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Sammanfattning 

I denna studie har förekomst av Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) i musslor 

undersökts. Syftet var att undersöka vilka PAHer som förekom, i vilka halter och ifall dessa 

nivåer överskred gränsvärdena för humankonsumtion. Vissa PAHer är skadliga för människan 

då de kan ge upphov till cancer. Vilda och odlade musslor jämfördes för att se om innehållet 

av PAHer skiljde sig åt. Musslor från sex olika provplatser undersöktes. Två prov 

handplockades vilda utanför Stenungssund, Sverige. Danska vildfångade musslor 

undersöktes, likaså vildfångade svenska musslor. Även odlade musslor från Irland och odlade 

musslor från Sverige undersöktes. Resultaten visar att fluoranten, fenantren, pyren, krysen, 

benzo(e)pyren och benzo(b)fluoranten var de ämnen som förekom i högst halter. Av de 

alkylerade PAHerna var 2-metylantracen-9,10-dion, 2-metylfenantren, 2-metylkrysen och 1-

metylfluoranten vanligast. Halterna av oxy-PAHer var låga, förutom för antracen-9,10-dion, 

benzo(h)quinolin samt 2-metylantracen-9,10-dion. Utifrån de riktvärden som finns för 

humankonsumtion överskred inga musslor gränsvärdena. Inga skillnader kunde ses mellan 

odlade och vilda musslor. Sammanfattningsvis förekommer PAHer i musslor, men inte i 

sådan halt att musslorna inte är godkända som livsmedel. 

Abstract 

In this study, the presence of PAHs in mussels were investigated. The aim was to examine the 

occurrence of PAHs, at which levels and if these levels exceeded the limits for human 

consumption. Some PAHs are toxic to humans as they can give rise to cancer. Wild and 

cultivated mussels were compared to see if the content of PAHs was different. Mussels from 

six different test sites were examined. Two wild samples were hand-picked outside 

Stenungsund, Sweden. Furthermore, wild clams from both Sweden and Denmark were 

sampled. Also cultured mussels from Ireland and cultured mussels from Sweden were 

investigated. The results show that fluoranthene, phenanthrene, pyrene, chrysene, 

benzo(e)pyrene and benzo(b)fluoranthene were the compounds that occurred at the highest 

levels. The most common alkylated PAHs were 2-methylanthracene-9,10-dione, 2-

methylphenanthrene, 2-methylchrysene and 1-methylfluoranthene. The concentrations of oxy-

PAHs were low except for anthracene-9,10-dione, benzo(h)quinoline and 2-

methylanthracene-9,10-dione. Based on the guideline values available for human 

consumption, no mussels exceeded the limits. No differences could be seen between wild and 

cultivated mussels. To sum up, PAHs were found in mussels, but not at such concentration 

that the mussels would not be approved for human consumption. 
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1. Bakgrund 

Idag finns det många ämnen som är skapade av människan och inte är naturliga i vår miljö.  

Flera av dem har en lång nedbrytningsprocess och kan ge toxiska effekter på levande 

organismer. Genom mer kunskap och forskning kring dessa ämnen kan risken reduceras för 

allvarlig miljöpåverkan. Musslor används ofta för att analysera den marina 

miljögiftsbelastningen då de har en dålig förmåga att bryta ner dessa ämnen (Magnusson och 

Hammar, 2015). I denna undersökning har PAHer, studerats eftersom de är relativt persistenta 

i vatten och lätt ackumuleras i vattenmiljö, detta genom att analysera musslor från olika 

provplatser. Kemikalierna är hydrofobiska och binder till fett och förekommer i vattenmiljön 

därför främst i organiskt material och även i sediment. För människor och djur kan dessa 

ämnen bli toxiska genom att kroppen försöker metabolisera dem och det kan leda till 

hormonstörande effekter samt cancer. 

Då musslor är bra föda ut näringssynpunkt men ansamlar mycket miljögifter är det intressant 

att se i vilka nivåer dessa ämnen förekommer. En liknande studie har gjorts av Magnusson 

och Hammar (2015) där de undersökte bland annat PAHer i svenska blåmusslor och jämförde 

nivåerna med miljökvalitetsnormer för specifika ämnen. De jämförde även sina värden mot 

gränsnivåer för humankonsumtion vilket även denna studie syftar till. 

 

1.1 Blåmusslor (Mytilus Edulis) 

Blåmusslan tillhör gruppen blötdjur och är vanlig längs Sveriges kuster (Fiskeriverket, 2009). 

En blåmussla kan bli upp till 18-24 år och trivs bäst i en vattentemperatur på 5-20 °C, men 

överlever även under -0 °C (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 

2015). Musslorna leker på våren genom att mjölke från hanen möter ägg från honan och 

bildar små larver vilka sedan fäster på exempelvis bergväggar (Fiskeriverket, 2009). Musslan 

lever av att filtrera vatten genom gälarna och en mussla på ca fem centimeter kan som mest 

filtrera upp till fem liter vatten i timmen. Eftersom att vatten hela tiden passerar förbi kan 

musslan tillgodose sig med vad den behöver, även fast den sitter kvar på samma plats 

(Lindahl & Lovén, 2008). Musslor saknar ett nedbrytningsenzym som finns hos många andra 

djur och ackumulerar därför lätt miljögifter (Perhans, 2003). I och med att partikulärt bundna 

gifter ständigt passerar musslan tas dessa lätt upp i djuret. 

I Sverige skördas årligen ca 3000 ton blåmusslor varav 1/3 äts färska i landet och resten 

exporteras (Fiskeriverket, 2009). En levande mussla består av skal, kött och vatten i ungefär 
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lika stora delar. Köttet i sin tur innehåller ca 80 % vatten, 13 % protein och 2 % fett (ibid). 

Just fettet är av god kvalitet då cirka hälften består av omega-3-fettsyror. I musslan finns det 

även mycket antioxidanter och viktiga spårämnen vilket gör den till ett mycket bra livsmedel 

(Fiskeriverket, 2009). Eftersom att musslan ligger långt ner i näringskedjan klassas den även 

som bra föda ur miljösynpunkt, då den ger ett lågt ekologiskt fotavtryck. 

1.1.1 Odling av musslor 

Musselodlingar startade redan på 1200-talet i Frankrike men när de naturliga musselbankarna 

fiskades ut på 1800-talet ökade odlingen allt mer (FAO, 2015). Ett sätt att odla musslor på är 

långlinemetoden vilket idag är den vanligaste odlingsformen för musslor i Skandinavien 

(Fiskeriverket, 2009). Artikeln beskriver hur flytbojar håller uppe linor som sedan löper i en 

serpentinform under vattnet ner till sex meters djup. Mussellarver fäster vid dessa rep och vid 

skörd skrapas musslorna av för att tvättas och sorteras. Detta är en effektiv metod då det efter 

ett år under gynnsamma förhållanden kan växa tio kilo musslor per meter band vilket 

motsvarar 300 ton musslor per hektar havsyta (Lindahl & Lovén, 2008).  

