073 
 

 0,25 
 

 0,23 
 

Ältasjön Stockholm 0,011 0,016 
 

 0,050 
 

 0,097 
 

Flaten Stockholm 0,031 0,051 
 

 0,22 
 

 0,26 
 

Sicklasjön Stockholm 0,022 0,013 0,011  0,10 <0,010  0,22 0,018 

Munksjön Jönköping 0,15 0,077 0,028  0,19 <0,010  3,1 1,1 

Vättern Aspa 0,070 0,092 
 

 0,64 
 

 0,38 
 

Vättern Aspa* 0,22   0,087   0,47   

Vättern Motala 0,13 0,080 0,042  0,82 <0,010  0,13 0,10 

*IVL:s egen provtagning hösten 2019. Avser median av tre prover.  

Dessa halter, angivna på torrviktsbasis (övriga tabeller i denna rapport anger på våtviktsbasis) är 
ca fem gånger högre än samma halt på våtvikt, eftersom torrsubstansen vanligtvis ligger kring 
20%. Därav kan slutsatsen dras att kvicksilverhalten i signalkräfta ligger med god marginal under 
gränsvärdet i alla lokaler. Kadmium- och blyhalter utförda på muskel underskrider även de 
gränsvärdet, utifrån samma resonemang. 
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Sammanfattande bedömning 
Blyhalter i abborre, gös, gädda och lake var låga, både i förhållande till gällande saluförings-
gränsvärde och till vad som går att detektera i en kemisk analys av fiskmuskel. Utifrån den relativt 
stora datamängd som här undersöktes syns att blyhalterna, i princip oberoende av lokal, är låga. 
Gränsvärdet är 0,3 mg/kg vv men nästan uteslutande var halterna under analysmetodens 
rapporteringsgräns, ofta på 0,02 mg/kg vv, vilket betyder att halterna normalt sett ligger 
åtminstone en faktor 15 under gränsvärdet. I havskräfta och hummer var halten i fem av sex 
prover under rapporteringsgränsen. I signalkräfta var bly uppmätt i hepatopancreas i de flesta 
proverna, varför halterna inte utan kännedom om konverteringsfaktorer till muskel kan bedömas 
ur ett konsumtionsperspektiv. Troligt är dock att halterna är lägre i muskel än i hepatopancreas. Det 
muskelprov som fanns tillgängligt, från Aspa i Norra Vättern, hade halter som underskred 
gränsvärdet med god marginal.  

Kadmiumhalter i abborre, gös, gädda och lake var även de låga, i förhållande till gällande 
gränsvärde och till vad som går att detektera i en kemisk analys. Halterna var i princip uteslutande 
under analysmetodens rapporteringsgräns. Gränsvärdet är 0,05 mg/kg vv och en vanligt 
förekommande rapporteringsgräns är 0,002 mg/kg, vilket betyder att halterna normalt sett ligger 
åtminstone en faktor 25 under gränsvärdet. Kadmiumhalt i havskräfta och hummer tycks vara 
högre än i fisk, men under gränsvärdet i och med att även gränsvärdet är högre. I signalkräfta, som 
för bly, var kadmium uppmätt i hepatopancreas i alla prov utom ett. Provet utfört på muskel hade 
halter som underskred gränsvärdet med god marginal.  

Kvicksilverhalterna undersöktes i huvudsak efter normering, för att anpassa halten till fisk av 
konsumtionsstorlek och för att öka jämförbarheten mellan lokaler och arter. Inget av gädd- eller 
gösproverna överskred gränsvärdet på 1,0 mg/kg respektive 0,5 mg/kg. I abborren överskreds 
gränsvärdet på 0,5 mg/kg vv i Norra Vänern, men inte vid några andra lokaler. Ett flertal lokaler 
uppvisade dock halter abborre i närhet av gränsvärdet. Lake, insamlad i Norra Vänern och Södra 
Vättern, hade kvicksilverhalter omkring, men underskridande, gränsvärdet. De normerade 
medianhalterna var 0,32 respektive 0,43 mg/kg. 

När kvicksilverhalter i gös, gädda och abborre undersöktes även vid lokaler där yrkesmässigt fiske 
inte bedrivs noterades att det inte är helt ovanligt med halter överskridande den gamla 
svartlistningsgränsen på 1,0 mg/kg i fisk av konsumtionsstorlek.  

