
           

 

 

Bolmsö 2019-03-30                  

 

Sammanställning av föreliggande dokumentation om tungmetaller i fisk från kust 

I samband med mötet i Göteborg 2019-03-25 bestämdes att omgående påbörja arbetet med att 

verkställa åtgärder avseende tungmetaller enligt de beslut som Göteborgs Stad fattat gentemot 

fiskgrossisterna. 

I ett första skede bestämdes att undersöka vilka kända och validerade analysresultat som finns 

inlämnade på den nationella databasen från skilda håll, varefter kompletterande provtagningar skall 

göras vid behov på de arter som kan påverka konsumenten genom att de är frekventa i handeln och 

på arter som handeln kan misstänka är riskprodukter. 

Utöver konstaterande av vilka data som finns i nationella databasen hos IVL och sedermera SGU finns 

nedanstående även kommentarer och beräkningar kring utfallet av provtagningen. Kommentarernas 

och beräkningarnas källhänvisningar finns i de webblänkar som anknytes till dessa. 

De genomsnittsvärden som finns på tungmetaller har beräknats härstädes, förutom delar av 

Hjälmaren och övriga metaller i Vänern där beräkningarna gjorts av länsstyrelserna. 

 

Bolmen 

Prover avseende kvicksilver tagna ifrån gädda i Hylte kommun i Hallands län och Ljungby kommun i 

Kronobergs län. 

Hg ww muskel mg/kg Bolmen. Enskilda individer. Snittvärde 1967 – 2015 = 0,39 

             Varav snittvärde 2005 – 2015 = 0,40 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=2&p=5&t=6155 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=2&p=5&t=4822 

Det genomsnittliga värdet för Hg är 0,39. Gränsvärde för gädda och ål är 1,0 mg/kg i muskel. 

Prover avseende Cd och Pb har tagits i sjön Bolmen från 1997 till 2015 (redovisat). Proverna avser 

lever och torrvikt, vilket inte överensstämmer med kraven i förordningen. Skillnaden mellan hel fisk 

och muskel är marginell och kan beräknas för att stämma med förordningen om hela fisken skall ätas. 

Svenska Miljöinstitutet har medgivit möjlighet att transformera levervärden och torrvikt till muskel 

och våtvikt och mellan muskel och hel fisk.  

(Se exempelvis Naturhistoriska Riksmuseet rapport 1:2015 sidan 9, table 2) 
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Slutsats 

Kvicksilverhalten i gädda från sjön Bolmen uppgår till 38% av gränsvärdet sett över hela 

provtagningstiden. 

Gäddan har högre belastning av Hg än andra arter. Inget väcker misstanke om att halten är för hög i 

någon art oaktat att gränsvärdet är 0,5 mg/kg för andra arter än Gädda och Ål eftersom belastningen 

för övriga arter normalt är lägre än för gädda. 

Provtagning av Cd och Pb  kan transformeras till muskel och ww, men ej prioriteras. Då dessa 

metaller aldrig återfunnits i fiskmuskel i Sverige och till skillnad från Hg inte anrikas i fiskmuskel på 

samma sätt. (källa: Magnus Karlsson, IVL) 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Borgholm Byxelkrok 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 2006= 0,02 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=22013 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Båven 

För Båven finns analysresultat för Hg. 

Båven Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1997- 2011 = 0,49 , vilket är det högsta värdet i de 

jämförda sjöarna. 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=26&p=5&t=5757 

En kortare serie: Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1993- 2086 = 0,57 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=5757 

Slutsats 

Ytterligare provtagningar kan göras. Dock ej högprioriterat då omsättningen är låg. 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 
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Gotland  SO 

Hg mg/kg ww muskel i Torsk: Snittvärde 1979- 2013= 0,032 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=1&t=3744 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle Furuskär (Furuvik) 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1995= 0,31 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4720 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle Gåsholma 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1999= 0,19 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4712 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle Gävlebukten 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1984= 1,55 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4679 

Slutsats: 

Värden för Hg ger underlag men över gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Betänkligheter finns över provet, då prover har joppats över ill förmån för Metyl-Hg. 

