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Sammanfattning
Vitsån, ett litet vattendrag på Södertörn med en medelvattenföring på 0,5 m3/s, avvattnar ett drygt
50 km2 stort avrinningsområde som till största delen utgörs av skogsmark men där det också
förekommer betydande arealer med jordbruksmark och tätortsbebyggelse. Vitsån är bland annat
primärrecipient för renat avloppsvatten från Fors reningsverk som behandlar spillvatten från cirka
15 000 personer i Västerhaninge och Tungelsta. Vitsån har höga naturvärden, bland annat för att
det finns en reproducerande population av havsöring i vattendraget. Haninge kommun utreder
den framtida driften vid Fors reningsverk och ser ett framtida behov av utbyggnad av kapaciteten.
I en förstudie, till del finansierad av Naturvårdsverket och koordinerad av teknikkonsulten
Ramboll, har alternativa reningskoncept studerats. Förekomsten av läkemedelsrester i
avloppsvattnet och möjligheten att avskilja dessa har varit en prioriterad fråga. IVL Svenska
Miljöinstitutet har i projektet bidragit dels med insamling, kemisk analys och utvärdering av
koncentrationer läkemedel, antibiotika och hormoner i avlopps- och recipientvatten, dels genom
att i ett pilotförsök, där olika reningsalternativ testats, utvärdera deras potential att reducera
toxicitet gentemot fisk.
De tre provtagningar av recipientvatten från Vitsån och i avloppsvatten från Fors reningsverk som
genomförts under 2019 och 2020 indikerar att organismer i nedre delen av Vitsån exponeras för
förhållandevis höga nivåer av läkemedel. Det är inte läkemedelskoncentrationerna i sig i det
utgående vattnet som är huvudorsaken utan den begräsande utspädningen i recipienten som gör
att Vitsån i en nationell kontext håller höga koncentrationer av flera läkemedel, bland annat av den
smärtstillande substansen diklofenak.
Det genomförda fiskförsöket, där juvenil öring av samma stam som naturligt förekommer i Vitsån,
under kontrollerade former i akvarier exponerades för avloppsvatten från Fors reningsverk,
indikerar att det i nuvarande utgående avloppsvatten finns ämnen som har potential att förorsaka
subletala toxiska effekter på fisk. I försöket manifesterades det i form av avvikelser i biomarkörer i
blod, som har betydelse för bland annat fiskens syreupptagningsförmåga. Att ett outspätt
avloppsvatten från ett kommunalt reningsverk med konventionell teknisk standard (mekaniskbiologisk-kemisk rening) ger ett utslag i känsliga bioindikatorer i fisk är i sig inte
uppseendeväckande. Av större intresse är att försöket också gav en klar indikation på att de båda
testade reningskoncepten, ozonering i kombination med sandfiltrering respektive filtrering med
aktiverat kol, eliminerar denna typ av effekt, och att detta samvarierar med en effektiv avskiljning
av läkemedel men också av andra organiska ämnen som inte bryts ned eller faller ut i slammet
över de konventionella reningstegen. Koncentrationerna av organiskt material, mätt som TOC,
reducerades med storleksordningen 40 % över de testade reningsstegen. I fisken som exponerades
för ordinarie utgående vatten förekom detekterbara koncentrationer av diklofenak, ibuprofen och
naproxen i gallvätskan. Koncentrationerna av diklofenak var uppseendeväckande höga (4 600 16 000 ng/g). Inga läkemedel uppmättes däremot i detekterbara koncentrationer i gallvätskan vid
exponering av fisken för vatten som passerat de extra reningsstegen.
De testade reningskonceptenen avskiljer som synes organiska ämnen, bland annat rester av
läkemedel, effektivt. Det är emellertid viktigt vid framtida drift och utbyggnad av reningsverket
också ha åtanke att ammoniumkväve är en kritisk parameter i recipienten och att man därför bör
säkerställa en väl fungerande och driftsäker nitrifiering. Laxartade fiskar är känsliga för förhöjda
koncentrationer av ammoniak. Som exempel så behövde det nu genomförda fiskförsöket skjutas
upp från våren, då det ursprungligen var tänkt att genomföras, till hösten på grund av förhöjda
ammoniumkväve-koncentrationer i utgående vatten till följd av driftstörningar vid reningsverket.
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Summary
River Vitsån, a small watercourse on the Södertörn peninsula with an average water flow of 0.5
m3/s, drains a just over 50 km2 catchment area which for the most part consists of forest land but
where there are also significant areas of agricultural land and urban settlements. River Vitsån is the
receiving area for treated wastewater from Fors sewage treatment plant, which treats wastewater
from approximately 15,000 people in urban areas of Västerhaninge and Tungelsta. Vitsån has high
natural values, partly because there is a reproducing population of sea trout in the watercourse.
Haninge municipality is investigating the future operation at Fors sewage treatment plant and sees
a future need to expand capacity. In a feasibility study, partly funded by the Swedish
Environmental Protection Agency and coordinated by the technical consultant Ramboll, alternative
treatment concepts have been studied. The presence of drug residues in the wastewater and the
possibility of separating them have been a priority issue. In the project, IVL Swedish
Environmental Research Institute has contributed with the sampling chemical analysis and
evaluation of concentrations of drugs, antibiotics, and hormones in wastewater and river water
and in a pilot trial where different treatment alternatives have been tested to evaluate their
potential to reduce toxicity to fish.
The three samplings of recipient water from River Vitsån and in wastewater from Fors sewage
treatment plants carried out in 2019, and 2020 indicate that organisms in the lower part of River
Vitsån are exposed to relatively high levels of drugs. It is not the drug concentrations themselves in
the outgoing water that are the main cause, but the restrictive dilution in the recipient causes River
Vitsån in a national context to maintain high concentrations of several drugs, including the
painkiller diclofenac. The completed fish trial, where juvenile trout of the same strain that occurs
naturally in the Vitsån, under controlled forms in aquariums were exposed to wastewater from
Fors sewage treatment plant, indicates that in the current outgoing wastewater, there are
substances that have the potential to cause sublethal toxic effects on fish. In the experiment, it was
manifested in the form of abnormalities in biomarkers in blood that are important for, among other
things, the fish's oxygen uptake ability. The fact that undiluted wastewater from a municipal
treatment plant with a conventional technical standard (mechanical-biological-chemical treatment)
gives a response in sensitive bio-indicators in fish is not in itself startling. Of greater interest is that
the experiment also gave a clear indication that the two tested treatment concepts ozonation in
combination with sand filtration or filtration with activated carbon eliminates this type of effect
and that this covaries with an effective separation of drugs but also with other organic substances
that do not decomposes or falls out of the sludge over the conventional treatment steps. The
concentrations of organic material measured as TOC were reduced by order of 40% over the
treatment steps tested. In the fish exposed to ordinary effluent water, detectable diclofenac,
ibuprofen, and naproxen were present in the bile. Concentrations of diclofenac were remarkably
high (4,600 - 16,000 ng / g). On the other hand, no drugs were measured in detectable
concentrations in the bile when exposing the fish to water that had passed reinforced treatment.
The tested treatment concepts seem to separate organic compounds, including drug residues,
effectively. However, it is important in future operation and expansion of the treatment plant to
keep in mind that ammonium nitrogen is a critical parameter in the receiving water and ensures a
well-functioning and reliable nitrification. Salmonian fish are sensitive to elevated concentrations
of ammonia. For example, the fish experiment now carried out had to be postponed from the
spring when it was originally intended to be carried out in the autumn due to elevated ammonium
nitrogen concentrations in outgoing water due to operational disturbances at the treatment plant.
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Inledning
Fors avloppsreningsverk i Haninge kommun står inför en ombyggnation för ökad kapacitet och
utreder i samband med detta möjligheten att också lägga till ytterligare ett reningssteg för
avskiljning av läkemedelsrester. Primärrecipient för utgående renat avloppsvatten är Vitsån, ett
mindre vattendrag som mynnar i Horsfjärden i södra delen av Stockholms skärgård. Vitsån har
höga naturvärden, bland annat för att den hyser ett bestånd av lekvandrande havsöring (Salmo
trutta).
IVL Svenska Miljöinstitutet har i syfte att öka kunskapsunderlaget vad gäller miljönyttan av olika
reningskoncept under 2020 mätt förekomsten av läkemedelsrester och hormoner i avloppsvatten
och i recipienten och därtill genomfört ett fiskförsök där smolt av havsöring i en experimentell
anläggning exponerats för avloppsvatten som genomgått olika typer av rening. I försöket har
fiskens respons på olika typer av reningskoncept mötts med hjälp av biomarkörer som beskriver
fiskens hälsotillstånd, bland annat dess kondition, syreupptagningsförmåga och immunförsvar.

Bakgrund
Vitsån
Vitsån avvattnar sydöstra delen av Haninge kommun. Ån har två huvudflöden, Rocklösaån som
börjar vid Vedasjön och Hågaån som rinner från sjön Öran. De två flödena rinner samman mellan
Tungelsta och vattendraget börjar därefter att meandra genom jordbrukslandskapet för att
slutligen utmynna i Horsfjärden mellan Örlogsberga och Årsta havsbad. Fors reningsverk är
beläget strax intill sammanflödespunkten för de två huvudflödena (Fig. 1).

Figur 1.

Karta över Vitsån med de två huvudflödena och Fors reningsverk markerade. Från VISS
(www.viss.lansstyrelsen.se) ©Lantmäteriet, SMHI, NVDB, ESRI Inc.
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Vitsåns avrinningsområde upptar en yta på knappt 60 km2 och den naturliga medelvattenföringen
uppgår till 0,5 m3/s (vattenwebb.smhi.se). Därtill kommer avloppsvattenflödet från Fors
reningsverk på i medeltal 0,06 m3/s. Under sommarhalvåret när den naturliga vattenföringen i
Vitsån är låg ökar den relativa andelen behandlat avloppsvatten av den totala vattenföringen. I juli
utgör renat avloppsvatten från Fors reningsverk typiskt 60 % av den totala vattenföringen
(Ramboll, 2019).
Vitsån är i hög grad påverkat av antropogena aktiviteter. Förutom att vara primärrecipient för Fors
reningsverk som behandlar avloppsvatten från 15 000 personer i Västerhaninge och Tungelsta
tätorter så sker en tillförsel av näringsämnen från enskilda avlopp, dagvatten, djurstallar och
omgivande jordbruksmark. Figur 2 visar en källfördelning över tillförseln av fosfor till Vitsån.
Jordbrukssektorn står för cirka en tredjedel, Fors reningsverk cirka 20 % och enskilda avlopp cirka
10 %.

Figur 2.

Källfördelning avseende tillförsel av fosfor till Vitsån. Från DHI, 2018.

Tillförseln av näringsämnen är huvudanledningen till att den ekologiska statusen i Vitsån av
vattenförvaltningen klassificerats som måttlig. Fosforkoncentrationerna i Vitsån visar en svagt
avtagande trend över tid och ligger typiskt runt 70 µg/l (DHI, 2018). Koncentrationerna av
ammoniumkväve i Vitsån är periodvis så höga att bedömningsgrunden för ammoniak överskrids.
Det innebär att det föreligger en risk för giftverkan gentemot känsliga organismer. Exempelvis
finns evidens för att laxartad fisk är känslig för ammoniakexponering (WHO, 1986; Ip et al., 2001;
Randall & Tsui, 2002; Eddy, 2005).
Ett annat ”problem” i Vitsån är förekomsten av vandringshinder i vattendraget som begränsar
möjligheterna för migrerande fiskarter att nyttja vattendraget fullt ut för exempelvis
lekvandringar. Gustafsson (2018) identifierade 15 artificiella vandringshinder i Vitsån, bland annat
vägtrummor och dammar. Av dessa ansågs sex vara definitiva för öring, dvs de är inte möjliga för
fisken att passera.
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Trots förekomsten av vandringshinder och periodvis höga koncentrationer av ammoniak har öring
i modern tid i vart fall sedan mitten av 1990-talet lyckats reproducera sig i vattendraget
(Waltersson & Kjellberg, 1997). Leklokaler finns i närheten av mynningen vid bron över till
örlogsbasen vid Berga och längre uppströms vid Fors gård. Även längre uppströms i närheten av
Tungelsta har årsyngel av öring under senare tid påträffats vid provfisken (pers. komm. Oliver
Karlöf, Stockholms stad). För att vidmakthålla i och på sikt öka öringbeståndet i Vitsån genomförs
också utsättningar av juvenil (ung) öring som kläckts och fötts upp på odling. Fisken som sätts ut i
Vitsån har genomgått smoltifiering 1 och simmar sannolikt snabbt ut i Östersjön för att växa till och
bli könsmogen. Efter ett par år i havet återvänder öringen till sitt hemmavatten, i detta fall alltså
Vitsån, för att leka (Fig. 3).

Täthet av öring i Vitsån
180

Antal per 100 m3

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Årsungar
Figur 3.

Äldre än årsungar

Täthet av öring i nedre delen Vitsån 2002-2015. Data från Länsstyrelsens i Stockholms läns
regionala miljöövervakning.