Musselodlingar är ett bra sätt att rena kustvatten från kväve, då musslorna filtrerar organiskt 

material som annars skulle bidra till övergödningen. Spill från musselodlingar kan också 

användas som växtnäring till jordbruket för att på så sätt återföra kväve till jordarna. 

Musselkött kan genom torkning och malning användas som foder åt bland annat fjäderfä. 

Erfarenheter från västkusten visar på att odlade musslor innehåller lägre halter av miljögifter 

och tungmetaller jämfört med musslor som har levt på botten. Nackdelen med att odla en stor 

mängd musslor på samma område är att avföringen från dem innehåller mycket fosfor, kol 

och kväve, vilket ackumuleras vid odlingarna (Fiskeriverket, 2009). Beroende på vattnets 

cirkulation kan detta sedimenteras på botten och i för stor mängd leda till syrebrist. 

1.1.2 Vildfångade musslor 

Vilda musslor kan fångas på flera sätt och en metod är trålfiske (WWF, 2015). En 

bottenskrapa dras fram över havsbotten och fångar upp musslorna men denna metod skadar 

även livsmiljön på botten. En annan metod som tillämpas är att dykare plockar upp musslor 

från botten (Svenska Eko Musslor AB, personlig kommunikation, 23 mars 2015). Dykarna 

har då med sig en repkasse som musslorna placeras i för att sedan dras upp till båten 

1.2 Organiska miljögifter 

Ett organiskt ämne är en kemisk förening innehållandes bland annat kol och väte. Ett 

organiskt miljögift är ett ämne som är giftigt, persistent i miljön och kan även ackumuleras i 
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näringskedjan. Dessa ämnen lagras i levande organismers fettvävnad och kan ge effekter vid 

låga koncentrationer. De kan spridas genom luften bundna till partiklar och på så sätt 

transporteras långa sträckor.  

1.2.1 PAHer 

PAHer är ett samlingsnamn för flera hundra enskilda kemiska ämnen. De härstammar bland 

annat från ofullständig förbränning av fossila bränslen, men de flesta av dem i marin miljö 

kommer från exempelvis industrier och oljeläckage (Bernes, 1998). PAHerna består utav två 

eller flera bensenringar, vilka i sin tur har 6 kolatomer (Perhans, 2003). Dessa ringar är 

kondenserade, vilket innebär att en sida hos dem är gemensam (Kemikalieinspektionen, 

2011). Kemikalierna har också en plan struktur vilket påverkar dess förmåga att binda till och 

aktivera ah-receptorn, vilken också är en av mekanismerna bakom PAHernas giftighet. PAHer 

är opolära med låg vattenlöslighet och lösligheten minskar ju högre molekylvikt ämnet har 

(Perhans, 2003). US Environmental Protection Agency, EPA, prioriterar främst 16 PAHer 

(ibid) (Se figur 1). Kring dessa PAHer finns det mest information och de bedöms vara de 

farligaste för miljön och hälsan. 

 

Figur1 - Molekylstrukturer för de 16 PAHer som bedömts vara prioriterade föroreningar av 

US Environmental Protection Agency, EP). 
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Alkylerade PAHer skiljer sig från de andra genom att de har en eller flera alkylgrupper (se 

figur 2). När en extra grupp adderas kan den toxiska förmågan ändras, och vissa kan bli mer 

giftiga än den ursprungliga PAHen (Sun, Miller, Wiese & Blake, 2014). De står för en 

förhållandevis stor andel av den totala PAH-mängden vid exempelvis oljeutsläpp men trots 

det fokuseras forskningen mer på andra PAHer.  

 

Figur 2 – Exempel på molekylstrukturer för alkylerade PAHer samt dibensotiofener. 

Oxy-PAHer härstammar från samma källor som PAHer men kan även bildas genom att 

PAHer genomgår mikrobiologiska eller kemiska processer (Josefsson, H. Arp, Berggren 

Kleja, Enell & Lundstedt, 2014). Liksom PAHer kan de vara toxiska och persistenta i miljön. 

Oxy-PAHer har hög polaritet vilket gör dem mer lösliga i vatten än PAHer med liknande 

molekylvikt. På grund av detta har de större lakbarhet än andra PAHer och kan därmed 

spridas lättare till vatten. 

1.2.2 I vattenmiljön 

PAHer är fettlösliga och har svårt att lösa sig i vatten, de dras därför till organiskt material. I 

vattenmiljön återfinns de därför i sediment eller levande organismer i större grad än i själva 

vattnet. Då partiklar sedimenterar ansamlas PAHerna i sedimenten där de kan bli mycket 

långlivade (Kemikalieinspektionen, 2011). Vattenmiljön kring utsläppskällor är därför extra 
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utsatt då det ökar risken för större ansamling på den platsen. PAHer med låg molekylvikt har 

en halveringstid på några veckor i vatten (Perhans, 2003). Har de däremot hög molekylvikt 

kan halveringstiden uppgå till flera månader.  

1.2.3 Påverkan hos levande organismer 

Människor och djur har ett avgiftningssystem, i vilket cytokrom p450-systemet ingår, som 

metaboliserar många skadliga ämnen. Ämnena kan dock omvandlas till reaktiva metaboliter 

med högre toxisk verkan är ursprungsämnet och ge allvarliga skador. Exempelvis kan 

genotoxiska metaboliter som binder till DNA-strängarna leda till en mutation. En orsak till att 

PAHerna är farliga är att de visat sig vara cancerframkallande. Det sker först när cytokrom 

p450 metaboliserar dem till reaktiva epoxider som inte går att neutralisera eller göra mer 

vattenlösliga. Kroppen kan då inte göra sig av med det toxiska ämnet och det kan ge upphov 

till tumörer. Beroende på ämne och exponeringsgrad kan de biologiska effekterna variera. 

PAHer kan ansamlas i cellmembran och påverka exempelvis neurotransmissionen vilket är en 

akut toxisk effekt (Perhans, 2003). När metaboliter skapas och cancer uppstår är det istället en 

kronisk toxisk effekt. PAHer kan även verka hormonstörande när metaboliter påverkar 

hormonreceptorerna  

När en organism äter något lägre ner i näringskedjan kan en biomagnifikation av eventuella 

miljögifter ske. PAHer är fettlösliga vilket borde ge dem denna förmåga, men eftersom de 

bryts ner effektivt hos många djur och människor skapas ingen bioackumulation mellan 

trofinivåerna. Musslor däremot är dåliga på att metabolisera PAHer eftersom de saknar ett 

avgiftningsenzymför detta. Då de samtidigt filtrerar en stor mängd partiklar ansamlas lätt 

miljögifter i djuret och det är därför vanligt att använda musslor som indikatorer för 

miljögiftssituationen i vattenmiljön (Magnusson & Hammar, 2015). 

1.2.4 Gränsvärden 

Europeiska kommissionen har riktlinjer för vissa PAHer i färska, frysta eller kylda musslor 

(Europeiska kommissionen, 2009). Gränsvärdet för benso(a)pyren är 5 ng/g musselkött och 

den sammanlagda halten av benso(a)pyren, benso(a)antracen, benso(b)fluoranten och krysen 

får inte överstiga 30 ng/g musselkött. 