Känns betänkligt. 
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Gävle Hamrångefjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1991 - 2011= 0,58 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4712 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle Iggösundet 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1999= 0,18 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4712 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1999= 0,17 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4713 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle Iggön 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1991= 0,20 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4651 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle Inre fjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1994= 1,84 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4707 

Slutsats: 

Värden för Hg ger bristfälligt underlag och delvis över gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Endast 2 prover: 0,57 och 3,1 

Misstanke om förhöjda värden. 
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Gävle N Römaren 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1995= 0,50 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4722 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle NV Orarna 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1995= 0,65 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4723 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Gävle O Orarna 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1995= 0,77 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4724 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Haparanda Seskaröfjärden  

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 2013 - 2015= 0,04 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=7&p=3&t=4807 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 2004 - 2012= 0,15 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=21&p=3&t=4807 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 
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Haparanda Säivisviken 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2004 - 2009 = 0,082 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=21&p=7&t=4812 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2014 - 2015= 0,11 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=7&p=7&t=4809 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011 - 2013= 0,11 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=21&p=7&t=4809 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Hjälmaren 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1977- 1985 = 0,30 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=5090 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1985 och 1996 = 0,18 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=8445 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1999- 2003 = 0,19 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=17&p=5&t=8445 

Hg mg/kg ww muskel i Abb: Snittvärde 2003 = 0,09 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=17&p=5&t=8445 

Cd mg/kg ww muskel i Abb: Snittvärde 2003 = 0,04 

Pb mg/kg ww muskel i Abb: Snittvärde 2003 = 0,08 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=17&p=7&t=8445 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1977- 1996 = 0,32 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=8446 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1999- 2011 = 0,29 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=17&p=5&t=8446 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Värde 2011 = 0,11 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=17&p=7&t=8446 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1990 och 1996 = 0,31 
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https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=8447 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Värde 2011 = 0,42 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=17&p=5&t=8447 

 

 

Från Länsstyrelsen i Örebro Län har inkommit följande provtagningsresultat i citat: 

Abborre (2014)      

Analyser utfördes på poolade prover där 12 abborre mellan 16 och 20 cm lång ingick. Kadmium och 

bly analyserades i lever. Kvicksilver analyserades i muskel. Om analysresultatet är under labbets 

rapporteringsgränsen anges värdet för rapporteringsgränsen med minustecken. 

       

      

Lokal Levertorr% Kadmium Bly Muskeltorr%  Kvicksilver 

  ug/g torrv lever ug/g torrvikt lever ng/g våtvikt muskel 

Norra Storhjälmaren 23,6 0,583 -0,012 20,500 74,210 

Mellanfjärden  21,7 0,814 0,013 20,000 62,600 

Södra Storhjälmaren 22,7 1,016 -0,013 21,000 68,670 

Hemfjärden  21,5 0,607 0,017 18,700 65,637

      

Gös (2016)      

Analyser utfördes på en poolade prov där 10 gös mellan 45 och 50 cm ingick. Fisk fångades vid 3 lokaler i Storhjälmaren. 

Metaller analyserades i muskel. Om analysresultatet är under labbets rapporteringsgränsen anges värdet för 

rapporteringsgränsen med minustecken.    