Läkemedelsrester i fisk
Följande kapitel summerar en litteraturstudie över läkemedelsrester i fisk. Studier innehållande
haltmätningar av läkemedelsrester i vildfångad var av intresse. De halter som uppmätts har
sammanställts i Tabell 1. Tabellen innehåller studier i svenska vatten av de läkemedel som ingått i
analyspaketet till föreliggande projekt. Fullständig tabell som inkluderar även internationella
studier finns i Bilaga A. Kolumnen ”områdestyp” anger i vilken typ av vattenförekomst som
undersökts.
Värdena är antingen angivna som (min-max), eller bara medelvärde. Syftet har varit att redovisa
ungefärligen i vilken storleksordning läkemedlen förekommer i fisk, framför allt från områden
påverkade av utsläpp från reningsverk. För tydligare genomgång av fångstplatser, antal prov med
kvantifierbar/detekterbar halt, metodik etc hänvisas läsaren till originalpublikationerna. I de fall ett
ämne inte förkommit i detekterbar halt samt inte ingått i föreliggande studies analyspaket har det

1

en morfologisk, beteendemässig och fysiologisk förändring av fisken för att anpassa sig till ett liv i saltvatten
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uteslutits. I vissa studier redovisades halten endast för de prover som haft kvantifierbar sådan,
vilket betyder att minimihalten är angiven som den lägsta halten i de prover som haft kvantifierbar
halt. I vissa studier har alla prover medtagits, varför minimum kan vara angivet som ”mindre än”.
Vissa halter är angivna som ng/galla. Det innebär att halten är mätt i ett gallprov av ej bestämd
mängd. Detekterbara halter ger då en fingervisning om att läkemedelsrester förekommit, men den
exakta halten är oklar.
Sammanställningen visar på att det inte sällan förekommer detekterbara halter av läkemedelsrester
i fiskens muskel, blodplasma, lever och galla. Storleksordningen på halterna ligger nästan
genomgående i spannet ej detekterbar till låga ng/g. Detekterbar halt fanns inte av något läkemedel
i kategorin beta-blockerare. Psykofarmaka var däremot relativt vanligt förekommande i
koncentrationer i låga ng/g. I gruppen smärtstillande var det endast diclofenak och ibuprofen som
fanns i detekterbar koncentration. Koffein, carbamazepine, fluconazole, och ketoconazole fanns
inte i detekterbar koncentration i någon av de genomgångna studierna. Warfarin studerades inte i
dessa. De antibiotika som fanns i detekterbar koncentration var ciprofloxacin och
sulphametoxazole. Inga hormoner undersöktes i de genomgångna studierna.
Tabell 1.

Ämne

Sammanställning av läkemedelsrester i fisk. Avser de läkemedel som finns med i
analyspaketet till föreliggande undersökning. LOD=detektionsgräns och
LOQ=kvantifieringsgräns. Halter angivna som (min-max) eller medelvärde. WWTP= waste
water treatment plant.

Art

Matris

Halt

Enhet

Områdestyp

Referens

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP

Kaj et al, 2011

Metoprolol

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Propranolol

abborre

galla

<LOD

ng/galla

referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

abborre

galla

<LOD

ng/galla

referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö

abborre

-

<0,3 - <0,5

ng/g vv

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

abborre

-

<LOD

ng/g vv

abborre

muskel

ål

ej angiven

urban, referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
urban, referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
Askeröfjorden och
Kattegatt

β-blockerare
Atenolol
Hydrochlortiazide

Bisoprolol

Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014
Kaj et al, 2011
Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014

Psykofarmaka
Citalopram

Fluoxetine

<LOQ-6,7

ng/g vv

4,0

ng/g vv

9

Woldegiorgis et
al, 2007
Kaj et al, 2011
Woldegiorgis et
al, 2007
Kaj et al, 2011
Vieno et al, 2017
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Tabell 1. forts.

Oxazepam

Risperidone

Sertralin

Venlafaxin

Zolpidem

abborre

-

<LOD

ng/g vv

Woldegiorgis et
al, 2007
Kaj et al, 2011

ng/g vv

urban, referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
Fyrisån

abborre

muskel

abborre

muskel

0,39-13

abborre

galla

0,18-5,4

ng/galla

insjö/kustområde

0,25-0,39

ng/galla

Insjö

Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014

abborre

galla

ål

ej angiven

ng/g vv

ng/galla

Askeröfjorden och
Kattegatt
referens och
nedströms WWTP
urban, referens och
nedströms WWTP
urban, referens
samt nedströms
WWTP
referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

muskel

0,20-0,36

ng/g vv

abborre

-

<LOD

ng/g vv

abborre

-

<LOD

ng/g vv

abborre

muskel

abborre

galla

abborre

galla

ng/galla

Insjö

abborre

galla

ng/g vv

utanför
Käppalaverket
referens och
nedströms WWTP
Askeröfjorden och
Kattegatt
urban, referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
Askeröfjorden och
Kattegatt

Vieno et al, 2017

abborre

muskel

ål

ej angiven

abborre

-

<LOD

ng/g vv

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

ål

ej angiven

abborre
abborre

muskel, lever
och galla
muskel

Remberger el al,
2009
Kaj et al, 2011

ng/galla

referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

galla

abborre

galla

1,9-7,1

ng/galla

Insjö

abborre

galla

0,5-5,2

ng/g vv

muskel, lever
och galla

<LOD

ng/g vv

utanför
Käppalaverket
referens och
nedströms WWTP

abborre

<LOQ-9,6

7,0

<LOQ-14
<LOD0,70
<LOD
0,7
<LOQ

ng/g vv

ng/g vv

ng/g vv
2,5

45

ng/g vv

ng/g vv

Brodin et al, 2013

Vieno et al, 2017
Kaj et al, 2011
Woldegiorgis et
al, 2007
Woldegiorgis et
al, 2007
Kaj et al, 2011
Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014

Kaj et al, 2011
Vieno et al, 2017
Woldegiorgis et
al, 2007
Kaj et al, 2011
Vieno et al, 2017

Smärtstillande
Diclofenac

Ibuprofen

<LOD

ng/g vv

<LOQ

ng/g vv
2,4

10

Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014
Vieno et al, 2017
Remberger el al,
2009
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Tabell 1. forts.

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

abborre

galla

1,6-38

ng/galla

referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

galla

<LOD

ng/galla

Insjö

abborre

galla

ng/g vv

Vieno et al, 2017

Ketoprofen

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

Naproxen

abborre

muskel, lever
och galla
muskel

<LOD

ng/g vv

<LOQ

ng/g vv

<LOD

ng/g vv

abborre

muskel, lever
och galla
muskel

<LOQ

ng/g vv

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

utanför
Käppalaverket
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP

Caffeine

abborre

-

<LOD

ng/g vv

Woldegiorgis et
al, 2007

Carbamazepine

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

abborre

galla

<LOD

ng/galla

urban, referens
samt nedströms
WWTP
referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

galla

<LOD

ng/galla

Insjö

Fluconazole

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

Ketoconazole

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

abborre

galla

<LOD

ng/galla

referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

galla

<LOD

ng/galla

Insjö

flundra

ej angiven

ng/g vv

Askeröfjorden och
Kattegatt

Vieno et al, 2017

Clarithromycin

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Clindamycin

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

Ciprofloxacin

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

torsk

ej angiven

7,0-8,5

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
Östersjön

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP

Kaj et al, 2011

abborre
Paracetamol

Tramadol

abborre

2,4

Kaj et al, 2011
Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014

Kaj et al, 2011
Remberger el al,
2009
Kaj et al, 2011
Remberger el al,
2009
Kaj et al, 2011
Kaj et al, 2011

Övriga

71

Kaj et al, 2011
Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014
Kaj et al, 2011
Kaj et al, 2011
Karlsson &
Viktor 2014
Viktor et al, 2014

Antibiotika

Erythromycin
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Kaj et al, 2011
Kaj et al, 2011
Vieno et al, 2017
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Tabell 1. forts.
Norfloxacin

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

Sulfamethoxazole

abborre

muskel

flundra

ej angiven

Trimethoprim

abborre

muskel

<LOQ

ng/g vv

Tetracycline

abborre

muskel

<LO

ng/g vv

<LOQ-13

ng/g vv

51

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
Askeröfjorden och
Kattegatt
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP

Kaj et al, 2011
Kaj et al, 2011
Vieno et al, 2017
Kaj et al, 2011
Kaj et al, 2011

Sammantaget visar sammanställningen på att halter i låga ng/g förekommer i olika vävnader fisk
från svenska vatten, men även att halterna ofta är så låga att de inte kan detekteras/kvantifieras.
För vissa av läkemedlen har studier av effekter på fisk gjorts. I en studie av hur abborre
påverkades av olika doser oxazepam noterades beteendestörningar redan vid doser (1,8 µg/L) som
inte är ovanliga i ytvatten som är recipienter till reningsverk (Brodin et al, 2013).
Beteendestörningarna innefattade ökad aktivitet och minskad socialisering. Beteendestörningar
syntes också då storspigg (Gasterosteus aculeatus) exponerades för citalopram i koncentrationerna
0,15 och 1,5 µg/L (Kellner et al, 2015). Störningarna var ändrat födobeteende. Antalet attacker på
bytesorganismer minskade signifikant hos fisken exponerad för citalopram.
En studie av njur-histologi i storspigg visade på att doser av diclofenak redan i storleksordningen
låga µg/L ger histologiska förändringar (Näslund et al, 2017). Studien fann också att dosresponsmönstret var tydligt vid ökande koncentrationer.
I Cerveny et al. (2021) jämfördes koncentrationer av flertalet läkemedel i blod av sötvattensfisk från
England, Tjeckien och Tyskland, mot motsvarande koncentration i människor som genomgår
behandling med respektive läkemedel. Resultaten visade på att flertalet läkemedel, särskilt sådana
som påverkar det centrala nervsystemet, förekom i sådan koncentration i fiskens blodplasma att
det förväntas leda till farmakologisk påverkan i fisken. Några läkemedel som särskilt utmärkte sig
var flupentixol, haloperidol och risperidon. De undersökta arterna var braxen (Abramis brama),
mört (Rutilius rutilus) och färna (Squalius cephalus).
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Experimentella studier av olika
reningsteknikers effekt på fiskhälsa
I detta avsnitt redogörs kortfattat för fyra studier vid kommunala reningsverk där olika
reningskoncepts potential att påverka fisks hälsotillstånd undersökts. Två av dessa, Gunnarsson et
al, (2009) och Lundström et al, (2010) genomfördes i samband med att sex olika reningstekniker av
avloppsvatten testades vid reningsverket i Hammarby sjöstad. I Grabicova et al., (2014)
exponerades fisk för avloppsvatten från Ryaverken i Göteborg. Pohl et al, (2018) genomfördes då
tester med ozonering av avlopploppsvatten, för att oxidera läkemedelsrester, genomfördes vid
reningsverket i Knivsta kommun.
Gunnarsson et al, (2009) genomförde akvarieförsök med juvenil regnbåge för att testa påverkan på
fisken från sex olika reningstekniker av avloppsvatten. De sex olika teknikerna var, ordinarie
rening (C), ordinarie+sandfilter (Cs), Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), ozonbehandling (O3),
Moving Bed Biofilm Reactor + ozon (MBBR+ O3) och Membrane Bioreactor line (MBR). Studien
genomfördes vid reningsverket vid Hammarby sjöstad. Mängden ozon var 15 g O3/m3.
Fisken undersöktes efter exponeringen för inducerade genuttryck av en uppsättning gener
kopplade till östrogen och östrogenliknande ämnen. Även en uppsättning biomarkörer
undersöktes i fisken. Dessa var konditionsfaktor (CF), leversomatiskt index (LSI), gonadsomatiskt
index (GSI) och hjärtsomatiskt index (HSI). Koncentration av östron (E1), östradiol (E2),
etinylöstradiol (EE2), oktylfenol (OP), nonylfenol (NP) och bisfenol A (BPA) undersöktes i
ingående spillvatten, samt efter var och en av de sex olika reningsteknikerna.
Resultaten visade att det utgående vattnet från ordinarie rening (C) hade de högsta
koncentrationerna av östrogen och östrogenliknande ämnen. Tillägget av sandfilter ökade
borttagningen av E1 och BPA men påverkade inte borttagningen av EE2. Ozonering och MBBR
ökade borttagningen ytterligare, men spårvärden av E2 och EE2 kunde detekteras. MBR
reducerade en högre andel av ämnena än den ordinarie + sandfilter men 0,1 ng/l EE2 detekterades i
vattnet. Ozonbehandling (O3 eller MBBR+O3) var den enda metoden som reducerade alla
genuttryck till bakgrundsnivåer. Cs-behandlingen ledde till en tydlig minskning, men
genuttrycken var högre än de vid ozonbehandling. Mätningar av koncentration i vattnet visade på
att MBBR var lika effektiv som ozon. Dock hade fisken exponerad för MBBR ett ökat genuttryck,
vilket indikerade att vissa hormonstörande ämnen fanns kvar. Utöver detta hade fisken exponerad
för MBR signifikant förstorad lever, jämfört med övriga behandlingar. Inga avvikelser avseende
några andra biomarkörer noterades.
I Lundström et al, (2010) testades embryotoxicitet i zebrafisk (Danio rerio) vid exponering av
samma sex varianter av avloppsvatten från Hammarby sjöstad som beskrivits i Gunnarsson et al,
(2009). Embryona exponerades för sex olika koncentrationer; 12,5%, 25%, 37,5%, 75% och 100% av
de sex olika avloppsvattnen, inklusive kontrollgrupp, i 24 replikat. Studien undersökte även
Microtox ® -test av bakterier, test av tillväxthämning av alger och larvutvecklingsfrekvens av
kräftdjur, men här redogörs endast för embryoförsöket.
De parametrar som mättes i embryoförsöket var; ögonens utveckling, spontan rörelse, cirkulation,
ödem, hjärtslag, pigmentation, otoliternas utveckling, hjärtfrekvens och mortalitet. Hälften av
replikaten exponerades under 144 timmar (istället för 48), och dessa undersöktes avseende
ryggradsdeformation, kläckning och kläckningstid.
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Den enda av samtliga undersökta parametrar som visade på någon signifikant skillnad jämfört mot
referensgruppen var kläckningstiden. Kläckningstiden förlängdes signifikant för vattentyperna (C)
och (Cs) jämfört med referensgruppen. Den övergripande slutsatsen i studien vara att det inte
förelåg några betydande biologiska effekter mellan de olika typerna av avloppsvatten.
I Grabicova et al., 2014 exponerades regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) under 13 dagar för 100%
koncentrerat avloppsvatten från Ryaverken i Göteborg. Efterföljande analys undersökte halter av
citalopram, fluoxetin, sertralin och venlafaxin i matriserna lever, hjärna, blodplasma och muskel. I
kontrollgruppen, som levt i kranvatten, kunde inga läkemedel detekteras i någon av matriserna. I
den exponerade fisken detekterades inte flouxetin i någon av matriserna, och i muskel
detekterades inget läkemedel. Hjärna och muskel var de matriserna med högst detektionsfrekvens.
Högst halter citalopram och venlafaxin var i levern, med halter på 12 ± 5 ng/g (18/20) respektive 21
± 11 ng/g (20/20). I hjärna uppmättes den högsta halten sertralin på 9,4 ± 3,8 ng/g (13/20). Parenteser
anger detektionsfrekvensen.
Vid reningsverket i Knivsta testades ozonrenings förmåga att oxidera läkemedelsrester samt dess
påverkan på fiskhälsa (Pohl et al., 2018). I ett akvarieförsök exponerades ettårig zebrafisk (Danio
rerio) för ordinarie utgående vatten, ordinarie+ozon samt kolfiltrerat kranvatten (kontrollgrupp).
Dessutom mättes koncentrationer av läkemedel i utgående vatten från ordinarie reningsprocess
samt efter ozonbehandlingen. Mängden ozon som tillsattes var 7 g O3/m3, alltså ungefär hälften av
den tillsatta mängden vid experimentet vid Hammarby Sjöstad.
En uppsättning biomarkörer mättes i fisken. Vid lekförsök studerades fekunditet (äggproduktion)
och toxicitet mot embryo/yngel från avkomma från exponerade föräldrafiskar. Larvernas och de
vuxna individernas rörelse studerades genom att mäta den sträcka de förflyttade sig. En
histopatologisk undersökning gjordes av gonaderna. Leverprover analyserades för specifika
biomarkörer som ger utslag när fisken exponeras för östrogenliknande ämnen och aromater.
Induktion av VTG-2, Erα som indikerar en endokrin störning och CYP1A1 som är kopplad till
avgiftningssystemet P 450 i levern.
Mätningarna av koncentrationen läkemedelsrester visade på att ozonbehandlingen i snitt
reducerade läkemedlen med 77% jämfört med ordinarie rening. Av de 24 läkemedel som fanns i
detekterbar koncentration i ordinarie vatten, minskade koncentrationen av 13 av dessa till ej
detekterbar nivå. Studiens målvärde på 80% reducering nåddes inte, vilket argumenterades bero
på en förhållandevis låg ozondos i förhållande till mängden organiskt material i avloppsvattnet.
Biomarkörerna i exponerad fisk visade på att gulesäcksproteinet VTG-2 ökade i fisken exponerad
för ozonbehandlat avloppsvatten. Pohl et al. (2018) såg som en möjlig förklaring att detta kan bero
på att ozoneringen lett till avkonjugering/ omvandling av hormoner eller hormonliknande
substanser vilket skapat ett avloppsvatten med mer potent östrogen effekt på fisk.
Sammantaget belyste resultaten vikten av att övervaka påverkan på både kemiska och biologiska
parametrar där ozonering av avloppsvatten implementeras. Framtida forskning om eventuell
förekomst och påverkan på fisk av biprodukter från ozonering rekommenderades.
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Delstudie 1 – Undersökning av
koncentrationer av läkemedel,
antibiotika och hormoner i Vitsån och
utgående renat avloppsvatten från
Fors reningsverk.
Metodik
Provtagning
Tre provtagningar av vatten (stickprov) genomfördes mellan december 2019 och augusti 2020
(Tab.2 ). Vatten insamlades från fyra positioner, i Vitsån uppströms Fors reningsverk (Hågaån, Fig.
4), i Vitsån nedströms reningsverket (efter sammanflödet med Rocklösaån, Fig. 5), i inkommande
avloppsvatten till reningsverket (Fig. 6) och i utgående renat avloppsvatten (Fig. 7).
Tabell 2.