1.2.5 Tidigare studier 

Höga halter av PAHer har tidigare uppmätts i Göteborgs skärgård (Bernes, 1998). Det beror 

sannolikt på tidigare fabriksutsläpp och extra höga halter uppmättes utanför Stenungssund där 

det tidigare legat en petrokemisk industri. År 2014 gjordes en studie där Magnusson och 
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Hammar (2015) undersökte blåmusslor från åtta platser på den svenska västkusten. I denna 

studie låg fokus på att analysera bens(a)pyren och fluoranten, men de redovisar resultat över 

15 olika slags PAHer de funnit. Bens(a)pyren och fluoranten återfanns i låga halter som inte 

överskred EU:s miljökvalitetsnormer. Bens(a)pyren varierade mellan 0,6-0,44 ng/g och 

flouranten mellan 0,82 - 4,10 ng/g. Fluoranten är dock jämfört mot rekommenderade halter i 

fisk (30 ng/g) eftersom att det inte finns något fastställt gränsvärde för ämnet i musslor. 

En tidigare studie har undersökt PAHer i musslor från den franska respektive spanska kusten 

(Baumard et al., 1998). Halterna av PAHer i musslor från de olika provplatserna låg på 

ungefär samma nivåer, förutom i musslor från två stora hamnar där halterna kunde vara 

uppemot 13 gånger högre. Författarna menar att detta kan bero på en hög halt av petroleum i 

hamnvattnet. Olenycz et al. (2014) undersökte halter av PAHer i olika kustområden i Europa 

genom att undersöka vilda musslor från områdena. Höga halter noterades även här i närhet av 

stora hamnar, stadsmiljöer och områden påverkade av petroleumföroreningar. De kunde också 

se att kemikalierna hade spridits långväga då de återfanns på enstaka platser långt ifrån urban 

miljö. För PAHer uppmättes de högsta halterna i musslor (bortsett från fenantren och 

antracen) under hösten.  

En annan studie visar också att musslor som insamlats under hösten hade högre nivåer av 

PAHer (Piccardo, Coradeghini & Valerio, 2001). Dessa musslor kom från fyra platser vid den 

liguriska kusten i Italien och som jämförelse undersöktes även odlade musslor som placerades 

ut på djupare vatten. Att samtliga musslor innehöll högre halter PAHer på hösten förklaras av 

forskarna med att musslorna leker på våren och därför har en lägre vattenhalt. De menar att 

vävnader med hög vattenhalt ackumulerar PAHer i större utsträckning. De vilda musslor som 

vuxit i grundare vatten visade sig innehålla högre halter av PAHer än de odlade. Främst 

innehöll musslorna PAHer med lägre molekylvikt som är mer vattenlösliga än PAHer med 

högre molekylvikt.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av PAHer i blåmusslor utifrån följande 

frågeställningar; 

 Vilka PAHer är vanliga i blåmusslor och i vilka koncentrationer? 

 Är dessa koncentrationer skadliga för humankonsumtion? 

 Är det skillnader mellan förekomst av ämnen samt koncentrationer i odlade respektive 
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vilda musslor? 

 

3. Material och metod 

Här beskrivs vilka musslor som undersökts i studien, samt hur uppbearbetning samt analys för 

att få fram resultaten har gått till. 

3.1 Insamling av prover 

Musslorna i denna studie samlades in under mars månad 2015. Musslorna kallade ”Grönvik” 

samt ”Hawaii” är handplockade vid strandkanten i Bohuslän, nära Stenungssund. Mellan 

provplatserna skiljer det ca 4 km. Grönvik ligger längre norrut än Hawaii samt vid en 

småbåtshamn. Hawaii är en badplats och även ett gammalt färjeläge. 

Två typer av musslor köptes levande i nät från en saluhall. Ett av näten innehöll svenska 

ekologiska odlade musslor från Scanfjords odling utanför Orust (Granhed, personlig 

kommunikation, 8 april 2015). Dessa musslor hade växt på rep och skördats efter 15-36 

månader.  

Det andra nätet bestod av ekologiskt certifierade musslor som fiskats vilda utanför svenska 

västkusten (även danska vid behov) (Svenska Eko Musslor, personlig kommunikation, 23 

mars 2015). Dessa musslor var ca 2,5-4 år gamla och upplockade från botten av dykare. 

Ett nät införskaffades i en livsmedelsbutik. Dessa musslor var vildfångade i Danmark och 

hade fångats med skrapa i Horsens Fjord (Wittrup Seafood A/S, personlig kommunikation, 12 

mars 2015). 

Det sista provet bestod av vakuumpackade musslor från Irland. De var repodlade och hade 

skördats vid ca 2-2,5 års ålder (Holm, personlig kommunikation, 2 april 2015). 
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Figur 3 – Karta över provplatser. 

3.2 Provupparbetning 

3.2.1 Förberedelse av musslor 

Musslor från sex olika provplatser samlades in. För att avliva musslorna och för att skalen 

skulle öppna sig lades musslorna levande i en kastrull med några cm kokande vatten och ett 

lock placerades ovanpå. Efter cirka en minut hade musslorna öppnat sig och när de svalnat 

frystes de ner i sitt skal. Ett prov införskaffades i fryst, vakuumpackat tillstånd och behövdes 

således inte kokas före uppbearbetningen.  

3.2.1 Etik 

Av de tidigare studierna inom området har Baumard et al. (1998) samt Piccardo et al. (2001) 

valt att frystorka sitt musselkött. Olenycz et al. (2014) däremot öppnade musslan levande, tog 

ut mjukdelarna och lät dem lufttorka i en konstant temperatur. I denna studie har den levande 

musslan placerats i några centimeter kokande vatten för att den så snabbt som möjligt ska dö. 

Denna metod användes efter diskussion med handledaren och bedömdes vara mest lämplig ur 

ett etiskt synsätt. Att frystorka/lufttorka musslan ansågs skapa onödigt lidande hos djuret. 

3.2.2 Homogenisering 

Musslorna tinades och musselkött respektive skal vägdes separat. Musselköttet (ca 25 g) 

homogeniserades sedan i mortel tillsammans med natriumsulfat i förhållande 1+3. Alla 
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redskap som användes tvättades noga med aceton, n-hexan samt diklormetan mellan varje 

prov. Homogenaten förvarades sedan i bruna glasburkar i frys. 

3.2.3 Extraktion 

Glasull placerades i spetsen på glaskolonner och kolonnerna tvättades med aceton, n-hexan 

och diklormetan. Homogenaten samt 20 g natriumsulfat tillsattes kolonnerna. Till två 

kolonner tillsattes endast natriumsulfat för upparbetningsblankprov. Samtliga kolonner 

eluerades sedan med n-hexan/diklormetan (1:1) i en volym motsvarande volymen fyra gånger 

kolonnhöjden ned i rundkolvar. Indunstning av lösningsmedel skedde i en rotationsindunstare 

tills endast fett återstod i rundkolvarna. Fetthalten bestämdes efter att tre vikter efter vardera 

uppvisat liknande siffror efter upprepad indunstning. 