   

Lokal Kadmium Bly Kvicksilver   

 ug/kg våtvikt ug/kg våtvikt ug/kg våtvikt   

Storhjälmaren -3 -20 74,8   

 

Slutsats 

Fler prover kan tas med tanke på den stora omsättningen på fisk från Hjälmaren. 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 
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Holmöarna Umeå 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 1991 - 2014 = 0,06 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=7&t=6719 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Hudiksvall Gackerön-Brusen 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1992= 0,11 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4729 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Hudiksvall Långvindsfjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1992= 0,18 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4699 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Hudiksvall Saltvik 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1992= 0,13 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4730 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 
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Hudiksvall Harmångeråns mynning i havet Botetnhavet 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2006= 0,12 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=7&t=4767 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1990= 0,69 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4632 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Karlskrona  Utlängan 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 1972 - 2014= 0,02 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3720 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Koster 

Hg mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,09 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=136&t=7654 

Cd mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,032 

Pb mg/kg ww i muskel i Havskräfts: Värde 2013= 0,025 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=136&t=7654 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  gjorda på sätt som 

överensstämmer med förordning 1881:2006 

Värden understiger med mycket god marginal satta gränsvärden. 
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Kramfors Kramforsfjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2009 = 0,0123 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=7&t=6831 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Kungsbacka Nidingen 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 1995= 0,03 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=30709 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Luleå Harufjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 1972 - 2014= 0,043 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3723 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Mälaren 

I nationella databasen finns inget material från Mälaren för tungmetaller i fisk, men väl från sjöar i 

tillrinningsområdet. Värdena är under gränserna för de prover som tagits (främst Hg) 

I Mälaren finns äldre material på papper i arkiv. Detta material har man ännu inte översatt i digital 

form för överföring till databasen. 

Provtagningar har skett under 2017, som ännu ej har publicerats. Ingrid Hagermark på Mälarens 

Vattenvårdsförbund meddelar muntligen att man i arbetsmaterialet inte funnit värden för de tre 

metallerna som överstiger satta gränsvärden. 

Därför finns ingen misstanke om att värden ligger över gräns. 
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Nordmaling Örefjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2010 - 2014 = 0,11 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=7&t=20324 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2004 = 0,08 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=22&p=7&t=4806 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Nynäshamn Landsort 

Hg mg/kg ww muskel i Sill/Strömming: Snittvärde 1981 - 2014 = 0,03 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=6725 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Norrköping Svensksundsviken 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2006= 0,06 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=15&p=7&t=7031 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 
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Piteå Storfjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 2004 - 2012= 0,13 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=21&p=3&t=4808 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011 - 2012= 0,07 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=21&p=7&t=4808 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2004 - 2009= 0,11 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=21&p=7&t=4814 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Roxen 

Värden för Cd och Pb i abborre finns från år 1997. Överstiger ej gränsvärde. 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=15&p=7&t=7117 

Slutsats 

Ytterligare provtagningar kan göras. Dock ej högprioriterat 

 

Rusken 

Ingen provtagning finns registrerad i nationella databasen för Rusken. 

Slutsats: 

Mycket liten omsättning. Ingen misstanke om förhöjda värden. Prioritering som Såne och Bolmen. 
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Skånesjöarna 

Krageholmssjön: 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2000 - 2015 = 0,06 

Värde för Cd och Pb endast taget i lever. 

Provtagning i Vomb, Ellestad och Ringsjön där fiske förekommer har ej funnits i databasen. 

Slutsats 

Då mängden fisk från dessa sjöar är ringa på marknaden bör de stora producentsjöarna prioriteras 

före skånesjöarna. Värdena i Krankesjön, där fiske ej sker, är låga (Genomsnittligt värde Hg ww (1999 

– 2006) i muskel i Krankesjön är 0,07 mg/kg, vilket motsvarar Krageholmssjön!), varför det kan 

förväntas liknande resultat i övriga likartade sjöar i Skåne.  

 

Sommen 

En provtagning avseende muskel av abborre i Sommen har gjorts där gränsvärden för Cd och Pb 

ligger under gränsvärden. 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=15&p=7&t=7116 

Slutsats 

Provtagning kan ske. Då handeln är ringa bör samma prioritering göras som för Bolmen och 

skånesjöarna. 