Kvicksilverhalter i sill/strömming (inte normerade) var låga vid samtliga lokaler längs den svenska 
väst- och östkusten. Bilden som framkom var att halterna är lägre i sill/strömming än i insjöfisken, 
vilket överensstämmer med resultaten i Halldin Ankarberg & Nordlander. (2008), där lägre 
kvicksilverhalter noterades i fisk från Östersjön jämfört med den från insjöar.  

Kvicksilverhalten i havskräfta och signalkräfta var låg. I det hummerprov som analyserats 
noterades dock en halt på 0,27 mg/kg. 

Jämförs halter av kvicksilver, bly och kadmium i förhållande till sina respektive gränsvärden, är 
den sammanfattande bedömningen utifrån denna datasammanställning att hälsorisker kopplade 
till svensk saluförd insjö- och kustfisk utgörs av kvicksilver, inte kadmium och bly. I områden där 
det bedrivs yrkesmässigt fiske, förekom i flertalet fall kvicksilverhalter omkring gränsvärdet 
medan kadmium och bly genomgående knappt fanns i detekterbara halter, och 
rapporteringsgränserna var långt under gränsvärdena.  
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Uppfattningen att problematiken i huvudsak utgörs av kvicksilverintaget stärks av 
Livsmedelverkets siffror. Det anges i Livsmedelsverkets matkorgsundersökning (Livmedelsverket, 
2012), att vid en svensk normalkost så är fisk den helt dominerande källan till intag av kvicksilver 
(82%). De huvudsakliga källorna till kadmium anges vara spannmål (39%) och potatis (19%). De 
huvudsakliga källorna till bly är frukt (21%), följt av socker och sötsaker, kött och grönsaker (12-
14% vardera).  

Sammantaget bedöms utifrån denna sammanställning risken att de arter som undersökts skulle 
innehålla halter som ligger över eller ens i närheten av EU:s saluföringsgränsvärden vad gäller bly 
och kadmium som låg. Det finns emellertid äldre indikationer på att krabba, mer specifikt brunt 
krabbkött ofta benämnt krabbsmör, kan innehålla höga halter av kadmium (Jorhem et al., 2014). 
Till skillnad från i kräftor och hummer så utgör krabbsmöret en relativt stor andel av den ätliga 
delen i krabba. Dataunderlaget är emellertid begränsat och föråldrat, varför det finns goda skäl för 
näringen att förbättra kunskapsunderlaget genom nya mätningar. Detsamma kan sägas gälla 
fiskarter som inte ingått i sammanställningen, exempelvis laxartade fiskar, plattfiskar, torskfiskar 
och kotlettfiskar, även om det inte finns några indikationer på att dessa skulle innehålla höga 
halter av kadmium och bly (Jorhem et al., 2014). 

Förekomsten av förhöjda kvicksilverhalter i framförallt insjöfisk är ett välkänt miljöproblem som 
först uppmärksammades i Sverige i mitten av 1960-talet (Johnels et al., 1967). På 1970- och 80-talet 
var det vanligt förekommande med kvicksilverhalter över 1 mg/kg vv. Sådana vattenområden 
svartlistades och folk avråddes från att konsumera fisk därifrån. I det perspektivet är den bild som 
framträder i denna sammanställning positiv. Kvicksilverhalterna har minskat över tid (Åkerblom 
et al., 2014; Sandström et al., 2016) och förefaller fortsätta att göra det. I flertalet av de undersökta 
områdena aktuella för kommersiellt fiske, ligger de genomsnittliga kvicksilverhalterna med 
marginal under saluföringsgränsvärdena. Undantag utgör Värmlandssjön, den nordliga bassängen 
av Vänern, och Gävlebukten i södra Bottenhavet. Här ligger de halter som uppmäts i gädda, gös, 
abborre och lake av konsumtionsstorlek i nivå med saluföringsgränsvärdena. Det ska dock 
framhållas att även i dessa områden, som tidigare belastats av utsläpp från cellulosaindustrin och 
därtill associerade verksamheter, pågår en återhämtning och att halterna minskat över tid 
(Lindeström, 2001; Grahn, 2020). Detta förefaller dock inte vara är inte fallet i några av de mindre 
sjöar som ingått i sammanställningen där kvicksilverhalterna alltjämt överstiger den gamla 
svartlistningsgränsen. Ur ett folkhälsoperspektiv bör det vara av vikt för 
livsmedelssäkerhetsmyndigheter att kommunicera kostråd och hålla allmänheten informerad om 
att det i näringsfattiga humösa skogssjöar inte är ovanligt med höga kvicksilverhalter medan det i 
kustzonen och större insjöar generellt inte förekommer påtagligt förhöjda kvicksilvernivåer i fisk.  
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