Varje prov fördelades lika i tre uppvägda vialer. Dessa märktes upp med A1, B1, C1 osv. I 

denna studie analyserades endast vialerna märkta A (se tabell 1), B och C nyttjades för andra 

undersökningar. Innan extrakten A1-A8 spikades med internstandard (IS) tvättades sprutan 

med hexan (x10) och toluen (x 10). Vid spikningen tillsattes 5 ng d8-Carbazole, d9-Acridine, 

D8-Anthracene-9,10-dion, D8-1-Methylnaphthalene, 9-Methylanthracene-d12, D8-

Dibenzothiophene samt 50 ng av deuteriuminmärkta EPA 16 PAHer. 

Tabell 1. Provbetäckning för musselprover analyserade i denna studie 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Hawaii Irland Grönvik Blank 
Svensk 
Odlad 

Dansk 
Vild 

Svensk 
vild Blank 

 

3.2.4 Upprening på deaktiverad kolonn 

Efter extraktionen skedde en upprening av extrakten. Kolonner packades med 10 g 10 % -

deaktiverad silikagel samt natriumsulfat (1cm) på toppen. De tvättades med 40 ml n-hexan 

innan extrakten tillsattes. Ämnena eluerades med 10 ml n-hexan, 30 ml n-hexan/diklormetan 

(3:1) samt 60 ml diklormetan. 

Proverna dunstades i en rotationsindunstare och överfördes till 8 ml vialer. Kolvarna sköljdes 

ur med n-hexan (x3) vilket också fördes över till vialerna. Vialerna placerades under en 

kväveindunstare tills 0,5 ml extrakt återstod. Extrakten fördes över till 1,5 ml vialer och 

spikades med 50 ng D12-Perylen som ’’recovery standard ’’(RS). Lösningsmedlet byttes till 

toluen och indunstades till 0,5 ml. 
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A1, A3, A5 och A6 renades ytterligare en gång på deaktiverad kolonn 10 g enligt samma 

tillvägagångssätt. 

3.2.5 Minisilikakolonnrening 

Då proverna fortfarande bedömdes orena efter två upprepningar genomfördes även en 

minisilikakolonnrening på dessa fyra extrakt. Pastörpipetter packades med glasull och 

tvättades med aceton, n-hexan samt diklormetan. 4 cm 10 % -deaktiverad silikagel fördelades 

i pipetterna, samt ½-1 cm natriumsulfat. Två pipetter n-hexan tillsattes, varefter proverna 

tillsattes. Ämnena eluerades med 8 ml n-hexan. Extrakten dunstades tills 0,5 ml 

lösningsmedel återstod och överfördes till 1,5 ml vialer. Toluen tillsattes och dunstades ner till 

500 µl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4- Upprening med deaktiverad silikagel.       Figur 5- Minisilikakolonnrening. 

3.2.6 GC-analys 

Analyserna utfördes med hjälp av en Agilent 7890A gaskromatograf kopplad till en 5975C 

lågupplösande masspektrometer. Kolonnen var en Select PAH kolonn, 30 m lång med 0,25 

mm innerdiameter och belagd med en 0,15 µm tjock fas (Agilent, Artikelnummer CP7462). 

Temperaturprogrammet för GC-ugnen startade vid 70°C, ökade 8°C/min till 205°C (bibehölls 

i 2 min), ökade 8°C/min till 250°C, sedan 3°C/min till 270° C (bibehölls i 2 min), ökade 
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9°C/min till 279 °C, sedan 1°C/min till 280°C (bibehölls i 3 min), sedan 5°C/min till 325°C 

(bibehölls i 5 min). Injektortemperaturen var 250°C och 1 µl av extraktet injicerades i 

splitless. Detektionen skedde i SIM-läge. PAHerna identifierades och kvantifierades med 

hjälp av en kvantifieringsmix som innehöll 25 PAHer och 17 alkylerade PAHer/ 

dibensotiofener, samt en kvantifieringsmix innehållande dinafto[1,2-b, 1',2'-d]furan 12 Oxy-

PAHer, och 6 azaarenes. Kvantifieringsmixarna innehöll samma internstandarder (IS) samt 

recovery standard (RS) som tillförts extrakten. PAH-halterna räknades fram med hjälp av 

internstandardmetoden. 

4. Resultat 

4.1.1 PAHer  

Resultaten visar att musslorna innehöll varierande mängd PAHer. De ämnen som återfanns i 

högst halter i samtliga prover var fluoranten, fenantren, pyren, krysen, benzo(e)pyren och 

benzo(b)fluoranten (se figur 6). Musslorna benämnda Hawaii innehöll högst halter av alla 

dessa ämnen. Det sammanlagda värdet för PAHer och alkylerade PAHer, räknat i ng/g 

musselkött var 95 för Hawaii, 64 för Grönvik, 70 för svenska odlade, 44 för danska vilda och 

47 för svenska vilda (se figur 7). De irländska musslorna har uteslutits ur studien då resultatet 

för detta prov inte uppfyller analyskraven. Resultaten visar på att Hawaii innehöll högst halt 

PAHer och de danska vildfångade lägst halt av de undersökta musslorna.  

 

Hawaii Grönvik Svensk Odlad Dansk Vild Svensk vild

Fluoranthene 15 7,9 9,2 5,1 10

Phenanthrene 11 9,0 2,5 8,8 4,8

Pyrene 10 4,5 6,9 3,2 6,3

Chrysene 7,4 6,3 6,8 2,0 6,0

Benzo(e)pyrene 9,4 4,0 7,9 2,5 0,0

Benzo(b)fluoranthene 5,2 1,3 5,2 2,1 4,1
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Figur 6 – De vanligast förekommande PAHerna i musselproverna. 

 

Figur 7 – Koncentrationer av PAHer och alkylerade PAHer i musselprover 

Det finns specifika riktvärden för benso(a)pyren samt den sammanlagda koncentrationen för 

benso(a)pyren, benso(a)antracen, benso(b)fluoranten & krysen. Dessa ämnen studerades 

därför närmare (se figur 8 och 9). 

 

Figur 8 – Uppmätta koncentrationer av benso(a)pyren i musselprov. 

 

95

64
70

44
47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hawaii Grönvik Svensk Odlad Dansk Vild Svensk vild

n
g/

g 
vå

tv
ik

t 
m

u
sk

el

Sammanlagda värden för PAHer & alkylerade PAHer 

0,8 0,65
0,85

0,35
0

0

1

2

3

4

5

6

Hawaii Grönvik Svensk Odlad Dansk Vild Svensk vild

n
g/

g 
vå

tv
ik

t 
m

u
sk

el

Benso(a)pyren i musselprov

EU-kommisionens
gränsvärde 5 ng/g



16 
 

 

Figur 9- Sammanlagda koncentrationer för benso(a)pyren, benso(a)antracen, 

benso(b)fluoranten & krysen. 