 

Sotenäs Bovall 

Hg mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,13 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=136&t=7653 

Cd mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,03 

Pb mg/kg ww i muskel i Havskräfts: Värde 2013= 0,025 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=136&t=7653 

Hg mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,093 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=136&t=7652 

Cd mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,072 

Pb mg/kg ww i muskel i Havskräfts: Värde 2013= 0,036 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=136&t=7652 

Slutsats: Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  gjorda på 

sätt som överensstämmer med förordning 1881:2006Värden understiger med mycket god marginal 

satta gränsvärden. 
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Stenungsund Stora Askerön 

Hg mg/kg ww muskel i Hummer: Värde 2013= 0,17 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=137&t=7651 

Cd mg/kg ww muskel i Hummer: Värde 2013= 0,012 

Pb mg/kg ww i muskel i Hummer: Värde 2013= 0,025 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=137&t=7651Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  gjorda på sätt som 

överensstämmer med förordning 1881:2006 

Värden understiger med mycket god marginal satta gränsvärden 

 

Strömsund Nordanstig sågtäktsviken 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 989= 0,78 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4638 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Söderhamn Baggsundet 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1990= 0,31 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4710 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Söderhamn Djupvik 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1990= 0,1 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4629 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 
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Söderhamn Inre Norrfjärd 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1990= 0,152 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4647 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Söderhamn Inre Norrfjärd 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1990= 0,1 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4647 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Söderhamn Vallvik Granön 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1978= 0,29 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4647 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Söderhamn (Ljusne) Sunnäsfjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1999= 0,16 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=19&p=5&t=4711 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Inget värde för Cd och Pb. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 
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Tanum Väderöarna 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 1996 - 2014= 0,026 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3739 

Hg mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,13 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=136&t=7654 

Cd mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,042 

Pb mg/kg ww i muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,025 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=136&t=3739 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  gjorda på sätt som 

överensstämmer med förordning 1881:2006 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Tierp Ängskärsklubb 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 1972 - 2014= 0,061 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3731 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Värde 2010= 0,205 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3731 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Trosa Askö 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2009 = 51,43! 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=23&p=7&t=6851 

Slutsats: 

Värden för Hg är inte korrekt. Troligen faktor 1000 (nanogram) 
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Valdemarsvik Kvädöfjärden 

Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 1989 - 2014 = 0,04 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=7&t=6723 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

Varberg 

Hg mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,09 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=136&t=7650 

Cd mg/kg ww muskel i Havskräfta: Värde 2013= 0,029 

Pb mg/kg ww i muskel i Havskräfts: Värde 2013= 0,025 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=136&t=7650 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  gjorda på sätt som 

överensstämmer med förordning 1881:2006 

Värden understiger med mycket god marginal satta gränsvärden. 

 

Varberg Fladen 

Hg mg/kg ww muskel i Torsk: Snittvärde 1972 - 2014= 0,07 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=1&t=3721 

Hg mg/kg ww muskel i Sill: Snittvärde 1972 - 2014= 0,027 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3721 

Slutsats: 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

 

 

 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=7&t=6723
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=7&t=6723
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=136&t=7650
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=24&p=136&t=7650
https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=136&t=7650
https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=24&p=136&t=7650
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=1&t=3721
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=1&t=3721
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3721
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=1&p=3&t=3721


Vänern 

För Vänern föreligger ett gott underlag avseende tungmetaller. 