Provtagningsdatum för vattenprovtagning, avloppsvattenflöde genom Fors reningsverk,
beräknad vattenföring i Vitsån (arealkorrigerad från SMHI modellerade vattenföring,
vattenweb.smhi.se) och beräknad andel avloppsvatten av totalt flöde i Vitsån efter
sammanflödet mellan Hågaån och Rocklösaån.

Provtagningsdatum
2019-12-03
2020-04-02
2020-08-24

Avloppsvattenflöde
(m3/s)
0,064
0,057
0,050

15

Vattenföring
Vitsån (m3/s)
1,07
0,24
0,05

Andel avloppsvatten
av totalt flöde (%)
7
23
56
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Figur 4.

Provtagningspunkt i Hågaån uppströms Fors reningsverk.

Figur 5.

Provtagningspunkt i Vitsån nedströms Fors reningsverk och efter sammanflödet mellan
Hågaån och Rocklösaån.
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Figur 6.

Provtagningspunkt för inkommande avloppsvatten till Fors reningsverk.

Figur 7.

Provtagningspunkt för utgående behandlat avloppsvatten.
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Kemiska analyser
Kemiska analyser utfördes för koncentrationsbestämning av 31 läkemedel, 15 antibiotika, 2
naturligt förekommande kvinnliga könshormoner (Östron och Östradiol) och ett syntetiskt (17αEtinylöstradiol) i avloppsvatten (Tab. 3). Samtliga analyser utfördes på IVL:s laboratorium i
Stockholm.
Tabell 3.

Läkemedel

Antibiotika

Hormoner

Analyserade läkemedel, antibiotika och hormoner i avloppsvatten.

Amlodipine

Analyter
Fluconazole

Metotrexat

Sertralin

Atenolol

Furosemide

Naproxen

Simvastatin

Bisoprolol

Hydrochlorothiazide

Oxazepam

Tramadol

Caffeine

Ibuprofen

Paracetamol

Terbutaline

Carbamazepine

Ketoconazole

Propranolol

Venlafaxine

Citalopram

Ketoprofen

Ramipril

Warfarin

Diklofenak

Losartan

Ranitidine

Zolpidem

Fluoxetine

Metoprolol

Risperidone

Benzylpenicillin

Doxycycline

Metronidazole

Sulfamethoxazole

Ciprofloxacin

Erythromycin

Moxifloxacin

Tetracycline

Clarithromycin

Fusidic acid

Norfloxacin

Trimethoprim

Clindamycin

Linezolid

Rifampicin

Östron

17α-Etinylöstradiol

Östradiol

Extraktion av läkemedel och antibiotika ur avloppsvatten

200-300g vattenprov uppvägdes och 100ng internstandardblandning innehållandes d7-Atenolol, d8Ciprofloxacin, 13C15N-Karbamazepin, d7-Metoprolol-(isopropyl) 13C6-Diklofenak, 13C6Hydroklortiazid och d3-Ibuprofen tillsattes samt 50mg Na2EDTA. Provet applicerades på
fastfaskolonn (200mg Oasis HLB, Waters) som konditionerats med metanol och vatten. Analyterna
eluerades sedan med 5ml metanol följt av aceton och indunstades till torrhet under kvävgas vid
40˚C. Provet återlöstes i 50% metanollösning med 0,1% Na2EDTA och centrifugerades i 5 minuter
vid 14000 rpm. Supernatanten överfördes sedan till vial för analys.

Extraktion av hormoner ur avloppsvatten

300-400g vattenprov uppvägdes och 10ng internstandradblandning innehållandes 13C6-Östradiol
och 13C6-Etinylöstradiol tillsattes. Provet surgjordes med saltsyra (pH <4) och metanol tillsattes
motsvarande 3% av provvolymen. Provet applicerades på fastfaskolonn (500mg 6cc, Isoelute
ENV+, Biotage) som konditionerats med metyl-tert-butyleter, metanol samt surt vatten (pH <4).
Kolonnen sköljdes därefter med metanol: vatten (4:6), vatten samt ammoniumhydroxid: metanol:
vatten (2:10:88). Analyterna eluerades sedan med 12ml metanol: metyl-tert-butyleter (1:9) och
indunstades till torrhet under kvävgas vid 40˚C. Provet återlöstes i 4ml etylacetat: metanol (8:2) och
rengjordes på fastfaskolonn (200mg PSA, Biotage) som konditionerats med etylacetat följt av
etylacetat: metanol (8:2). Det renade extraktet indunstades till torrhet under kvävgas vid 40˚C och
återlöstes i 1,5ml 50% metanollösning och centrifugerades i 5 minuter vid 14000 rpm.
Supernatanten överfördes sedan till vial för analys.
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Analys av läkemedel och antibiotika

Analysen utfördes på ett binärt vätskekromatografisystem (UFLC-HPLC) från Shimadzu, med
autoinjektor kopplat till en API-4000 trippelkvadrupol masspektrometer (MS/MS) från Sciex med
elektrosprayjonisering (ESI) i både positivt och negativt läge. Analysen skedde i multiple ion
monitoring mode (MRM) med nominal massnoggrannhet.
Den kromatografiska separationen för läkemedel och antibiotikaanalys genomfördes på en C18 XBridge kolonn (3.0 x 50 mm, 2,5 µm) vid 35 ˚C med ett flöde på 0.3ml/minuter.
Mobilfaserna för läkemedelsanalys bestod av 0.1% ättiksyra i vatten (A) samt metanol (B).
Gradienten som användes var en linjär gradient från 0–90% B under 10 minuter följt av en platå vid
90% B i 10 minuter innan en snabb återgång till 100% A som hölls i 2 minuter.
Mobilfaserna för antibiotikaanalys bestod av 0,1% myrsyra och 0.04% ammonium i vatten (A) samt
acetonitril: metanol (8:2) (B). Gradienten som användes var en linjär gradient från 10–89% B under
5 minuter som hölls kvar i 4 minuter innan en snabb ökning till 95% B med en avlastande platå vid
95% B under 3 minuter följt av en snabb återgång till 10% B som hölls i 3 minuter.
En del läkemedel så som Fluconazole, Ketoconazole, Losartan, Metotrexat, Tramadol, Venlafaxine
och Zolpidem analyserades separat från de andra läkemedlen med andra kromatografiska
förutsättningar. Den kromatografiska separationen för analys av dessa läkemedel genomfördes på
en bifenyl Core-shell kolonn (3,0 x 100 mm, 2.6 µm, 100Å) vid 40 ˚C med ett flöde på 0,5ml/min.
Mobilfaserna bestod av 0,1% myrsyra i vatten (A) och 0.1% myrsyra i metanol (B) för positiv
jonisering samt 0,1% myrsyra och 0.04% ammonium i vatten (C) och acetonitril: metanol (8:2) (D)
för negativ jonisering. Gradienten som användes var en linjär gradient från 5–70% B under 5
minuter följt av en snabb ökning till 95% B som hölls i 4 minuter innan en snabb återgång till 5% B
och en avslutande utjämningsperiod på 1 minut.

Analys av hormoner

Analysen utfördes på ett binärt Ultimate 3000 ultra high performance vätskekromatografisystem
(UHPLC) från Thermo Fisher Scientific, med autoinjektor kopplat till en Q-Exactive Orbitrap
högresolutionsmasspektrometer (HRMS) med elektrosprayjonisering (ESI) i negativt läge.
Analysen skedde i single ion monitoring mode (SIM) med en massresolution på 70 000.
Den kromatografiska separationen genomfördes på en C18 Acucore kolonn (2,1 x 50 mm, 2,6 µm)
vid 45 ˚C med ett flöde på 0,3ml/min. Mobilfaserna bestod av 1mM ammoniumfluorid i vatten (A)
samt acetonitril: metanol (1:1) (B). Gradienten som användes var en linjär gradient från 5–95% B
under 10 minut och en platå vid 95% B i 5 minut följt av en snabb återgång till 5% B och en
avslutande utjämningsperiod på 4,5 minuter.
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Resultat och diskussion
Resultaten från mätningar på inkommande och utgående renat avloppsvatten samt nedströms i
Vitsån har sammanställts i Tabell 4. Koncentrationer uppströms redovisas inte då kvantifierbara
mängder endast förekom i två fall. Det var koffein (500 ng/l) vid mätningen i augusti 2020 samt
paracetamol (36 ng/l) vid mätningen i april 2020. Tabellen redovisar medel, min- och maxvärden.
Som input till beräkningen har halva detektionsgränsen används om en koncentration varit under
denna, och om en koncentration varit högre än detektionsgränsen men lägre än
kvantifieringsgränsen har medelvärdet av dessa använts.
Antibiotika och hormoner fanns i lägre utsträckning i kvantifierbara koncentrationer än de övriga
läkemedlen. Alla ämnen inräknade så fanns minst en kvantifierbar koncentration i 71, 69 och 54%
av fallen i ingående, utgående respektive Vitsån. Andelen för ingående är dock baserad på två
mätningar, och de andra på tre mätningar. Atenolol, carbamazepine, diklofenak, furosemide,
hydrochlorotiazide, ketoprofen, losartan, metoprolol, naproxen, oxazepam, tramadol och
venlafaxine fanns i kvantifierbar koncentration i samtliga prover. Antibiotika och hormoner
detekterades i kvantifierbara koncentrationer i färre prov än de övriga läkemedlen. Den enda
antibiotikan som kunde kvantifieras i samtliga prover var clarithromycin. Sulfamethoxazole fanns i
kvantifierbar koncentration i sju av åtta prover. Hormoner fanns endast i kvantifierbar
koncentration i ingående avloppsvatten.
Tabell 4.

Medel (min-max) koncentrationer av undersökta läkemedel i ingående och utgående
avloppsvatten vid Fors reningsverk, samt nedströms i Vitsån.