Av de 16 prioriterade PAHerna studerades de med lägst respektive högst molekylvikt extra då 

de har visat sig kunna uppträda olika i musslor från olika vattendjup. Dess koncentrationer 

presenteras i tabell 2. De med lägst molekylvikt är naftalen (128,2 g/mol), acenaftalen (152,2 

g/mol) och acenaften (154,2 g/mol). De med högst molekylvikt är benso(g,h,i)perylen (276,3 

g/mol), Indeno(1,2,3-cd)pyren (276,3 g/mol) samt dibens(a,h)antracen (278,35 g/mol). 

Tabell 2 – Halt av PAHer med låg respektive hög vikt i musselprover, räknat i ng/g 

musselkött. 

 Hawaii Grönvik 
Svensk 
Odlad 

Dansk 
Vild 

Svensk 
vild 

Lägst molekylvikt     

Naphtalene 1,01 1,15 0,98 0,83 0,52 

Acenaphtylene 0,03 0,44 0,00 0,08 0,14 

Acenaphtene 0,47 0,49 0,10 0,27 0,35 

      

Högst molekylvikt     

Benzo(ghi)perylene 1,91 1,54 1,81 0,73 0,00 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,65 0,01 0,35 0,30 0,00 

Dibenz(ah)anthracene 0 0 0 0 0 
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4.1.2 Alkylerade PAHer  

De alkylerade PAHer som förekom i högst halter var 2-metylantracen-9,10-dion, 2-

metylfenantren, 2-metylkrysen och 1-metylfluoranten (se figur 10). Methyldibenzotofen, 

dimetyldibenzotiofen, dimetylfenantren, trimetyldibenzotiofen, etylkrysen, 

dimetylbenz(a)antracen återfanns inte i något av proverna, Det prov som hade högst halt av 

alkylerade PAHer var de danska vilda musslorna. Det prov med lägst halt var de svenska 

vilda musslorna. 

 

Figur 10 – De vanligast förekommande alkylerade PAHerna i musselproverna 

4.1.3 Oxy-PAHer 

De flesta Oxy-PAHer återfanns i låga halter hos musslorna. Ämnena som fanns i högst halter 

var carbazon, benzo(h)quinolin, 2-metylantracen-9,10-dion, antracen-9,10-dion samt 6-H-

benzo(cd)pyren-6-one (se figur 11). De danska vilda musslorna hade mycket höga halter av 

dessa ämnen jämfört med de andra proverna. För benzo(h)quinolin var halten ca 5 gånger 

högre jämfört med Grönvik, för 2-metylantracen-9,10-dion nästan 30 gånger högre. Antracen-

9,10-dion fanns i 16 gånger högre halt hos de svenska vilda musslorna än i Hawaii som hade 

näst högt halt. 
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Dansk Vild Svensk vild

2-Methylanthracene-9,10-dione 0,45 0,00 0,35 13 0,17

2-Methylphenanthrene 3,00 2,08 0,77 1,20 1,07

2-Methylchrysene 0,29 0,77 0,64 0,20 0,00

1-Methylfluoranthene 1,24 0,82 1,06 0,30 0,80
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Figur 11 – De vanligast förekommande Oxy-PAHerna i musselproverna. 

4.1.4 Fetthalt 

Fetthalten mellan musslorna varierade mellan proverna, vilket kan ses i figur 12 

 

Figur 12- Fetthalt för musselprov 
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2-Methylanthracene-9,10-dione 0,45 0,00 0,35 13 0,17

Anthracene-9,10-dione 1,1 0,07 0,00 0,68 18

6-H-Benzo(cd)pyren-6-one 0,00 6,1 0,68 0,40 0,00
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5. Diskussion 
 

5.1.1 Förekomst av PAHer i musselproverna 

Inga av de undersökta proverna innehåller halter som överstiger EU-kommissionens 

gränsvärden för vilka bens(a)pyren är 5 ng/g och det sammanlagda värdet av benso(a)pyren, 

benso(a)antracen, benso(b)fluoranten och krysen inte får överstiga 30 ng/g (Europeiska 

kommissionen, 2009). I denna studie uppmättes den högsta halten av dessa ämnen i de 

svenska odlade musslorna och i musslorna från provplatsen Hawaii nära Stenungssund (se 

figur 9). Alltså kan slutsatsen dras att samtliga musslor, utifrån EU-kommissionens riktlinjer, 

är godkända som livsmedel.  

De tre ämnen som återfinns i högst halter i samtliga prover är fluoranten, fenantren och pyren 

(se figur 6). Det stämmer överens med vad Piccardo et al. (2001) har sett i sin studie där dessa 

ämnen är de vanligast förekommande. Magnusson och Hammar (2015) har också högst halter 

av fluoranten, fenantren och pyren i sin studie. Fluoranten och pyren är vanligt förekommande 

även i Baumards et al. (1998) studie, i vilken även fenantren påvisades i höga halter men är 

inte en av de tre högsta. Sammanfattningsvis är fluoranten det vanligaste ämnet i alla studier 

men även pyren och fenantren förekommer i höga halter. Det finns inga riktvärden för dessa 

ämnen när det gäller humankonsumtion, men dessa ämnen ingår bland de 16 PAHerna och 

anses vara cancerogena. Då halterna är höga i samtliga studier skulle riktvärden vara önskvärt 

även för dessa ämnen.  

Alkylerade PAHer återfanns i liten mängd utan större avvikelse mellan proverna, bortsett från 

2-metylantracen-9-10-dion i de danska vilda musslorna (se figur 10). Det är en oxy-PAH 

vilket även benso(h)quinolin är och den fanns också i höga halter hos de danska vilda 

musslorna (se figur 11). Oxy-PAHer är mer polära än andra PAHer med liknande molekylvikt 

och därför mer vattenlösliga (Josefsson et.al, 2014). Det kan förklara varför de hittades i så 

liten mängd i de flesta musselprover. Anledningen till att halten är kraftigt förhöjd för två 

ämnen i de danska vilda musslorna samt för ett ämne i de svenska vilda musslorna är okänd, 

dock kan det finnas en felkälla här eftersom att resultaten är så markant avvikande från de 

andra. 

5.1.2 Utsläppskällor 

Kemikalieinspektionen (2011) skriver att vattenmiljöer nära utsläppskällor är extra utsatta då 

PAHer lagras i sediment. En stor hamn får antas vara en betydande utsläppskälla vilket kan 
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förklara att Baumard et al. (1998) såg att musslor från stora hamnar innehöll högre halt av 

PAHer än de andra i studien. Bernes (1998) skriver också att förhöjda halter uppstod i 

musslor som kom från platser nära utsläppskällor.  