Byviken Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2014 = 0,17 

Hammarsjön Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2012 = 0,27 

Kattfjorden Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2014 = 0,19 

Kattfjorden Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2014 = 0,19 

Kolstrandsfjorden Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2014 = 0,38 

Köpmannebro Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2002- 2003 = 0,15 

Millesvik Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2002- 2003 = 0,14 

Millesvik Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 2003- 2015 = 0,32 

Åsundaön Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2003- 2013 = 0,14  (2007-2013 = 0,15 = ungefär 

oförändrat) 

Sätterholmsviken Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2014 = 0,21 

V Onsö Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2003- 2009 = 0,13  

V Torsö Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2015 = 0,15 

Varnumsviken Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2014 = 0,15 

Åsfjorden Hg mg/kg ww muskel i Abborre: Snittvärde 2011- 2014 = 0,16 

 

Hänvisningar saknas på web. Materialet hos Sic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övriga metaller i Vänerfisk: 

I nedanstående tabeller från provtagning som gjorts av Vänervårdsförbundet noteras att halterna av 

metaller i abborre 2017 ligger på en nivå väl under gränsvärden. 

 

                                                       



 

 

 



 

 

 



Slutsats 

Värdena avseende Hg i Abborre ligger i alla delar under gränsvärdet. Ett enda prov avseende gädda 

finns, vilket ligger under gränsvärdet. De låga värdena för abborre ger en förväntan om motsvarighet 

i gädda. 

Prioritering av prover på gädda avseende Hg kan göras. 

Övriga metaller enligt förordningen ligger inom gränsvärdena för abborre, vilket var förväntat då 

värden över gränsvärden i fisk tidigare inte noterats i landet. 

 

Vättern 

Askersund Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1982- 1986 = 0,24 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=3747 

Askersund Hg mg/kg ww muskel i Röding: Snittvärde 1965- 2006 = 0,39 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=2&p=8&t=3747 

Askersund Hg mg/kg ww muskel i Röding: Snittvärde 1976- 1982 = 0,34 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=8&t=3747 

Askersund Cd mg/kg ww muskel i Röding: 1 prov 2001 = 0,0003 

Askersund Pb mg/kg ww muskel i Röding: 1 prov 2001 = 0,003 

https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=2&p=8&t=3747 

I övrigt saknas provresultat 

Slutsats: 

Då fisk från Vättern sparsamt förekommer hos grossisterna i Göteborg, bör prioritering göras som för 

Skåne- och Smålandssjöarna. 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och är ok. 

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=3747
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=3747
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=2&p=8&t=3747
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=2&p=8&t=3747
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=8&t=3747
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=8&t=3747
https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=2&p=8&t=3747
https://dvsb.ivl.se/SokResMETALS?m=2&p=8&t=3747


Yngaren 

Yngaren Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1978 - 1986 = 0,27 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=5132 

Yngaren Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1997 - 1997 = 0,14 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=26&p=5&t=5132 

 

Slutsats 

Ytterligare provtagningar kan göras. Dock ej högprioriterat. 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

 

Öljaren 

Öljaren Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1986 - 1986 = 0,25 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=6284 

Öljaren Hg mg/kg ww muskel i Gädda: Snittvärde 1997 - 1997 = 0,11 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=26&p=5&t=6284 

 

Slutsats 

Ytterligare provtagningar kan göras. Dock ej högprioriterat. 

Värden för Hg ger utmärkt underlag och under gränsvärden. Värde för Cd och Pb  taget i lever och 

torrvikt, vilket måste transformeras.  

Ingen misstanke om förhöjda värden. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=5132
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=5132
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=26&p=5&t=5132
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=26&p=5&t=5132
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=6284
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=11&p=5&t=6284
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=26&p=5&t=6284
https://dvsb.ivl.se/SokResHG?m=26&p=5&t=6284


Slutord 

Efter genomgång av materialet och efter diskussion med Magnus Karlsson på IVL, 

länsstyrelsepersonal m.fl känner vi ingen oro eller misstanke om att det skulle finnas några förhöjda 

värden av de tungmetaller i insjöfisk såsom anges i förordningen 1881:2006.  

I huvudsak finns i alla serierna en god marginal gentemot gränsvärdena. 

I materialet är Cd och Pb sämre representerat än Hg, men eftersom det i det sammantagna 

materialet över samtliga sjöar i Sverige inte finns några provtagningar alls som överstiger 

gränsvärdena för Cd och Pb, innebär detta ingen oro. V kan misstänka att nya provtagningar inte 

skulle visa annat resultat. Ytterligare provtagning av Cd och Pb synes överflödigt. 