Ingående

Utgående

Vitsån

Amlodipine

189 (<15-370)

112 (<85*-190)

18 (<17-<45*)

Atenolol

815 (530-1 100)

297 (200-440)

127 (56-250)

Bisoprolol

137 (105**-170)

153 (100-200)

64 (21-<160*)

Caffeine

>>50 000†

4 950 (1 600-8 300)†

1 635 (870-2 400)†

Carbamazepine

875 (750-1 000)

853 (440-1 400)

409 (98-830)

Citalopram

146 (<4-290)

623 (380-1 100)

215 (55-470)

Diklofenak

1 145 (790-1 500)

1673 (920-2 800)

743 (230-1 500)

Fluconazole

215 (180-250)

153 (130-180)

74 (<30*-140)

Fluoxetine

6 (<2-11)

53 (26-91)

15 (7-31)

Furosemide

8 350 (5 700-11 000)

2 800 (1 600-3 700)

1 160 (350-2 300)

Hydrochlorothiazide

2 100 (1 700-2 500)

1 900 (1 000-3 200)

893 (240-1 800)

Ibuprofen

14 500 (12 000-17 000)

426 (<90*-1 100)

126 (<90*-240)

Ketoconazole

<30

62,5 (<110*-<110)

Ketoprofen

610 (220-1 000)

128 (93-150)

48 (36-63)

Losartan

23 000 (16 000-30 000)

7 800 (3 500-12 000)

3 300 (2 700-3 900)

Metoprolol

3 650 (3 300-4 000)

3 367 (1 700-5 800)

1 570 (410-3 200)

Naproxen

10 650 (3 300-18 000)

457 (110-1 100)

140 (61-260)

Oxazepam

380 (330-430)

1 513 (290-3 600)

403 (120-730)

Paracetamol

49 500 (47 000-52 000)

2 774 (52-7 700)

980 (<47*-2 700)

Propranolol

83 (35-130)

247 (140-400)

90 (24-180)

Läkemedel och övriga (ng/l)

‡

20

‡

62,5 (<110-<110*)‡
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Tabell 4., forts
Ramipril

8 (<15-<18)

15 (<10-<45*)

15 (<10-<60)

Ranitidine

19 (<10-33)

40 (26-47)

8 (<3-<33*)

Risperidone

6 (<10-<13*)

6,3 (<3-<12)

4 (<3-<12)

Sertralin

41 (<15*-72)

226 (99-400)

60 (<40-<280)

Simvastatin

70‡

<140‡

<140‡

Terbutaline

14 (<3-27)

15 (7-23)

7 (<1-14)

Tramadol

1 700 (1 100-2 300)

897 (730-1 000)

500 (170-880)

Venlafaxine

760 (580-940)

587 (500-730)

340 (130-660)

Warfarin

14 (<4-25)

16 (4-32)

6 (<1-15)

Zolpidem

5 (<6*-6,1)

4 (<4*-5,5)

2 (<1-4)

Amoxicillin

-

-

-

Ampicillin

-

-

-

Benzylpenicillin

<6

2,3 (<4-<5)

2,3 (<4-<6)

Ciprofloxacin

11 (<15-14)

4,3 (<2-<15)

3 (<2-<15)

Clarithromycin

81 (75-86)

173 (10-390)

44 (7-77)

Clindamycin

25 (<1-<75*)

61 (<1-180)

58 (<1-170)

Doxycycline

131 (<2,6-<400*)

21 (<3-<120)

21 (<3-<120)

Erythromycin

<10

64 (33-95)

17 (4-30)

Fusidic acid

12 (<10-<14)

18 (<19-<60)

18 (<19-<60)

Linezolid

14 (<3-<26)

3 (<2,1-<12)

3 (<2-<12)

Metronidazole

6 (<3-<19)

17 (<20*-22)

9 (<6*-<20*)

Moxifloxacin

20 (<15-<25)

10 (<2,6-<50)

10 (<3-<50)

Norfloxacin

11 (<8-<14)

4 (<4,4-<15)

4 (<4-<15)

Rifampicin

<35

91 (<120*-<160*)

20,5 (<35-<47)

Sulfamethoxazole

515 (270-760)

171 (92-250)

97 (<17*-220)

Tetracycline

391 (<402-580)

202 (<92-330)

48 (<46-<150)

Trimethoprim

33 (<4-63)

10 (<1-27)

6 (<1-<25*)

E1

26 (24-27)

1,8 (<2-<7)

1 (<1-<3)

E2

11 (<3-21)

1,0 (<2-<2)

1 (<1-<3)

EE2

1,5 (<3-<3)

1,0 (<2-<2)

1 (<1-<3)

Antibiotika (ng/l)

Hormoner (ng/l)

†En av mätningarna hade koncentration som inte kunde bestämmas pga att den överskred kalibreringskurvans linjära
område.‡ Minst en av mätningarna hade koncentration som inte kunde utvärderas pga dålig återvinning.
*Koncentrationen var under analysmetodens kvantifieringsgräns (LOQ) men över detektionsgränsen (LOD),
kvantifieringsgränsen angiven. Koncentrationer under detektionsgränsen angivna endast som ”mindre än” utan asterix.

Utifrån mätningarna i utgående vatten och nedströms i Vitsån har den procentuella
koncentrationsminskningen då det utgående vattnet späds i Vitsån beräknats (Fig.7-8). Under
mätningarna var den genomsnittliga spädningen av läkemedlen 80, 63 respektive 41% (Fig. 8),
vilket är i ungefärlig paritet med den beräknade andelen avloppsvatten efter fullständig
inblandning med recipientvatten (Tab. 2) Spädningen av antibiotika följde samma mönster (Fig. 9).
Mätningen i utgående och nedströms visar att, på grund av den i snitt ringa spädningen,
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exponeras fisk i Vitsån för flertalet läkemedel i koncentrationer i en storleksordning mellan ickedetekterbar koncentration till koncentrationer uppåt enstaka tusental ng/l.
I de fall en koncentration varit lägre än detektionsgränsen har halva detektionsgränsen använts. I
de fall en koncentration varit mellan detektionsgräns och kvantifieringsgräns har medelvärdet av
dessa använts. Ett läkemedel som inte funnits i kvantifierbar koncentration varken i ingående eller
utgående vatten har inte tagits med i figurerna. Vilka det är redovisas i Tabell 4.

Figur 8.

Procentuell minskning i koncentration läkemedel (ej antibiotika) då utgående vatten
spätts i Vitsån. y-axeln anger minskningen och sifforna anger respektive ämnes
koncentration i utgående vatten. Streckad linje anger medelvärdet.
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Figur 9.

Procentuell minskning i koncentration antibiotika då utgående vatten spätts i Vitsån. yaxeln anger minskningen och sifforna anger respektive ämnes koncentration i utgående
vatten.

Även removal rates (RR), alltså den andel läkemedel som tas bort i reningsprocessen har beräknats.
Figur 10 och Figur 11 redovisar RR då ingående spillvatten processas i reningsverket. Negativ
procentsats innebär att det funnits en högre koncentration i utgående än i ingående vatten. Detta
kan bero på osäkerhet kopplat till synkronisering av mätning i ingående och utgående, mätfel i den
kemiska analysen, samt att läkemedlen kan inkomma till reningsverket i konjugerad form för att
sedan dekonjugeras i reningsverkets process. Remberger et al (2009) fann dock att teorin om att
läkemedlen inkommer i konjugerad form inte kunde förklara högre koncentrationer av
antiinflammatoriska läkemedel i utgående vatten. I Woldegeorgis et al, (2007) nämns dock att
läkemedel som i huvudsak utsöndras ut människokroppen som glukoronid- eller
sulfatesterkonjugat ofta transformeras tillbaka till ursprungssubstansen i reningsverket.
Ur figuren från september 2020 har propranolol uteslutits även fast den funnits i kvantifierbar
koncentration i ingående vatten. Anledningen är att den fanns i 35 ng/l i ingående och 400 ng/l i
utgående, vilket ger ett RR på -1000%. Inkludering av denna försämrar kraftigt läsbarheten för
övriga läkemedel. I figurerna har den genomsnittliga RR markerats med horisontell linje. Av
figurerna framkommer också att flertalet andra läkemedel uppmätts i betydligt högre
koncentration i utgående jämfört med ingående vatten.
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Figur 10.

Procentuell skillnad i koncentration läkemedel (ej antibiotika) i utgående jämfört med
ingående avloppsvatten. y-axeln anger minskningen och sifforna anger respektive ämnes
koncentration i utgående vatten. Negativ procentsats innebär högre koncentration i
utgående avloppsvatten. Streckad linje anger medel-RR. Redovisar de ämnen som funnits i
kvantifierbar koncentration i ingående avloppsvatten. Propranolol ansågs som outlier
(RR= -1000) och har därav exkluderats för ökad läsbarhet. Den är inte heller med i
beräkning av medelvärdet.
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Figur 11.

Procentuell skillnad i koncentration antibiotika i utgående jämfört med ingående
avloppsvatten. y-axeln anger minskningen och sifforna anger respektive ämnes
koncentration i utgående vatten. Negativ procentsats innebär högre koncentration i
utgående avloppsvatten. Streckad linje anger medel-RR. Redovisar de ämnen som funnits i
kvantifierbar koncentration i ingående avloppsvatten.

I Figur 10 noteras att läkemedlen, antibiotika exkluderat, i snitt hade ett RR på 30% respektive 4,5%
vid de två mätningarna. Dessa estimat påverkas dock mycket av att flertalet ämnen haft negativ
RR, vilket som nämnts tidigare alltså kan bero på att konjugerade former har dekonjugerats till sitt
huvudämne, samt osäkerhet kopplat till provtagning och kemisk analys. I det fall förklaringen är
dekonjugering så har den totala mängden läkemedel inte ökat, men den kemiska strukturen
ändrats. På grund av detta bör de genomsnittliga RR tolkas med viss försiktighet.
I Björlenius et al, (2018) undersöktes 93 läkemedel vid 43 lokaler i samtliga av Östersjöns
delbassänger. 39 av läkemedlen fanns i detekterbar koncentration i minst ett av proverna. Det
absolut vanligast förekommande läkemedlet var carbamazepin, som fanns i detekterbar
koncentration vid 86% av lokalerna. Halten carbamazepin fanns vara högst i kustnära områden,
och särskilt i områden nära reningsverk. Mediankoncentrationen var 18 ng/l i Stockholms skärgård
och 2,5 ng/l vid övriga lokaler (Björlenius et al., 2018). Medianen i Stockholms skärgård kan
jämföras mot koncentrationen av de tre mätningarna i Vitsån på 98, 300 och 830 ng/l, där
spädningen är betydligt lägre. Utöver att de högre koncentrationerna är en konsekvens av låg
spädning så ligger även koncentrationen carbamazepin i utgående vatten från Fors reningsverk i
en något större storleksordning än det svenska snittet på 363 ng/l (Björlenius et al., 2018). I det
utgående avloppsvattnet från Fors reningsverk uppmättes carbamazepin i 440, 720 och 1400 ng/l.
Orphenadrine, flecainide, bisoprolol, fluconazole, diklofenak och diphenhydramine detekterades
vid mer än 20% av lokalerna.
Bisoprolol detekterades i Vitsån vid två av tre mätningar i 66 och 21 ng/l. Mediankoncentrationen
bisoprolol i Stockholms skärgård var 2,6 ng/l. Även fluconazole detekterades i Vitsån vid två av tre
mätningar i 140 och 63 ng/l. Fluconazole detekterades i Stockholms skärgård i ett av sju prover, i
3,7 ng/l. Diklofenak detekterades i Vitsån vid tre av tre mätningar i 230, 500, och 1500 ng/l.
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Diklofenak detekterades i Stockholms skärgård i tre av sju prover, med en median på 28 ng/l
(Björlenius et al, 2018).
I Woldegeorgis et al, (2007) undersöktes 16 olika läkemedel och några metaboliter av dessa i
ytvatten från en referenssjö samt i stockholmstrakten. Oxazepam var det enda läkemedlet som
fanns i detekterbar koncentration i ytvatten (<4 – 24 ng/l). Carbamazepin fanns inte med i
analyspaketet i den studien. I föreliggande studie uppmättes oxazepam i Vitsån till 730, 360 och
120 ng/l.
I ytvatten vid utsläppspunkten av utgående avloppsvatten från Sandholmens reningsverk i Piteå
fanns flertalet anti-inflammatoriska läkemedel, förutom diklofenak, i detekterbar koncentration.
Koncentrationernas storleksordning var genomgående i låga ng/l (Remberger et al, 2009).
Motsvarande läkemedel (ketoprofen, ibuprofen och naproxen) fanns i Vitsån i en
snittkoncentration omkring 100 ng/l. Koncentrationen av anti-inflammatoriska läkemedel var dock
högre även i inkommande spillvatten till Fors reningsverk, jämfört med Sandholmen.
I Malnes et al, (2021) mättes koncentrationer av läkemedelsrester i vattendrag och ytvatten i
Vänern, Vättern och Mälaren. Resultaten visade på att flertalet läkemedel är vanligt
förekommande i de undersökta sjöarnas ytvatten och tillhörande vattendrag. Läkemedel i flera
terapeutiska grupper (beta-blockerare, smärtstillande etc) fanns bland de ämnen som detekterades
i en majoritet av proverna, såväl i vattendragen som i sjöarna.
Överlag var antalet detekterade ämnen högre i vattendragen än ute i sjöarna. I Vänern noterades
de högsta kumulativa koncentrationerna (ackumulerat över terapeutiska grupper) i recipienter till
avloppsvatten och i Mälaren hade provplatser närmare tätbebyggda områden högre koncentration
av beta-blockerare, antidepressiva, analgetika och diuretika jämfört med provplatser på längre
avstånd från tät bebyggelse. Sett till föreliggande studie förefaller dessa resultat, med högre
koncentrationer i recipienter till avloppsvatten rimliga. Trots att ett stort antal ämnen kunde
detekteras i Malnes et al. (2021) så var de uppmätta koncentrationerna av en betydligt lägre
storleksordning i den studien jämfört med de koncentrationer som här uppmättes i Vitsån.
Exempelvis uppmättes diklofenak i medeltal till 6,3 ng/l i de stora sjöarna, 32 ng/l i associerade
vattendrag, medan medelkoncentrationen i Vitsån (föreliggande studie) var 743 ng/l.
Sammantaget visar jämförelsen mot mätningar på flertalet platser i Sverige att koncentration av
läkemedelsrester är relativt hög i Vitsån. De huvudsakliga orsakerna är låg spädning då det
utgående avloppsvattnet blandas ut i Vitsån, samt att koncentrationerna i ingående spillvatten är
relativt höga. Jämfört med tidigare studier pekar det mot att koncentrationerna i Vitsån är höga
nog för att kunna leda till biologiska effekter i fisken.
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Delstudie 2 – Fiskförsök med
öringsmolt exponerad för
avloppsvatten från Fors reningsverk
Material och metoder
Experimentell uppställning
Försöken genomfördes under hösten 2020 med ett övergripande försökstillstånd för en mobil
försöksanläggning från Jordbruksverket. Eftersom försöken genomfördes i Södermanland söktes
och beviljades tillstånd (Dnr 11747-2020) från djurförsöksetiska nämnden i Linköping. Den mobila
försöksanläggningen tillhandahölls av Björlenius Labs. Anläggningen har tidigare använts vid
liknande försök vid det kommunala reningsverket i Knivsta (Pohl et al., 2018).
Tvåsomrig havsöring (Salmo trutta) stammande från föräldradjur ingående i Stockholms stads
avelsprogram för förstärkning av lokala öring populationer köptes in från avelsanläggningen i
Långhult i Småland. De ca 200 fiskarna transporterades den 9 september till Västerhaninge i
kylbad vid samma temperatur som de vistats i på odlingen. Vid ankomsten till Fors reningsverk
och överfördes de till två olika 1000 liters containers placerade utomhus med genomströmmande
kolfiltrerat kommunalt dricksvatten. Fiskarna acklimatiserades under 2 veckor före försöksstart till
rådande temperatur, pH och syrgaskoncentration. Tillsyn skedde dagligen och en fisk dog dagen
efter transport med tydliga hanteringsskador. Övriga fiskar visade inga tecken några fysiska
defekter eller på transportskador och aptiten var god för alla individer. Fiskarna utfodrades med
samma typ av laxfoder (storlek 3 mm) som de matats med på odlingen i Småland.
Exponeringen av försöksfiskarna skedde i en specialbyggd 6 fots container med 55 liters glasakvarier kopplade till ett genomflödessystem. Totalt fanns 15 akvarier tillgängliga för försöken. Av
dessa användes tolv för försöken och tre akvarier kunde nyttjas som observations och terapiakvarier för fiskar som visade på avvikande beteende eller sjukdom. Försöken genomfördes med
utgående avloppsvatten (RAV) från Fors reningsverk som pumpades in i anläggningen från
utloppsrännan. En förstärkt rening med aktivt kol (GAC) alternativt ozonbehandling i
kombination med sandfiltrering (Ozon) genomfördes kontinuerligt på en delström av det utgående
avloppsvattnet från reningsverket (Björlenius, 2021). Som kontroll nyttjades kolfiltrerat kommunalt
dricksvatten. De tre olika avloppsvattnen samt rent vatten pumpades in i containern via grovfilter
och fördelades på var sin 50 liters tunna med genomluftning. Från tunnorna fördelades avloppsvatten och rent vatten via självfall till de olika akvarierna i varje grupp. Flödet ställdes in för att ge
17 liter/ akvarium/h dvs ca 300 ml/min/akvarium. Avloppsvattnen undersöktes endast i outspädd
form. Tre olika replikat med 7 fiskar ingick i varje grupp dvs totalt 21 fiskar/grupp (Fig. 12). De
fyra grupperna av fisk med inbördes olika exponering benämndes RAV, Ozon, Kol respektive
Kontroll. Exponeringen pågick i 28 dygn dvs 4 veckor. Tillsyn, matning, flödes- och syremätning
skedde dagligen och fiskarnas hälsotillstånd bedömdes efter en mall för fiskhälsa (se bilaga B).
Mallen för fiskarnas hälsotillstånd innehåller tre olika bedömningssteg <0,1, 0,1-0,3 och > 0,3 och
gäller framförallt okulär besiktning av synliga skador samt aptit. Om den samlade poängen för en
individ ligger inom intervallet 0-0,3 går fisken kvar i försöket. Överstiger poängen 0,3 men ej över
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0,4 specialbevakas individen i ett separat akvarium. När till synes svåra fysiska skador eller
beteendeförändringar som tillsammans bedöms uppgå till över 0,4 avlivas individen omedelbart
genom ryggsträngs dislokation. Avlivningen föregås av ett kort bad i MS 222 för att dämpa ångest
och lindra smärta hos fisken vid avlivningen. Försöken startade den 21 september med utgående
RAV och Kontroll samt den 23 september för Kol och Ozon.