Grönvik och Hawaii bör vara exponerade för höga halter, då de platserna är vid en 

småbåtshamn respektive ett gammalt färjeläge. Musslorna från en småbåtshamn (Grönvik) 

hade de högsta halterna av metylkrysen och naftalen i undersökningen men skillnaderna 

mellan proverna är mycket små. Däremot har musslorna från ett gammalt färjeläge (Hawaii) 

högst innehåll utav många ämnen, jämfört med de andra proverna. De exakta platserna var de 

danska respektive svenska vildfångade musslorna är tagna på är inte kända. En 

osäkerhetsfaktor finns här då de skulle kunna vara från platser nära en utsläppskälla. Olenycz 

et al. (2014) fann kemikalier både i musslor från urbana miljöer likväl som på enstaka andra 

platser. Även kemikalier som spritts långväga skulle alltså kunna påverka, men detta är en 

faktor som skulle kunna ha verkan på alla musslor i studien.  

Höga halter av PAHer i musslor har tidigare uppmätts utanför Stenungssund, vilket sannolikt 

på att det tidigare legat en petrokemisk industri på platsen (Bernes, 1998). Magnusson och 

Hammar (2015) har analyserat musslor från den svenska västkusten och ett prov togs norr om 

Stenungssund. I denna studie är musslorna från Grönvik och Hawaii plockade norr respektive 

söder om staden. Detta innebär att Magnusson och Hammars (2015) prov borde vara en god 

indikator på vilka ämnen som finns och i vilka halter. Dock har de mätt ämnena i ng/g torrvikt 

musselprov och i denna studie är resultaten i våtvikt/ng/g musselprov, vilket gör att 

jämförelsen inte blir helt tillförlitlig. PAHerna fanns i liknande koncentrationer mellan 

studierna men fyra ämnen särskilde sig. För fluoranten hade Grönvik 7,9 ng/g musselprov och 

Hawaii 15 ng/g. I Magnussons och Hammars (2015) studie låg musslorna från Stenungssund 

enbart på 5,0 ng/g prov. Även halterna av fenantren och krysen var högre för Grönvik (9 ng/g 

samt 6,3 ng/g) och Hawaii (11 ng/g samt 7,4 ng/g) då Magnussons och Hammars (2015) prov 

innehöll 4,1 ng/g fenantren och 5 ng/g krysen. Pyren återfanns i mer än dubbelt så hög halt 

hos Hawaii (10,58 ng/g) jämfört mot både Grönvik (4,53 ng/g) och Magnusson och Hammars 

(2015) prov (4,5 ng/g).  

När ett prov mäts i torrvikt blir ämnena mer koncentrerade och därför kan det antas att 

Grönvik och Hawaii egentligen har ännu högre halter för samtliga ämnen än Magnusson och 

Hammars (2015) prov. Halterna av fluoranten jämfördes i Magnusson och Hammars (2015) 

studier mot rekommenderade halter i fisk (30 ng/g). De hade inga värden som översteg 
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gränsvärdet, vilket så även är fallet i denna studie. Även här finns en osäkerhetsfaktor då 

miljökvalitetsnormerna endast nämner mätvärdena i ng/g biota och inte anger våtvikt eller 

torrvikt. Möjligt är att Hawaiis värde för fluoranten skulle överstiga gränsvärdet på 30 ng/g 

om det mättes i torrvikt. 

En möjlig anledning till att Hawaii, som ligger söder om Stenungssund, har högre halter är att 

vattenströmmarna är annorlunda och har fört med sig kemikalier till platsen samt att det är ett 

gammalt färjeläge. Detta gör att PAHer kan ha ansamlats i sedimentet. Magnussons och 

Hammars (2015) musslor togs norr om Stenungssund på 2-4 meters djup där havsbottnen i 

huvudsak bestod av berg. Hawaii och Grönvik handplockades på grundare vatten direkt från 

botten vilket möjliggör att musslorna har ansamlat mer PAHer ur sedimentet. Magnusson & 

Hammar (2015) skriver att det är svårt att veta hur länge en mussla har varit exponerad för ett 

visst ämne då det varierar med vattentemperatur, salthalt etc. Därför bör vilda musslor 

jämföras med ditplacerade odlade musslor som har en känd gifthalt för att bättre se 

exponeringsgraden under en viss tidsperiod. Bernes (1998) nämner att höga halter har 

uppmätts utanför Stenungssund tidigare, och sett till prov Hawaii stämmer det. Om däremot 

Grönvik, samt Magnussons och Hammars (2015) prov, tas med i beräkningen syns inga 

tydliga skillnader jämfört mot de andra proverna i studien. En slutsats att provplatsen har stor 

betydelse är därför rimlig.  

5.1.3 Ålder och fetthalt 

De svenska odlade musslorna var 15-36 månader vid skörd och de svenska vildfångade 2,5- 4 

år. De danska vildfångade, samt de två svenska handplockade proverna har okänd ålder. 

Olenycz et al. (2014) menar att musslans ålder kan påverka koncentrationen av organiska 

föroreningar i musslans mjukdelar, likaså musslans storlek. Storleken på musslorna har varit 

ungefär den samma genom alla prov men åldern kan ha varierat. Eftersom att en mussla kan 

leva upp till 18-24 år (FAO, 2015), är det svårt att veta exakt hur gamla de handplockade 

musslorna och de danska vilda var. En äldre mussla kan antas ha samlat på sig mer miljögifter 

och det är en möjlig förklaring till varför de handplockade musslorna har högst halt. Eftersom 

det fiskas mer frekvent i området där de danska musslorna kommer ifrån, har de troligen inte 

hunnit uppnå en hög ålder. 

Fetthalten hos musslan sjunker på våren efter lekperioden och eftersom fettet ansamlar PAHer 

reduceras antagligen musslans innehåll av PAHer (Piccardo et.al 2001) Enligt Magnusson och 

Hammar (2009) är fetthalten ett bra värde för att mäta musslans kondition, och i deras 
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undersökning av musslor insamlade på hösten har de fått fram värden mellan 0,6 – 1,6 % fett. 

I denna studie av musslor insamlade på våren varierar halterna mellan 0,4-2 % (se figur 12). 

Fetthalten skiljer sig inte åt mellan odlade respektive vilda musslor men de två proven som 

handplockats på grundare vatten (Hawaii och Grönvik) har högst fetthalt. Jämfört med 

Magnusson och Hammars (2009) resultat visar denna studie inte på en minskad fetthalt 

beroende på årstid.  

5.1.4 Årstid, vattenmiljö och vattendjup 

De musslor som undersökts i denna studie är insamlade på våren. Enligt FAO (2015) är 

musslorna i sämre kondition på våren under lekperioden. Olenycz et al. (2014) menar att även 

musslornas kondition kan påverka innehållet av organiska föroreningar. Utifrån vad Piccardo 

et al. (2001) har sett bör musslor plockade på våren ha en lägre fetthalt och därmed en lägre 

halt PAHer än om de insamlats på hösten. På våren har PAHerna mindre fett att fördela sig på 

och därför blir halten högre per fettvikt. Detta talar alltså för att musslor från samma 

insamlingsplatser bör ha högre halter på hösten. För en tillförlitlig jämförelse borde musslor 

till denna studie även samlats in på hösten, nu går det endast anta att resultaten kan skilja sig 

åt.  