I det sammantagna materialet över samtliga sjöar i Sverige finns resultat där Hg överstiger 

gränsvärdet. Dock har inget sådant funnits i de sjöar som omfattas av grossisthandeln i Göteborg. 

Ytterligare provtagningar bör göras på gädda som löper störst risk att ha höga värden, men 

provtagningar kommer troligen inte att ge annan information än den vi redan har. 

Konstateras att de myndigheter som genomfört provtagningar synes ha varit medvetna om vilka 

insjöarter som belastas lättast av tungmetaller. Gäddan och abborren är därför mest frekventa arter 

som provtas. Medvetenheten om att Cd och Pb inte befunnits överskrida gränsvärden i något tidigare 

fall har gjort att man inriktat sig på Hg som största problem i våra vatten. 

Insjöfiskarena 

Mats Ingemarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga: Total sammanställning av inköp 

                  

Fiskart Bol Bor Båv Ensj Falu Gla Hjäl Mjö Mäl Rng Rox Rus Ska Som Vom Vän Vätt Yng Åsn Ölj Östers 

                                            

Abborre X   X       X   X X X X   X X X   X     X 

Asp           X     X             X           

Brax X         X     X   X X     X X X X       

Gädda X   X X   X X   X X X X   X X X X X X X X 

Gös X   X X   X X   X X X X   X X X X X X X X 

Kräfta   X         X X X   X X   X   X X X       

Lake           X X   X     X       X   X       

Lax                 X             X X       X 

L-Öring                               X X         

Piggvar                                         X 

Röding                 X                         

Rödsp                                         X 

Sik                         X                 

Siklöja                 X             X         X 

Sill                                         X 

Strömm                                         X 

Sutare                     X         X           

Torsk                                         X 

Ål           X X       X       X X         X 

                      

                       

Ensjön antages vara den i Motalaström               

Faluvattnet ligger uppe vid Arvika                

Rusken i Småland                   

Skagern i VG                    

Regnbåge köpes från svenska och utländska odlare            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga: Förteckning över gränsvärden 

 

Bly 

 

3.1.5 Muskelkött från fisk (24) (25)       0,30 mg/kg 

24) Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 

enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, 

s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken 

Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de 

fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 

23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 

2.1 och 2.2. 

( 25) När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken. 

 

3.1.6 Skaldjur, utom brunt krabbkött och utom kött från huvud och mellankropp av hummer och 

liknande stora skaldjur (Nephropidae och Palinuridae) (26)      0,50 mg/kg 

( 26) Livsmedel förekommande fall enligt kategori c eller f i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) 

nr 104/2000 (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller 

sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. 

 

3.1.7 Musslor (26)     1,5 mg/kg 

( 26) Livsmedel förekommande fall enligt kategori c eller f i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) 

nr 104/2000 (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller 

sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. 

 

3.1.8 Bläckfisk (utan inälvor) (26)     1,0 mg/kg 

( 26) Livsmedel förekommande fall enligt kategori c eller f i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) 

nr 104/2000 (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller 

sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. 

 

 

 

 

 



Kadmium 

3.2.5 Muskelkött från fisk (24) (25), utom de som förtecknas i 3.2.6 och 3.2.7    0,050 mg/kg 

24) Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 

enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, 

s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken 

Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de 

fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 

23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 

2.1 och 2.2. 

( 25) När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken. 