Figur 12.

Interiör från försökscontainern som visar försöksakvarierna där fisken exponerades med
aktivt kolbehandlat avloppsvatten.

Försöksbetingelser
I Tabell 5 redovisas övergripande karakteristika för vattnet som respektive grupp av fiskar
exponerades för. Avskiljningen av läkemedel var i genomsnitt >90 % i de båda förstärkta
reningsalternativen (se Björlenius, 2021 för utförlig redovisning).
Tabell 5.

Konventionella parametrar och koncentrationer av några läkemedel i de fyra olika vatten
som ingått i fiskförsöket. Data från Björlenius, 2021.

Parameter
pH
Konduktivitet
(µS/cm)
Temperatur (°C)
TOC (mg/l)
Tot-P (mg/l)
Tot-N (mg/l)
NH4-N (mg/l)
Diklofenak (ng/l)
Furosemide (ng/l)
Ibuprofen (ng/l)
Metoprolol (ng/l)
Naproxen (ng/l)
Paracetamol (ng/l)
Tramadol (ng/l)

RAV
7
680

Ozon
7,1
678

Kol
6,8
671

Kontroll
7,9
262

16,1
6,8
0,1
19,4
2,1
1 480
2 580
270
3 220
119
1 800
1 200

15,2
4,4
-*
<8
<14
<111
289
<20
<16
55

15,5
3,7
9
<14
<76
<7
<20
<16
<11

15,1
3,3
0,07
-

*- = ej mätt
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Fiskprovtagning
19 oktober 2020 efter 28 dygns exponering startade provtagningen av fiskarna exponerade för
utgående avloppsvatten (ARV) och kontrollgruppen . De enskilda fiskarna fångades med mjuka
nylonhåvar och fördes till en vattenfylld tillbringare som tömdes i en hink med samma vatten som
i akvariet. Fiskarna kom aldrig i kontakt med luft utan var hela tiden i en vattenfas för att undvika
extra stress. Bedövningsmedlet MS 222 (Tricain metylsulfonat) blandades i hinken innan fiskarna
fördes över. Efter ca 2 minuter verkade bedövningsmedlet så fiskarna kunde bäras till det
provisoriska provtagningslaboratoriet. Provtagningen startade efter att fiskarna konstaterades vara
helt bedövande och ingen muskeltonus kändes när fisken lyftes upp ur vattenfasen. Varje fisk
examinerades snabbt visuellt avseende hud, fenskador eller andra avvikelser.
För att blodprovtagningen skall lyckas måste fisken fortfarande vara vid liv. Blodprovtagningen
utfördes snabbt genom att cadualvenen punkterades från buksidan med heparinpreparerad
injektionsnål. När nålen punkterar venen pumpar hjärtat ut blod som samlas upp i en spruta under
ca 1 min. När fisken har tömts på blod (0,5-1 ml) avlivas den snabbt med ett slag mot huvudet och
provtagning av inre organ vidtar.
Fisken mättes, vägdes och dess inre organ fripreparerades. Levern delades i två delar en frystes
snabbt ned och den andra delen fördes över till 8% buffrad formalinlösning. Den mellersta
gälbågen skars ut och placeras med levern i formalin. Hela fiskkroppen märktes upp och frystes
ned vid -18°C för eventuellt kommande analyser av muskelvävnad.
Vid provtagningen bestämdes några basfysiologiska index för de olika grupperna med fisk.
Konditionsfaktorn (CF) hur välväxt fisken är i förhållande till dess längd, bestäms genom
förhållandet mellan fiskens somatiska vikt (utan inre organ) och längd enligt formeln
CF=vikt(g)/längd³ (mm)* 100. Leversomatiskt index förhållandet mellan leverns vikt och somatisk
vikt indikerar om fisken har en större eller mindre lever och ger en indikation på om glykogen
lagras upp eller att levern minskar i vikt.

Analyser
Läkemedel

Kemiska analyser utfördes för koncentrationsbestämning av 24 läkemedel i samlingsprov av
gallvätska från de exponerade öringsmolten (Tab. 6). Samtliga analyser utfördes på IVL:s
laboratorium i Stockholm.
Tabell 6.

Läkemedel

Analyserade läkemedel i samlingsprov gallvätska av från exponerade öringar från olika
grupper.

Amlodipine

Analyter
Diklofenak

Metoprolol

Ranitidine

Atenolol

Fluoxetine

Naproxen

Risperidone

Bisoprolol

Furosemide

Oxazepam

Sertralin

Caffeine

Hydrochlorothiazide

Paracetamol

Simvastatin

Carbamazepine

Ibuprofen

Propranolol

Terbutaline

Citalopram

Ketoprofen

Ramipril

Warfarin
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0,2g fiskgalla vägdes upp och 100ng internstandardblandning innehållandes d7-Atenolol, d8Ciprofloxacin, 13C15N-Karbamazepin, d7-Metoprolol-(isopropyl) 13C6-Diklofenak, 13C6Hydroklortiazid och d3-Ibuprofen tillsattes. Gallan löstes upp med 1ml diklormetan och därefter
tillsattes 0.5ml mättad saltlösning (NaCl). Extraktionen skedde i två omgångar då 4ml diklormetan
tillsattes till provet följt av skakning på skakbord i 15 minut och centrifugering vid 3000 rpm i 5
minut. Den undre organfasen överfördes till ett nytt rör och indunstades till torrhet under kvävgas
vid 40˚C. Provet återlöstes i 50% metanollösning med 0,1% Na2EDTA och centrifugerades i 5 minut
vid 14000 rpm. Supernatanten överfördes sedan till vial för analys.
Analysen utfördes på ett binärt vätskekromatografisystem (UFLC-HPLC) från Shimadzu, med
autoinjektor kopplat till en API-4000 trippelkvadrupol masspektrometer (MS/MS) från Sciex med
elektrosprayjonisering (ESI) i både positivt och negativt läge. Analysen skedde i multiple ion
monitoring mode (MRM) med nominal massnoggrannhet.
Den kromatografiska separationen för läkemedelsanalys genomfördes på en C18 X-Bridge kolonn
(3,0 x 50 mm, 2.5 µm) vid 35 ˚C med ett flöde på 0,3ml/min. Mobilfaserna bestod av 0,1% ättiksyra i
vatten (A) samt metanol (B). Gradienten som användes var en linjär gradient från 0–90% B under
10 minut följt av en platå vid 90% B i 10 minuter innan en snabb återgång till 100% A med en
utjämningsperiod på 2 minuter.

Blodanalyser

Blodprovet delas upp för hemoglobin (Hb) och hematokrit (Ht) bestämning samt för blodutstryk
på objektsglas. Hemoglobinet eller järnvärdet som det kallas i dagligt tal, indikerar hur mycket
syretransporterande röda blodceller som finns per volymsenhet (mmol/l) blod. Blod samlades upp
i en speciell engångs kyvett och mätningen skedde omedelbart med en HemoCue Hb 801 analyzer.
Mätning av hematokrit utförs också på helblod och kallas normalt sänkan och är en allmän
infektionsindikator. Ett glaskapillärrör fylldes snabbt med blod som fördes över till en speciell
centrifug där provet snurrades i 30 sek. För att bedöma fördelningen av olika typer av röda och
vita blodceller appliceras en droppe blod på kortsidan av ett objektsglas och dras ut med en spatel
till en mycket tunn film som får torka in. Resterande mängd blod centrifugeras snabbt för att få ett
rent plasmaprov utan blodceller. Det centrifugerade plasmaprovet fryses ned på torris (-78C).
De torkade blodutstryken , totalt 78, överfördes till fil. dr Jan Härdig i Malmö. Där utfördes en
bestämning av vita blodkroppar (lymfocyter, granulocyter, trombocyter), vilket utgör ett mått på
immunförsvarets status samt omogna röda blodkroppar genom en differentialräkning.
Cellräkningen utfördes under ljusmikroskop på de preparerade blodutstryken. På så vis erhålles
andelen av de olika cellslagen och med hjälp av andelen röda blodkroppar (RBC) som bestämts per
ml kan man ange resultaten i antal per volymsenhet. Vid räkningen var preparaten färgade enligt
May-Grunwald och objektglasen var kodade av provtagaren och analyserades i slumpvis ordning.

Vitellogenin

Halter av gulesäcksproteinet vitellogenin i blodplasma från de exponerade öringarna analyserades
med ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) vid Institutionen för biologi och
miljövetenskap vid Göteborgs universitet med metodik beskriven i Larsson et al. (1999). Vid
analysen användes antikroppar mot vitellogenin från röding, vilka visats fungera även för andra
arter av laxartade fiskar (Svenson et al., 2000).
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Statistiska utvärderingsmetoder
MANOVA (multivariate analysis of variance) eller ANOVA (analysis of variance) nyttjades för de
statistiska analyserna. Den multivariata varianten är kraftfullare när flera variabler ska undersökas
samtidigt. MANOVA analysen användes för CF och LSI där det fanns kompletta dataset för alla
exponeringsgrupper. Blodvariablerna HB och HT analyserades separat med ANOVA eftersom
antalet värden varierade inom varje grupp. I modellerna kontrollerades för eventuella skillnader
mellan de olika replikaten (A, B och C). Om signifikans noterades användes Tukeys post-hoc test
för att jämföra mellan vilka av exponeringarna de signifikanta skillnaderna förelåg.