Musslor från en miljö med grumligt vatten eller som har kontakt med sedimenten tenderar att 

ansamla högre halter PAHer än om de levt i en annan miljö (Baumard et al., 1998). Grönvik 

och Hawaii är insamlade nära strandkanten där vattnet ofta är grumligt. De svenska vilda har 

handplockats av dykare medans de danska är fångade från båt och musslorna från dessa 

provplatser är därmed tagna längre ut till havs. Detta är en möjlig förklaring till varför 

halterna PAHer är högre hos de handplockade vilda musslorna jämfört med de vilda 

musslorna som fångats av dykare eller från båt (se figur 7). 

PAHer är opolära med låg vattenlöslighet och ju tyngre molekylvikt ämnet har, desto lägre 

vattenlöslighet får det (Perhans, 2003). I studien av Piccardo et.al (2001) visade sig vilda 

musslor som växt på grundare vatten innehålla högre halter av PAHer jämfört mot odlade 

musslor, främst innehöll de höga halter av lågmolekylära vattenlösliga PAHer. I denna 

undersökning plockades musslorna från Hawaii och Grönvik vilda på grunt vatten och kan 

därför jämföras mot de odlade musslorna från Sverige. Hawaii har generellt högre halter av 

PAHer och alkylerade PAHer än de odlade. Mellan Grönvik och de svenska odlade är 

resultaten likvärdiga. En skillnad var dock att de odlade innehöll en markant lägre halt av 

fenantren (se figur 6). För oxy-PAHer syntes en förhöjd halt av karbazol, benso(h)quinolin 

och 6-H-benso(cd)pyren-6-one hos Grönvik (se figur 11).  
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De ämnen som har lägst molekylvikt av de 16 prioriterade PAHerna är naftalen, acenaftylen 

och acenaften. De borde alltså vara vanligare i vilda musslor som växt på grunt vatten enligt 

Piccardo et.al (2001). I denna studie togs Hawaii och Grönvik vilda på grunt vatten medans 

resten av proverna är från djupare vatten. De tyngsta ämnena av de 16 prioriterade PAHerna 

är benso(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren samt dibens(ah)antracen. De borde därför 

återfinnas i större grad hos musslorna från djupare vatten. Naftalen och acenaften har högst 

halter i Hawaii och Grönvik (se tabell 2). Acenaftylen däremot är lägst hos Hawaii. För de 

PAHer med högre molekylvikt har Hawaii högst halt av benso(ghi)perylen medans de 

svenska odlade har högst halt indeno(1,2,3-cd). De svenska vilda musslorna uppvisar inga 

halter av de tunga PAHerna.  

I denna studie visar resultaten att musslor från grundare vatten innehåller högst 

koncentrationer PAH:er om man ser till prov Hawaii (figur 7). Grönvik innehåller däremot 

lägre halter än de svenska odlade. Det går inte att se något tydligt samband mellan musslor 

från grundare vatten och PAHer med låg molekylvikt. Likaså finns det inget samband mellan 

musslor från djupare vatten och PAHer med hög molekylvikt, detta bland annat eftersom prov 

Hawaii (från grunt vatten) innehöll lägst halt av ett lättviktigt ämne men högst halt av ett 

tungviktigt ämne. 

5.1.5 Skillnader mellan odlade och vildfångade musslor 

PAHer har egenskapen att de lagras i sediment och binder till organiskt material och fettrik 

vävnad. Därför kan en hypotes vara att odlade musslor bör ha lägre halt av föroreningar, då de 

inte kommer i kontakt med botten. Precis detta har Lindahl & Lovén (2008) skrivit då de 

menar att blåmusslor som odlats vanligen innehåller lägre halter av miljögifter jämfört med de 

bottenlevande. När Magnusson & Hammar (2015) undersökte vilda musslor och hade med 

odlade musslor som referenspunkt visade sig dock inte resultaten skilja sig åt nämnvärt. De 

svenska odlade musslorna i denna studie har lägst halt fenantren jämfört med de andra 

proverna, men för övriga PAHer syns inga utmärkande skillnader (se figur 6). Att odlade 

musslor inte har lägre halt av PAHer stämmer överens med vad Magnusson och Hammar 

(2015) såg, men inte med tidigare nämnda hypotes. Lindahl och Lovén (2008) har inte 

specificerat vilken typ av miljögifter de åsyftar och det är möjligt att det gäller andra gifter än 

PAHer. 

Musselkött som mals till musselmjöl är en bra proteinkälla för fjäderfä (Lindahl & Lovén, 

2008). Här kan musslor som anses vara för små ur livsmedelssynpunkt användas och 
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musselmjölet blir en mer klimatsmart ersättningsprodukt för fiskmjöl. Spillet från odlingarna 

går att kompostera och använda som gödning för ekologiskt jordbruk. Musslor är enligt 

fiskeriverket (2009) också ett bra livsmedel för människor eftersom de innehåller nyttiga 

fetter och antioxidanter. Dessutom ligger musslorna långt ner i näringskedjan och renar haven 

från kväve. Det artiklarna inte diskuterar är halten miljögifter i musslorna. När det gäller EU-

kommissionens gränsvärden för vissa PAHer överstiger inte de odlade musslorna i denna 

undersökning gränsvärdet för humankonsumtion. Med det i åtanke bör det inte heller vara 

någon större risk att använda musslorna som gödning. När de används som foder bör ändå 

halterna av PAHer tas med i beaktning då gränsvärdena för humankonsumtion antagligen inte 

går att tillämpa på djur. De PAHer som förekommer i musslorna, men inte har gränsvärden 

för humankonsumtion, bör inte bortses då dess toxiska förmåga säkerligen påverkar både 

markmiljö och djur. 

 

6. Slutsats 

De PAHer (inräknat alkylerade PAHer) som förekom i störst grad i musselproverna var 

fluoranten, fenantren, pyren, benzo(e)pyren, krysen och benzo(b)fluoranten. De oxy-PAHer 

som fanns i högst halter var carbazon, benzo(h)quinolin, 2-metylantracen-9,10-dion, antracen-

9,10-dion samt 6-H-benzo(cd)pyren-6-one. Utifrån de riktlinjer som finns för PAHer och 

humankonsumtion överstiger inga musslor i denna studie gränsvärdena. PAHer som inte har 

gränsvärden bör dock inte bortses då även dessa är toxiska och vissa av dem förekommer i 

höga halter.  

De musslor som innehöll högst halt av PAHer var prov Hawaii, handplockade vilda på grunt 

vatten. De med lägst koncentration var de danska vilda. Det syns inga större skillnader mellan 

odlade musslor och vilda i förekomst av ämnen och de odlade har varken högre eller lägre 

halt PAHer än de vilda. Provplatsen verkar spela större roll då de två proverna av vilda 

handplockade musslor skiljde sig åt i halter av PAHer, trots att det geografiska avståndet 

mellan provplatserna var litet. För en mer tillförlitlig studie borde även musslor ha insamlats 

under hösten då halterna av PAHer kan variera med årstider. 
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Bilaga 1 – Resultatöversikt, PAHer och alkylerade PAHer 

Table 1 – Resultatöversikt, PAHer och alkylerade PAHer. Ng/g musselkött i våtvikt. 