 

3.2.6 Muskelkött från följande fiskarter (24) (25): ansjovis (Engraulis-arter) ryggstrimmig pelamid 

(Sarda sarda) tvåbandsblecka (Diplodus vulgaris) ål (Anguilla anguilla) multe (Mugil labrosus 

labrosus) taggmakrill, alla arter inom släktet Trachurus (Trachurus spp.) ”luvar” (Luvarus imperialis) 

sardin (Sardina pilchardus) sardiner av släktet sardinops (Sardinops spp.) tonfisk, alla arter inom 

släktena Thynnus och Euthynnus (Thunnus spp., Euthynnus spp.) bonit (Katsuwonus pelamis) 

tunga (Dicologoglossa cuneata)           0,10 mg/kg 

24) Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 

enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, 

s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken 

Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de 

fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 

23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 

2.1 och 2.2. 

( 25) När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken. 

 

3.2.7 Muskelkött från svärdfisk (Xiphias gladius) (24) (25)          0,30 mg/kg 

24) Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 

enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, 

s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken 

Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de 

fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 

23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 

2.1 och 2.2. 

( 25) När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken. 

 



3.2.8 Skaldjur, utom brunt krabbkött och utom kött från huvud och mellankropp av hummer och 

liknande stora skaldjur (Nephropidae och Palinuridae) (26)         0,50 mg/kg 

( 26) Livsmedel förekommande fall enligt kategori c eller f i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) 

nr 104/2000 (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller 

sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. 

 

3.2.9 Musslor (26)        1,0 mg/kg 

( 26) Livsmedel förekommande fall enligt kategori c eller f i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) 

nr 104/2000 (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller 

sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. 

 

3.2.10 Bläckfisk (utan inälvor) (26)        1,0mg/kg 

( 26) Livsmedel förekommande fall enligt kategori c eller f i förteckningen i artikel 1 i förordning (EG) 

nr 104/2000 (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller 

sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvicksilver 

 

3.3.1 Fiskeriprodukter (26) och muskelkött från fisk (24) (25), utom de fiskarter som förtecknas i 

3.3.2. Gränsvärdet gäller för skaldjur, utom brunt krabbkött och utom kött från huvud och 

mellankropp av hummer och likn stora skaldjur (Nephropidae och Palinuridae).      0,50 mg/kg 

24) Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 

enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, 

s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken 

Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de 

fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 

23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 

2.1 och 2.2. 

( 25) När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken. 

 

 

3.3.2 Muskelkött från följande fiskarter (24) (25): Marulk, alla arter inom släktet Lophius (Lophius 

spp.) havskatt (Anarhichas lupus) ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda) ål, alla arter inom släktet 

Anguilla (Anguilla spp.) atlantisk soldatfisk, alla arter inom släktet Hoplostethus (Hoplostethus 

spp.) skoläst, grenadjär (Coryphaenoides rupestris) hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) 

marlin, alla arter inom släktet Makaira (Makaira spp.) var, alla arter inom släktet Lepidorhombus 

(Lepidorhombus spp.) mulle, alla arter inom släktet Mullus (Mullus spp.) gädda (Esox lucius) 

ostrimmig pelamid (Orcynopsis unicolor) glyskolja (Tricopterus minutes) portugisisk hundhaj 

(Centroscymnus coelolepis) rocka, alla arter inom släkter Raja (Raja spp.) kungsfisk, rödfisk 

(Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) segelfisk (Istiophorus platypterus) strumpebandsfisk, 

(Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) dolkfisk, (Aphanopus carbo) pagell, alla arter inom släktet 

Pagellus (Pagellus spp.) haj (alla arter) escolar (Lepidocybium flavobrunneum) oljefisk, ruvett, 

(Ruvettus pretiosus) ”snake mackerel” Gempylus serpens) stör, alla arter inom släktet Acipenser 

(Acipenser spp.) svärdfisk (Xiphias gladius) tonfisk, alla arter inom släktena Thunnus och Euthynnus 

(Thunnus spp, Euthynnus spp, bonit Katsuwonus pelamis)       1,0 mg/kg 

24) Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 

enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, 

s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken 

Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de 

fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 

23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 

2.1 och 2.2. 

( 25) När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