Resultat och diskussion
Exponeringsutfall
Akvarieförsöken under 4 veckor med kontinuerligt genomflöde av det utgående avloppsvattnet
RAV samt de två olika reningsalternativen med kol alternativt ozonbehandling genomfördes utan
några missöden. Under försöksperioden i sept-okt uppmättes i snitt 2,1 mg NH4+ /l i utgående
avloppsvatten jämfört med mellan 9-28 mg/l under vår/försommar då försöken ursprungligen var
tänkta att genomföras. Ammoniak koncentrationer överstigande 5 mg/l är dödliga för fisk vid
neutrala eller högre pH-värden. I Tabell 7 och Tabell 8 redovisas de aktuella flödena och
uppmätta grad av syrgasmättnad för varje replikat som undersökts.
Tabell 7.

Vattenflöden genom respektive akvarium med exponerade fiskar.

Flöde ml/min akvarium
Replikat A
Replikat B
Replikat C
Medel

RAV

Kol

Ozon

Kontroll

296
291
285
291

257
241
249
249

264
283
279
275

270
271
278
273

Flödena var inställda för att i snitt ge 278 ml/avloppsvatten eller rent vatten per minut till varje
akvarium. Eftersom inga spädningar gjordes så är inte flödena direkt avgörande för resultaten.
Medelflödena till varje akvarium varierade inom ± 10%, eftersom en högre mängd suspenderat
material störde under vissa dagar får det anses vara en fullt godtagbar spridning.
Tabell 8.

Syrgasmättnad i respektive akvarium med exponerade fiskar.

Syrgasmättnad (%)
A
B
C
Medel

RAV

Kol

Ozon

Kontroll

71
76
80
76

99
101
100
100

97
96
98
97

87
86
85
86

Mätningarna av syrgaskoncentrationen i de olika akvarierna visade att det utgående
avloppsvattnet fortfarande innehöll syrekonsumerande bakterier/substanser trots kraftig
genomluftning i samlingskärl innan doseringen till akvarierna. De behandlade alternativen
genomluftades i tunnorna innan fördelning till akvarierna. Detta gjordes i förebyggande syfte för
att inte ett eventuellt ozonöverskott skulle påverka fiskarna och de båda alternativen behandlades
likvärdigt. Dricksvattnet som nyttjades i kontrollgruppen har normalt ca 90% syremättnadsgrad.
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Den stipulerade gränsen för att fiskarna inte skall anses påverkas av låga syrekoncentrationer
anges till >70% vid aktuell temperatur och alla testade avloppsvatten och replikat klarade kravet.
I Tabell 9 redovisas uppmätta koncentrationer av läkemedel i gallvätska i de fall de påvisats i
detekterbara halter i någon av de undersökta grupperna
Tabell 9.

Koncentrationer (ng/g) av detekterade läkemedel i gallvätska. Övriga analyter (Tab. 6)
kunde inte detekteras i någon av de undersökta grupperna av exponerade fiskar.

Läkemedel
Replikat
Diklofenak
Ibuprofen
Naproxen

RAV
A
16 000
57
170

B
8 900
38
37

C
4 600
<6
-

Kol

Ozon

Kontroll

C
<12
<6
-

C
<12
<6
-

C
<12
<6
-

- ej mätt på grund av dålig återvinning

Det kan konstateras att det var enbart i gruppen av fiskar som var exponerade för ordinarie
utgående avloppsvatten (RAV) som läkemedel kunde detekteras i gallvätska. Alla olika läkemedel
kan påverka fiskar eftersom de tas upp lätt via gälarna. De läkemedel som man kan kvantifiera
upptaget av, är de som metaboliseras i levern och utsöndras med gallvätskan till fiskarnas
avföring. Flertalet läkemedel passerar fiskarnas mag- och tarmkanal utan att tas upp och hamnar
också i avföringen. Den uppmätta koncentrationen av diklofenak i fisk exponerad för RAV var å
andra sidan att betrakta som mycket hög (se referenser i Tabell 1). Exponeringen av de höga
koncentrationerna diklofenak gör att avgiftnings/utsöndringssystemen i fiskarnas levrar har
aktiverats och de utsöndrar så mycket systemet hinner med att omvandla. Eftersom utspädningen
av avloppsvatten är begränsad i Vitsån är det sannolikt så att stationär fisk som idag uppehåller sig
i ån och exponeras för renat avloppsvatten i hög grad också tar upp vissa av dessa substanser. I
grupperna som exponerats för ozon respektive Kol detekterades inga läkemedel i gallvätska, vilket
är kongruent med den höga avskiljning som de bägge reningsstegen hade för läkemedel under
försöksperioden enligt genomförda vattenanalyser (Tab. 5).

Hälsokontroll under försöksperioden
Den dagliga hälsokontrollen visade efter ca 2-3 veckor att fiskarna som exponerades för outspätt
utgående avloppsvatten RAV påverkades. Deras aptit minskade, de simmade forcerat och
gnuggade mundelar samt gällock mot akvarieväggarna. Fler fiskar i de tre olika akvarierna med
utgående avloppsvatten uppvisade detta beteende. I slutfasen av försöket vid dag 24 bedömdes att
tre fiskar i två olika akvarier var så pass påverkade att det samlade värdet enligt
bedömningsmallen (Bil. B) översteg 0,3. Två fiskar uppvisade svåra mundelsskador, en fisk hade
en sårskada som blottlade ryggmuskulaturen. En fisk hängde i ytan och snappade efter luft och
bedömdes nära att avlida. Alla fiskarna avlivades i enlighet med etiskt beslut av
försöksdjursansvarige. Fiskar exponerade för aktivt kol visade en individ av 21 sämre aptit och
stod ensam för sig själv vilket bedöms som 0,1+0,1 totalt 0,2 enligt bedömningsmanualen, den
fisken fick gå kvar försöket ut, eftersom symptomen ej försämrades. En fisk av 21, med skadat
gällock observerades i försöksakvarierna med ozonbehandlat avloppsvatten. Skadan uppstod med
stor sannolikhet redan på fiskodlingen i Småland. För kontrollgruppen observerades inga
symptom som föranledde någon åtgärd under försöken. Vid den efterföljande provtagningen
noterades två individer med små defekter på ett av gällocken. Detta kan med stor sannolikhet även
härledas till hanteringen på fiskodlingen i Småland.
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Basfysiologiska index och blodanalyser
Figur 13 visar samlade resultat där alla fiskar i varje grupp inkluderats i jämförelsen mellan de
olika exponerings grupperna avseende de basfysiologiska indexen Konditionsfaktor (CF) och
leversomatiskt index (LSI) samt blodparametrarna hemoglobinvärdet (HB) och hematokrit (HT). I
Tabell 10-12 utvärderas samma parametrar statistiskt. Längd/vikt förhållandet för fiskarna mätt
som konditionsfaktorn (CF) visade på signifikanta avvikelser för fiskar exponerade för RAV
jämfört med alla andra grupper (Tab. 10). Med tanke på att fiskarna valdes ut slumpmässigt vid
försökstart och hade likvärdig längd och vikt, så är minskningen av CF på 28 dygn för fiskarna
exponerade för RAV en klar indikation på en effekt från avloppsvattnet.
Leverstorleken mätt som LSI efter 28 dygns exponering hade ökat signifikant för grupperna RAV
och Kol jämfört med kontrollen (Tab. 11). Övriga två grupper låg väl samlade strax under 2%, en
indikation på att glykogendepåerna i levern fylls på. Blodvärdet hemoglobin låg väl samlat runt 57
g/l för fiskar exponerade för de behandlade avloppsvattnen och kontrollgruppen (Tab. 12).
Variansanalysen som utförts på hematokrit värden (Tab. 13) från de fyra olika fiskgrupperna gav
ett tydligt svar. Jämförelser av Ht värden från Kontroll mot de behandlade avloppsvattnen Kol och
Ozon visade inga signifikanta skillnader. Vid jämförelse med Ht resultaten från det nuvarande
utgående avloppsvattnet (RAV) med resultat från alla andra grupper erhålles signifikanta
skillnader vid alla jämförelser mot utgående avloppsvatten. Det nuvarande utgående
avloppsvattnet synes således kunna inducera en negativ påverkan på röda blodceller hos fisken
och med en förstärkt rening med antingen aktiverat kol eller ozonbehandling elimineras effekten.

Figur 13.

Deskriptiv statistik över basala fysiologiska parametrar. Figuren visar varje mätvärde samt
lådagram med 25, 50 och 75-percentilen.
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Tabell 10.

Statistisk utvärdering med ANOVA av variabeln CF gruppvis jämförelse av alla fiskar.

Jämförelse av konditionsfaktor (CF) för de olika exponeringsgrupperna med fisk
Nollhypotes=0
Estimerad skillnad
P-värde
Kol - Kontroll
-0,016
0,83
Ozon - Kontroll
-0,029
0,43
RAV - Kontroll
-0,091
< 0,001 ***
Ozon - Kol
-0,012
0,91
RAV - Kol
-0,074
0,0018 **
RAV - Ozon
-0,062
0,0118 *
Signifikansnivåer 0,05≥p≥0,01 *0,01≥p≥0,001 **p<0,001 ***
Tabell 11,

Statistisk utvärdering med ANOVA av variabeln LSI gruppvis jämförelse av alla fiskar,

Jämförelse av leversomatiskt index (LSI) för de olika exponeringsgrupperna med fisk
Nollhypotes=0
Estimerad skillnad
P-värde
Kol - Kontroll
0,36
0,023*
Ozon - Kontroll
0,12
0,77
RAV - Kontroll
0,34
0,043*
Ozon - Kol
-0,24
0,21
RAV - Kol
-0,020
1,0
RAV - Ozon
0,22
0,30
Signifikansnivåer 0,05≥p≥0,01 *0,01≥p≥0,001 **p<0,001 ***
Tabell 12,

Statistisk utvärdering med ANOVA av variabeln Hb gruppvis jämförelse av alla fiskar,

Jämförelse av hemoglobin (Hb) värdet för de olika exponeringsgrupperna med fisk
Nollhypotes = 0
Estimerad skillnad
P-värde
Kol - Kontroll
1,4
0,97
Ozon - Kontroll
0,35
1,00
RAV - Kontroll
-4,8
0,52
Ozon - Kol
-1,1
0,99
RAV - Kol
-6,3
0,24
RAV - Ozon
-5,2
0,41
Tabell 13.

Statistisk utvärdering med ANOVA av variabeln Ht gruppvis jämförelse av alla fiskar.

Jämförelse av hematokrit (Ht) värdet för de olika exponeringsgrupperna med fisk
Nollhypotes = 0
Estimerad skillnad
P-värde
Kol - Kontroll
3.06
0.16
Ozon - Kontroll
1.46
0.74
RAV - Kontroll
-4.8
0.017 *
Ozon - Kol
-1.6
0.70
RAV - Kol
-7.9
< 0.001 ***
RAV - Ozon
-6.3
0.0016 **
Signifikansnivåer 0,05≥p≥0,01 * 0,01≥p≥0,001 ** p<0,001 ***
I Figur 14 redovisas räkningarna av vita blodkroppar och omogna blodceller. Någon skillnad i
aktivering av immunförsvaret (mätt som andel av olika vita blodceller) kunde inte detekteras
mellan de olika exponeringsgrupperna. Däremot innehöll blod från fiskar exponerade för RAV
innehåller i snitt 12 % färre mogna röda blodceller jämfört med kontroll och de förstärkt renade
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avloppsvattnen. Det är en indikation, (ej signifikant skild), på att produktionen av röda blodceller i
ryggmärgen påverkats av den månadslånga exponeringen.

Figur 14.

Andelar av olika vita blodceller (lymf= lymfocyter, gran = granulocyter, tromb =
trombocyter) av totala antalet blodceller och totala antalet vita blodceller (WBC) samt
andelen omogna röda blodceller (immRBC) av totala antalet blodceller i 78 blodutstryk.

Vitellogenin
Resultaten av mätningarna av gulesäcksproteinet vitellogenin (VTG) i blodplasma från fiskar
exponerade för avloppsvatten redovisas i Tabell 14. Biomarkören VTG ger utslag i blodprov från
fiskar när de exponeras för låga koncentrationer könshormoner/könshormonsliknande
molekylstrukturer som ligger under detektionsnivåerna för hormonerna med vätskekromatografi.
Andra typer av läkemedel ger inte utslag på denna biomarkör. Inga förhöjda VTG-koncentrationer,
som indikerar östrogen påverkan från könshormoner eller till molekylstrukturen hormonliknande
ämnen i avloppsvattnet kunde detekteras i något plasmaprov från någon exponeringsgrupp. Detta
är kongruent med analyserna av könshormonkoncentrationer i avloppsvatten som genomförts i
projektet och som inte påvisat detekterbara koncentrationer i utgående renat avloppsvatten (Tab.
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4). Analysen visade generellt på låga utslag vilket är normalt när juvenil fisk nyttjats som
försöksorganism.
För att verifiera resultaten av VTG mätningarna i plasma från exponerade öringar valdes åtta prov
ut för omkörning. Medelvärdet uppgick till 13,2 relativa absorbansenheter (RAe) vid den första
mätningen och 14,5 RAe vid den upprepade mätningen, vilket är att beteckna som en god
överensstämmelse. Som jämförelse har blodplasma från annan stam av vild öring analyserats.
Dessa individer är könsbestämda och medelvärdet för två honor uppgick till 157 RAe och för en
hanne 15,2 RAe. Värdet för hannen speglar en koncentration där ingen endokrin påverkan kan
spåras. Alla mätningar av VTG i plasma från fisk exponerad för olika avloppsvatten från Fors ARV
ligger runt värdet som uppmättes för öringhannen (Fig. 15). Inga av de undersökta avloppsvattnen
indikerades således ha någon potential att framkalla feminiserande endokrin störning.
Tabell 14

Vitellogeninnivå mätt som relativa absorbansekvivalenter (RAe) i blodplasma från
individuella fiskar inom respektive grupp.