 Hawaii Irland Grönvik Blank 
Svensk 
Odlad 

Dansk 
Vild 

Svensk 
vild Blank 

Naphtalene 1,014 0,321 1,152 0,613 0,984 0,833 0,518 0,000 

2-Methylnaphthalene 0,672 0,273 0,702 0,000 0,753 0,429 0,265 0,000 

2-Methylnaphthalene 0,514 0,000 0,636 0,000 0,595 0,354 0,229 0,000 

2-Methylnaphthalene 0,909 0,000 0,755 0,000 0,778 0,505 0,277 0,000 

Acenaphtylene 0,026 1,532 0,437 0,000 0,000 0,076 0,145 0,000 

Acenaphtene 0,474 0,000 0,490 0,000 0,097 0,265 0,349 0,000 

2,3,5-Trimethylnaphthalene 0,303 0,119 0,344 0,000 0,304 0,240 0,120 0,000 

Fluorene 1,818 0,000 1,060 0,048 0,547 1,124 0,651 0,000 

Dibenzothiophene 0,171 1,105 0,000 0,000 0,049 0,025 1,084 0,000 

Phenanthrene 11,094 0,000 9,007 0,505 2,454 8,788 4,795 0,326 

Anthracene 0,000 0,380 0,517 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2-Methyldibenzothiophene 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2-Methylphenanthrene 2,951 0,000 2,079 0,024 0,765 1,199 1,072 0,000 

2-Methylanthracene 0,000 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4H-Cyclopenta(d,e,f)phenanthrene 3,188 0,119 1,775 0,000 1,482 2,247 1,337 0,000 

2,8-Dimethyldibenzothiophene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,4-Dimethylphenanthrene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,4,7-Trimethyldibenzothiophene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,3-Dimethylanthracene 0,000 0,689 0,132 0,000 0,207 0,177 0,000 0,000 

Fluoranthene 14,888 0,618 7,921 0,168 9,174 5,076 10,012 0,182 

Pyrene 10,580 0,000 4,530 0,132 6,865 3,220 6,337 0,117 

1,2,8-Trimethylphenanthrene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 
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1,2,6-Trimethylphenanthrene 0,580 0,095 0,238 0,000 0,340 0,114 0,289 0,000 

1-Methylfluoranthene 1,238 0,083 0,821 0,000 1,057 0,303 0,795 0,000 

Benzo(a)fluorene 2,648 0,083 1,722 0,012 2,053 0,934 2,133 0,013 

Benzo(c)phenanthrene 3,347 0,000 2,013 0,000 2,272 1,124 1,663 0,000 

Benzo(a)anthracene 2,437 0,000 2,013 0,000 1,810 1,035 1,855 0,000 

Triphenylene 4,387 0,000 3,563 0,000 2,454 1,162 0,000 0,000 

Chrysene 7,404 0,000 6,305 0,000 6,756 1,982 6,048 0,000 

7-Methylbenz(a)anthracene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3-Methylchrysene 0,277 0,000 0,238 0,000 0,061 0,013 0,000 0,000 

2-Methylchrysene 0,290 2,494 0,768 0,000 0,644 0,202 0,000 0,000 

1-Methylchrysene 0,632 0,000 0,728 0,000 0,851 0,164 0,000 0,000 

6-Ethylchrysene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Benzo(b)fluoranthene 5,244 0,000 1,285 0,000 5,164 2,083 4,060 0,000 

7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Benzo(j)fluoranthene 0,988 0,000 0,914 0,000 0,765 0,177 0,747 0,000 

Benzo(k)fluoranthene 2,661 0,000 1,007 0,000 1,166 1,162 1,735 0,000 

Benzo(e)pyrene 9,394 0,000 3,960 0,000 7,910 2,500 0,000 0,000 

Benzo(a)pyrene 0,804 0,000 0,649 0,000 0,851 0,354 0,000 0,000 

Perylene 1,449 0,000 1,060 0,000 0,899 0,707 0,000 0,000 

7-Methylbenzo(a)pyrene 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,646 0,000 3,900 0,000 6,800 4,900 0,000 0,000 

Dibenz(ah)anthracene 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 

Benzo(ghi)perylene 1,910 0,000 1,536 0,000 1,810 0,732 0,000 0,000 

Naphtho(2,3-a)pyrene 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sammanlagt, totalt antal PAHer och 
alkylerade PAHer 94,941 9,406 64,258 1,502 70,220 44,243 46,518 0,638 
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Bilaga 2 – Resultatöversikt, oxy-PAHer 

Table 2 – Resultatöversikt, oxy-PAHer. Ng/g musselkött i våtvikt. 

 

 

 Hawaii Irland Grönvik Blank 
Svensk 
Odlad 

Dansk 
Vild 

Svensk 
vild Blank 

         

Quinoline 0,119 0,059 0,424 0,000 0,036 4,697 0,000 0,000 

1-Indanone 1,476 0,000 0,477 0,036 0,340 0,694 0,169 0,076 

Carbazole 0,119 0,036 6,768 0,012 0,024 0,694 1,012 0,000 

Benzo(h)quinoline 0,711 0,249 8,517 0,108 0,474 40,139 0,012 0,025 

Acridine 0,000 0,404 0,411 0,192 0,000 0,000 0,639 0,076 

9-Fluorenone 0,145 0,012 0,000 0,060 0,462 0,530 0,048 0,025 

4H-Cyclopenta(def)phenanthrenone 0,408 0,012 0,225 0,012 0,049 0,505 0,048 0,000 

Anthracene-9,10-dione 1,133 9,276 0,066 0,120 0,000 0,682 18,470 0,025 

11H-Benzo[a]carbazole 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,301 0,000 

2-Methylanthracene-9,10-dione 0,448 0,107 0,000 0,012 0,352 13,106 0,169 0,025 

Benzo(a)fluorenone 0,843 0,000 0,000 0,024 0,425 0,265 2,012 0,013 

7H-Benz(de)anthracene-7-dione 0,382 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 1,988 0,025 

Benz(a)anthracene-7,12-dione 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,770 0,542 0,038 

Naphtacene-5,12-dione 0,000 0,000 0,344 0,000 0,292 0,972 0,229 0,063 

6-H-Benzo(cd)pyren-6-one 0,000 0,000 6,132 0,000 0,680 0,404 0,000 0,000 

9,10-dihydrobenzo(a)pyrenone 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,313 0,193 0,000 

Dibenz(ah)acridine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,164 0,000 0,000 

Dinaphtho[1,2-b;1´,2´-d]furan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,908 2,222 0,000 0,000 

Sammanlagt totalt antal oxy-PAHer 5,784 10,154 23,364 0,613 5,152 67,159 25,831 0,393 

 
         

          