Exponeringsgrupp
Medelvärde RAe
95% KI

RAV n=8
13,4
1,71

Kol n=10
14,2
1,62

Ozon n=10
13,2
1,08

Kontroll n=10
13,8
0,95

Relativa absobansekvivalenter vtg

Mängden VTG i plasma från exponerad öring jämfört
med 3 vilda öringar

Figur 15.

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
58

29

18

64

10

71

mätning 2

79

34

499 g F 135 g F 79 g M

mätning 1

VTG-nivåer i plasmaprover från exponerade fiskar RAV (10,34), Kol (58,71), Ozon (64,79)
och Kontroll (29,18) samt jämförelseprov från vilda öringar (två honor (F) och en hane (M).

Utgående avloppsvatten från kommunala reningsverk ger ofta, dock inte alltid, någon form av
förhöjda vitellogeninnivå. I de undersökningar som IVL genomfört tidigare har det visats att
reningsverk som är belägna på universitetsorter eller ansluter stora sjukhus ger kraftigaste
utslaget. Mängden kvinnor i fertil ålder som äter p-piller är större där. Den syntetiska hormonen
ethinylöstradiol som är den aktiva substansen i p-piller är den dominerande faktorn som ger
endokrina störningar hos fisk samt vid långvarig exponering leder till förskjutna könskvoter med
en ökade andel honor i en fiskpopulation.
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Sammanfattande slutsatser
-

Primärrecipienten för renat avloppsvatten från Fors reningsverk, vattendraget Vitsån,
avvattnar ett litet avrinningsområde på cirka 50 km2 och har en medelvattenföring på cirka
0,5 m3/s. Detta innebär begränsade möjligheter för initial utspädning av det behandlade
vattnet. Följaktligen har det renade avloppsvattnet förhållandevis stor inverkan på
vattenkvaliteten. Periodvis, i samband med lågvattenföring i Vitsån, kan mer än hälften av
det totala flödet i ån utgöras av renat avloppsvatten. Utsläppen avtecknas i recipientenen i
framförallt förhöjda koncentrationer av näringsämnena kväve och fosfor. En betydande
andel av kväveutsläppet föreligger i form av ammoniumkväve, vilket är potentiellt toxiskt
för akvatiska organismer.

-

Trots den förhållandevis höga avloppsvattentillförseln ger fortlöpande
recipientundersökningar vid handen att Vitsån är ett väl fungerande akvatiskt ekosystem
och som dessutom hyser ett skyddsvärt reproducerande bestånd av havsöring.
Öringbeståndet befrämjas också av återkommande utsättningar av juvenila öringar i
vattendraget.

-

De tre provtagningar av recipientvatten i Vitsån och avloppsvatten från Fors reningsverk
som genomförts under 2019 och 2020 indikerar att organismer i nedre delen Vitsån
exponeras för förhållandevis höga nivåer av läkemedel. Däremot detekterades inte
feminiserande hormoner i vattendraget. I en nationell kontext är exempelvis
koncentrationerna av den smärtstillande substansen diklofenak hög i Vitsån. Medelvärdet
låg en faktor 20 högre jämfört med en nyligen utförd studie av koncentrationer i
tillrinnande vattendrag till Mälaren, Vänern och Vättern. Den främsta förklaringen till de
förhållandevis höga läkemedelskoncentrationerna i Vitsån är den begränsade
utspädningen av avloppsvattnet från Fors reningsverk.

-

Det genomförda fiskförsöket där öringsmolt under 28 dygn exponerats för utgående
avloppsvatten som behandlats med olika reningskoncept förstärker den bild som tidigare
framträtt att en slutbehandling av avloppsvattnet genom antingen ozonering i
kombination med sandfilter eller aktiverat kol effektivt reducerar innehållet av läkemedel.
I gallvätska från öring som exponerats för vatten från de förstärkta reningsalternativen
detekterades inga koncentrationer medan däremot höga koncentrationer av diklofenak
uppmättes i gallvätska som exponerades för ordinarie utgående renat avloppsvatten.

-

Resultaten från fiskförsöket tyder på att det i det ordinarie renade avloppsvattnet finns
ämnen med potential att förorsaka subletala toxiska effekter på fisk, vilket manifesterats i
avvikelser i biomarkörer bland röda blodceller som kopplar till fiskens
syreupptagningsförmåga och allmäntillstånd. Fiskförsöket tyder också på att behandling
av avloppsvattnet med antingen ozonering i kombination med sandfiltrering eller
aktiverat kol eliminerar denna effekt.

-

Resultatet från fiskförsöket indikerar också att det ordinarie renade avloppsvattnet inte
innehåller ämnen i koncentrationer som leder till feminiserande (östrogena) effekter på
fisk. Biomarkören för detta, gulesäcksproteinet vitellogenin, uppmättes inte i förhöjda
nivåer i vare sig det ordinarie renade avloppsvattnet eller de förstärkta
reningsalternativen. Resultatet är kongruent med de vattenanalyser som gjorts på
utgående vatten där det inte förekommit detekterbara nivåer av östrogena ämnen.
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Bilaga A – Sammanställning
läkemedelsrester i fisk inkluderande
internationella studier
Tabell A1.

Ämne

Sammanställning av läkemedelsrester i fisk. Avser de läkemedel som finns med i
analyspaketet till föreliggande undersökning. LOD=detektionsgräns,
LOQ=kvantifieringsgräns och MDL=statistiskt härledd kvantifieringsgräns. ”nd”=no
detect. Halter angivna som (min-max), medelvärde eller ”medel (max)” WWTP= waste
water treatment plant.

Art

Matris

Lepomis sp.

Muskel

ej angiven

Muskel

abborre

muskel

braxen

muskel

Lepomis megalotis

blodplasma

multe

lever

multe
svart smörbult

Halt

Enhet

Områdestyp

Referens

nd

ng/g ts

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

nd

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

ng/g vv

Kaj et al, 2011

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP
flod

nd

µg/L

nedströms WWTP

Du et al, 2014

nd

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

muskel

-

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

muskel

-

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

-

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

β-blockerare
Atenolol

Hydrochlortiazide

Metoprolol

Propranolol

<LOQ
<LOD

Subedi et al, 2012

prickig dvärgmal,
róbalo,
öringabborre
Multe

lever

Multe

muskel

10,5

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

svart smörbult

muskel

3,9

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

Lepomis sp.

Muskel

nd

ng/g ts

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

ej angiven

Muskel

nd

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

abborre

muskel

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Multe

lever

Multe

0,8
(1,1)

<LOD

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
kustlagun

muskel

0,7

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

svart smörbult

muskel

nd

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

Lepomis sp.

Muskel

nd

ng/g ts

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

svartabborre

Muskel

0,4
(0,4)

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

Lepomis megalotis

blodplasma

nd

µg/L

nedströms WWTP

Du et al, 2014

Multe

lever

nd

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

Multe

muskel

0,5

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

svart smörbult

muskel

nd

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö/kustområde

Karlsson & Viktor 2014

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

<LOQ
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Bisoprolol

abborre

muskel

Kaj et al, 2011

ng/galla

referens och
nedströms WWTP
insjö/kustområde

abborre

galla

<LOD

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

vit sugkarp

hjärna

0,07±0,
08
1,2
(2,2)
<0,3 <0,5

ng/g ts

nedströms WWTP

Schultz et al, 2010

svartabborre, gul
abborre, vit sugkarp
abborre

Muskel

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

ng/g vv

Woldegiorgis et al, 2007

ng/g vv

urban, referens samt
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
sumpmark

abborre

muskel

Guldfisk

blodplasma

0,040,16

Karp

blodplasma

nd

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

Tjurhaj

blodplasma

0,40 ±
0,06

ng/ml

Gelsleichter & Szabo 2013

Multe

lever

Multe

<LOQ

ng/g vv

Karlsson & Viktor 2014

Psykofarmaka
Citalopram

Fluoxetine

Oxazepam

-

<LOQ

ng/g vv

Kaj et al, 2011
Muir et al, 2017

nd

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
kustlagun

muskel

-

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

svart smörbult

muskel

-

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

vit sugkarp

hjärna

0,6 ±
0,6

ng/g ts

nedströms WWTP

Schultz et al, 2010

dvärgmal, Dorosoma
cepedianum,
vitabborre
Lepomis sp.

hel fisk

ng/g vv

hamnområde

Chu & Metcalfe 2007

ng/g vv

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

blågälad solabborre,
prickig dvärgmal
och svart solabborre
blågälad solabborre,
prickig dvärgmal
och svart solabborre
blågälad solabborre,
prickig dvärgmal
och svart solabborre
abborre

hjärna

ng/g ts

nedströms WWTP

Brooks et al, 2005

ng/g ts

nedströms WWTP

Brooks et al, 2005

ng/g ts

nedströms WWTP

Brooks et al, 2005

ng/g vv

Woldegiorgis et al, 2007

abborre

muskel

Lepomis megalotis

blodplasma

nd

µg/L

urban, referens samt
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
nedströms WWTP

Guldfisk

blodplasma

0,150,40

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

Karp

blodplasma

nd

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

Tjurhaj

blodplasma

ng/ml

Gelsleichter & Szabo 2013

Ål

ej angiven

abborre

-

abborre

muskel

referens och
nedströms WWTP
Askeröfjorden och
Kattegatt
urban, referens samt
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP

Muskel

lever

muskel

-

nd1,02
nd
1,58 ±
0,74
1,35 ±
0,65
0,11 ±
0,03
<LOD
<LOQ6,7

nd
4,0
<LOD
<LOQ9,6
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ng/g vv

ng/g vv
ng/g vv
ng/g vv

Moreno-Gonzales et al, 2016

Kaj et al, 2011
Du et al, 2014

Vieno et al, 2017
Woldegiorgis et al, 2007
Kaj et al, 2011
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Risperidone

Sertralin

Venlafaxin

abborre

muskel

abborre

galla

abborre

galla

Ål

ej angiven

abborre

muskel

abborre

-

vit sugkarp

hjärna

Lepomis sp.

Muskel

blågälad solabborre,
prickig dvärgmal
och svart solabborre
blågälad solabborre,
prickig dvärgmal
och svart solabborre
blågälad solabborre,
prickig dvärgmal
och svart solabborre
vit sugkarp

hjärna

abborre

-

abborre

muskel

Lepomis megalotis

blodplasma

nd

Guldfisk

blodplasma

Karp

blodplasma

Tjurhaj

blodplasma

0,040,11
0,040,13
0,48 ±
0,10

Multe

lever

nd

Multe

muskel

svart smörbult

muskel

abborre

galla

abborre

galla

abborre

galla

vit sugkarp

hjärna

svartabborre,
öringabborre,
prickig dvärgmal,
flodtrumfisk,
róbalo, Micropterus
punctulatus
abborre

Muskel

lever

muskel

Muskel

0,39-13

ng/g vv

Fyrisån

Brodin et al, 2013

0,185,4
0,250,39

ng/galla

insjö/kustområde

Karlsson & Viktor 2014

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

ng/g vv

Vieno et al, 2017

ng/g ts

Askeröfjorden och
Kattegatt
referens och
nedströms WWTP
urban, referens samt
nedströms WWTP
nedströms WWTP

ng/g vv

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

ng/g ts

nedströms WWTP

Brooks et al, 2005

ng/g ts

nedströms WWTP

Brooks et al, 2005

ng/g ts

nedströms WWTP

Brooks et al, 2005

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

ng/g vv

Woldegiorgis et al, 2007

µg/L

urban, referens samt
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
nedströms WWTP

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

ng/ml

Gelsleichter & Szabo 2013

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
kustlagun

nd

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

nd

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

<LOD0,70

ng/galla

insjö/kustområde

Karlsson & Viktor 2014

<LOD

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

ng/g vv

Vieno et al, 2017

ng/g ts

utanför
Käppalaverket
nedströms WWTP

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP

Kaj et al, 2011

7,0
0,200,36
<LOD
1,5±0,5
nd
4,27 ±
1,4
3,59 ±
1,67
0,34 ±
0,09
17,1
(17,1)
<LOD
<LOQ14

0,7
nd

ng/g vv
ng/g vv

ng/g vv

Kaj et al, 2011
Woldegiorgis et al, 2007
Schultz et al, 2010

Kaj et al, 2011
Du et al, 2014

Moreno-Gonzales et al, 2016

Schultz et al, 2010

4,6
(22,9)

muskel

<LOQ
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Guldfisk

blodplasma

Karp

blodplasma

Tjurhaj

blodplasma

Multe

lever

Multe

0,040,17
0,040,27

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

ng/ml

Gelsleichter & Szabo 2013

3,1

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
kustlagun

muskel

-

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

svart smörbult

muskel

-

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

Ål

ej angiven

ng/g vv

Vieno et al, 2017

abborre

-

abborre

muskel

Ål

ej angiven

Askeröfjorden och
Kattegatt
urban, referens samt
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
Askeröfjorden och
Kattegatt

vit sugkarp

Muskel

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

abborre

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP

Remberger el al, 2009

abborre

muskel,
lever och
galla
muskel

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Lepomis megalotis

blodplasma

nd

µg/L

referens och
nedströms WWTP
nedströms WWTP

Multe

lever

2,2

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

Multe

muskel

1,3

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

svart smörbult

muskel

nd

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

abborre

galla

2,4

ng/galla

insjö/kustområde

Karlsson & Viktor 2014

abborre

galla

1,9-7,1

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

abborre

galla

ng/g vv

Vieno et al, 2017

Lepomis sp.

Muskel

utanför
Käppalaverket
nedströms WWTP

abborre

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP

Remberger el al, 2009

abborre

muskel,
lever och
galla
muskel

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Guldfisk

blodplasma

nd

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP
sumpmark

Karp

blodplasma

4,674,67

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

abborre

galla

1,6-38

ng/galla

insjö/kustområde

Karlsson & Viktor 2014

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

abborre

galla

ng/g vv

Vieno et al, 2017

Ketoprofen

abborre

muskel

Naproxen

abborre

muskel,
lever och
galla

utanför
Käppalaverket
referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP

Zolpidem

0,39

2,5
<LOD
<LOQ
45

ng/g vv
ng/g vv
ng/g vv

Moreno-Gonzales et al, 2016

Woldegiorgis et al, 2007
Kaj et al, 2011
Vieno et al, 2017

Smärtstillande
Diklofenak

Ibuprofen

0,7
<LOD
<LOQ

0,5-5,2
nd

ng/g vv

<LOD
<LOQ

2,4
<LOQ

ng/g vv
ng/g vv

<LOD

43

Du et al, 2014

Ramirez et al, 2007

Muir et al, 2017

Kaj et al, 2011
Remberger el al, 2009
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referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP

Kaj et al, 2011

referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP

Kaj et al, 2011

Woldegiorgis et al, 2007

µg/L

urban, referens samt
nedströms WWTP
nedströms WWTP

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

ng/g ts

Alvares-Munoz et al, 2015

ng/g ts

flodmynning
(kommersiellt
fiskeområde)
flodmynning
(nedströms WWTP)
flodmynning

ng/g vv

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

ng/g vv

insjö och flod

Subedi et al, 2011

ng/g ts

nedströms WWTP

Huerta et al, 2018

ng/g vv

Kaj et al, 2011

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP
flod

µg/L

nedströms WWTP

Du et al, 2014

2,6

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

muskel

6,3

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

svart smörbult

muskel

0,4

ng/g ts

kustlagun

Moreno-Gonzales et al, 2016

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö/kustområde

Karlsson & Viktor 2014

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

Fluconazole

abborre

muskel

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Ketokonazole

abborre

muskel

karp

blodplasma

abborre

Paracetamol

Tramadol

abborre

muskel

abborre

abborre

muskel,
lever och
galla
muskel

abborre

muskel

abborre

-

Lepomis megalotis

blodplasma

nd

guldfisk

blodplasma

karp

blodplasma

1,471,57
1,585,05

multe

muskel

multe

muskel

flundra

muskel

Lepomis sp.

Muskel

braxen

Muskel

svartabborre,
öringabborre, gul
abborre, vit sugkarp
abborre

Muskel

braxen

muskel

Lepomis megalotis

blodplasma

multe

lever

multe

<LOQ

ng/g vv
ng/g vv

<LOD
<LOQ
<LOQ

ng/g vv
ng/g vv

Remberger el al, 2009

Kaj et al, 2011

Övriga
Caffeine

Carbamazepin

Warfarin

muskel

<LOD

1,6 ±
0,5
3,3 ±
0,9
26,5 ±
2,4
0,831,44
nd
3,0
(8,2)
<LOQ
<LOD
4,1 ±
3,8

ng/g vv

ng/g ts

Du et al, 2014

Alvares-Munoz et al, 2015
Alvares-Munoz et al, 2015

Subedi et al, 2012

0,050,41

ng/g vv

referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
sumpmark

galla

<LOD

ng/galla

insjö/kustområde

Karlsson & Viktor 2014

abborre

galla

<LOD

ng/galla

insjö

Viktor et al, 2014

flundra

ej angiven

ng/g vv

Vieno et al, 2017

Lepomis sp.

Muskel

Askeröfjorden och
Kattegatt
nedströms WWTP

<LOQ
<LOQ

71
nd

44

ng/g vv

ng/g ts

Kaj et al, 2011
Muir et al, 2017

Ramirez et al, 2007
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Lepomis megalotis

blodplasma

abborre

muskel

*

gälar

30

*

muskel

*

µg/L

nedströms WWTP

Du et al, 2014

ng/g vv

Kaj et al, 2011

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
havsbukt

2,6

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

njure

16

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

49

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

ng/g vv

Kaj et al, 2011

nd

Antibiotika
Clarithromycin

<LOQ

Liu et al, 2018

*

lever

Clindamycin

abborre

muskel

Ciprofloxacin

abborre

muskel

*

gälar

10

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
referens och
nedströms WWTP
havsbukt

*

muskel

6,4

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

njure

50

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

lever

45

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

torsk

ej angiven

7,0-8,5

ng/g vv

Östersjön

Vieno et al, 2017

Lepomis sp.

Muskel

nd

ng/g vv

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

abborre

muskel

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Lepomis megalotis

blodplasma

nd

µg/L

referens och
nedströms WWTP
nedströms WWTP

*

gälar

20

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

muskel

1,4

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

njure

6,7

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

lever

37

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

Erythromycin A

guldsparid, öring

Muskel

nd - 87

ng/g ts

köpt på fiskmarknad

Berrada et al, 2008

ErythromycinH2O

guldfisk

blodplasma

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

karp

blodplasma

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

abborre

muskel

ng/g vv

Kaj et al, 2011

*

gälar

44

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
havsbukt

*

muskel

17

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

njure

69

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

lever

58

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

Lepomis sp.

Muskel

nd

ng/g vv

nedströms WWTP

Ramirez et al, 2007

abborre

muskel

<LOQ13

ng/g vv

Kaj et al, 2011

Lepomis megalotis

blodplasma

µg/L

referens och
nedströms WWTP
nedströms WWTP

*

gälar

110

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

muskel

40

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

njure

89

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

lever

85

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

flundra

ej angiven

ng/g vv

Vieno et al, 2017

Lepomis sp.

Muskel

Askeröfjorden och
Kattegatt
nedströms WWTP

Erythromycin

Norfloxacin

Sulfamethoxazole

Trimethoprim

<LOQ
<LOQ

<LOQ

0,220,5
0,350,79
<LOD

nd

51
nd

45

ng/g vv

ng/g vv

Kaj et al, 2011
Liu et al, 2018

Du et al, 2014

Liu et al, 2018

Du et al, 2014

Ramirez et al, 2007
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Tetracykline

Triclocarban

Valsartan

abborre

muskel

Kaj et al, 2011

µg/L

referens och
nedströms WWTP
nedströms WWTP

Lepomis megalotis

blodplasma

nd

*

gälar

61

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

muskel

18

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

njure

42

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

*

lever

47

ng/g ts

havsbukt

Liu et al, 2018

guldsparid

Muskel

2,1151,2

ng/g ts

köpt i matbutik

Chafer-Pericas et al, 2010

abborre

muskel

ng/g vv

Kaj et al, 2011

ansjovis,
Dicologlossa cuneata,
kummel
guldfisk

Muskel

ng/g ts

referens och
nedströms WWTP
köpt i matbutik

blodplasma

nd

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

karp

blodplasma

0,323,35

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

guldfisk

blodplasma

nd

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

karp

blodplasma

0,421,23

ng/g vv

sumpmark

Muir et al, 2017

lax, havsabborre,
sjötunga
multe

Muskel

0,521,3

ng/g ts

köpt i matbutik

Azzouz et al, 2011

ng/g ts

Alvares-Munoz et al, 2015

<LOQ

<LOQ

ng/g vv

Du et al, 2014

Fernandez-Torres et al, 2011

<LOD

Hormoner
Estrone

muskel

multe

muskel

flundra

muskel

<MDL

ng/g ts

flodmynning
(kommersiellt
fiskeområde)
flodmynning
(nedströms WWTP)
flodmynning

lax, havsabborre,
sjötunga
multe

Muskel

0,811,6

ng/g ts

köpt i matbutik

Azzouz et al, 2011

ng/g ts

flodmynning
(kommersiellt
fiskeområde)
flodmynning
(nedströms WWTP)
flodmynning

Alvares-Munoz et al, 2015

referens och
nedströms WWTP
flodmynning
(kommersiellt
fiskeområde)
flodmynning
(nedströms WWTP)
flodmynning

Gelsleichter & Szabo 2013

<MDL

17β-estradiol

<MDL

muskel

ng/g ts

<MDL

17αethinylestradiol

multe

muskel

flundra

muskel

tjurhaj

blodplasma

multe

muskel

<MDL

ng/g ts

<MDL

ng/g ts

2,32 ±
1,45

ng/ml
ng/g ts

<MDL
multe

muskel

flundra

muskel

<MDL
<MDL

ng/g ts
ng/g ts

Alvares-Munoz et al, 2015
Alvares-Munoz et al, 2015

Alvares-Munoz et al, 2015
Alvares-Munoz et al, 2015

Alvares-Munoz et al, 2015

Alvares-Munoz et al, 2015
Alvares-Munoz et al, 2015

*Acanthogobius hasta, Platycephalus indicus, Cymoglossus robustus, Konosiruspunctatus, Liza
haematocheilus, Lateolabrax maculatus och Pampus argenteus.

46

Rapport C 578  Läkemedel i Vitsån – Undersökning av koncentrationer i recipienten och fiskförsök med
avloppsvatten från Fors reningsverk

Referenser

OBS: Innehåller de referenser som tillkommit utöver de som finns i huvudsaklig referenslista.
Álvarez-Muñoz, D., Rodríguez-Mozaz, S., Maulvault, A. L., Tediosi, A., Fernández-Tejedor,
M., Van den Heuvel, F., Kotterman, M., Marques, A. & Barceló, D. 2015. Occurrence of
pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds in macroalgaes, bivalves, and fish
from coastal areas in Europe. Environmental Research, 143, 56-64.
Azzouz, A., Souhail, B. & Ballesteros, E. 2011. Determination of residual pharmaceuticals in
edible animal tissues by continuous solid-phase extraction and gas chromatography–mass
spectrometry. Talanta, 84, 820-828.
Berrada, H., Borrull, F., Font, G. & Marcé, R. M. 2008. Determination of macrolide antibiotics
in meat and fish using pressurized liquid extraction and liquid chromatography–mass
spectrometry. Journal of Chromatography A, 1208, 83-89.
Brooks, B. W., Chambliss, C. K., Stanley, J. K., Ramirez, A., Banks, K. E., Johnson, R. D. &
Lewis, R. J. 2005. Determination of select antidepressants in fish from an effluent‐dominated
stream. Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal, 24, 464-469.
Cháfer-Pericás, C., Maquieira, Á., Puchades, R., Miralles, J., Moreno, A., Pastor-Navarro, N. &
Espinós, F. 2010. Immunochemical determination of oxytetracycline in fish: Comparison
between enzymatic and time-resolved fluorometric assays. Analytica chimica acta, 662, 177185.
Chu, S. & Metcalfe, C. D. 2007. Analysis of paroxetine, fluoxetine and norfluoxetine in fish
tissues using pressurized liquid extraction, mixed mode solid phase extraction cleanup and
liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1163, 112118.
Du, B., Haddad, S. P., Luek, A., Scott, W. C., Saari, G. N., Kristofco, L. A., Connors, K. A.,
Rash, C., Rasmussen, J. B. & Chambliss, C. K. 2014. Bioaccumulation and trophic dilution of
human pharmaceuticals across trophic positions of an effluent-dependent wadeable stream.
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 369, 20140058.
Fernandez-Torres, R., Bello Lopez, M., Consentino, M. O. & Mochon, M. C. 2011. Simultaneous
determination of selected veterinary antibiotics and their main metabolites in fish and mussel
samples by high-performance liquid chromatography with diode array-fluorescence (HPLC-DADFLD) detection. Analytical letters, 44, 2357-2372.
Gelsleichter, J. & szabo, N. J. 2013. Uptake of human pharmaceuticals in bull sharks
(Carcharhinus leucas) inhabiting a wastewater-impacted river. Science of the total
environment, 456, 196-201.
Huerta, B., Rodriguez-Mozaz, S., Lazorchak, J., Barcelo, D., Batt, A., Wathen, J. & Stahl, L.
2018. Presence of pharmaceuticals in fish collected from urban rivers in the US EPA 2008–
2009 National Rivers and Streams Assessment. Science of The Total Environment, 634, 542549.

47

Rapport C 578  Läkemedel i Vitsån – Undersökning av koncentrationer i recipienten och fiskförsök med
avloppsvatten från Fors reningsverk
Liu, S., Bekele, T.-G., Zhao, H., Cai, X. & Chen, J. 2018. Bioaccumulation and tissue
distribution of antibiotics in wild marine fish from Laizhou Bay, North China. Science of the
Total Environment, 631, 1398-1405.
Moreno-González, R., Rodríguez-Mozaz, S., Huerta, B., Barceló, D. & León, V. 2016. Do
pharmaceuticals bioaccumulate in marine molluscs and fish from a coastal lagoon?
Environmental research, 146, 282-298.
Muir, D., Simmons, D., Wang, X., Peart, T., Villella, M., Miller, J. & Sherry, J. 2017.
Bioaccumulation of pharmaceuticals and personal care product chemicals in fish exposed to
wastewater effluent in an urban wetland. Scientific reports, 7, 1-11.
Ramirez, A. J., Mottaleb, M. A., Brooks, B. W. & Chambliss, C. K. 2007. Analysis of
pharmaceuticals in fish using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analytical
chemistry, 79, 3155-3163.
Schultz, M. M., Furlong, E. T., Kolpin, D. W., Werner, S. L., Schoenfuss, H. L., Barber, L. B.,
Blazer, V. S., Norris, D. O. & Vajda, A. M. 2010. Antidepressant pharmaceuticals in two US
effluent-impacted streams: occurrence and fate in water and sediment, and selective uptake
in fish neural tissue. Environmental science & technology, 44, 1918-1925.
Subedi, B., Du, B., Chambliss, C. K., Koschorreck, J., Rüdel, H., Quack, M., Brooks, B. W. &
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Bilaga B - Bedömningsmall för skador
på försöksfisk
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