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Sammanfattning 
Massa- och pappersindustri har förekommit i Fengersfors sedan slutet på 1800-talet och fram till år 
1978. Utsläpp kopplade till sådan industri är ofta av sådan karaktär att de finns kvar i ekosystemen 
under lång tid, varför det fortfarande finns intresse av att utreda föroreningssituationen i området. 
I det följande redovisas en miljömedicinsk bedömning avseende intag av kvicksilver, dioxiner och 
PCB vid konsumtion av fisk från sjön Ärr.  Ärr har utgjort recipient för utsläpp till vatten från de 
tidigare verksamheterna i Fengersfors.   

Rekommendationen, som gäller samtliga befolkningsgrupper, är att konsumtion av fisk från Ärr tills vidare 
bör undvikas. Den i högst grad begränsande faktorn är höga halter av dioxiner och PCB i den fisk som 
studerats.  

Samtidigt rekommenderas att ett större underlag insamlas, för att få en tydligare bild av 
föroreningssituationen i sjön. Beräkningarna som redovisas i denna rapport, framför allt de 
gällande dioxiner och PCB, är baserade på relativt få fiskprover från abborre och gädda från 2014, 
och vissa antaganden gällande halter av dioxinlika PCBer som bidrar med osäkerhet har också 
behövt göras.  
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Inledning  
Följande rapport är en miljömedicinsk riskbedömning avseende intag av kvicksilver, dioxin och 
PCB vid konsumtion av fisk från sjön Ärr. Ärr är, via Knarrbyån, recipient för utsläpp från tidigare 
industriell verksamhet vid Fengersfors bruk. Utredningen är en del av en pågående förstudie av 
föroreningssituationen i anslutning till fabriksområdet vid Fengersfors bruk, vilken leds av 
Liljemark Consulting AB och som till del finansierats med statliga bidrag via Naturvårdsverket. 
IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) har ombetts utföra den miljömedicinska riskbedömningen 
baserat på tidigare framtaget underlagsmaterial (Golder, 2015). 

Bakgrund 
Fengersfors bruk låg i orten Fengersfors, i Åmåls kommun i Dalsland. Områdets industriella 
historia är lång och har präglats av flera olika typer av industrier. I slutet av 1700-talet startades ett 
järnverk, som gick under namnet Lisefors bruk. Denna verksamhet var aktiv i varierande 
omfattning, men lades ned under 1880-talet. Produktionen i området övergick istället under sent 
1800-tal till massa- och pappersindustri som förekom fram till nedläggningen av Fengefors bruk 
1978. Som mest var fyra pappersmaskiner i drift och det var en av landets största 
cellulosaindustrier. I verksamhetens början tillverkades cellulosa och kraftpapper. År 1913 
startades produktion av s.k. oceanpapper, vilket är ett material bestående av två lager kraftpapper 
med ett mellanskikt av asfalt.  Under 1930-talet anlades ett blekeri, och 1950 installerades en 
kontinuerlig kokare av massan.  Numera förkommer annan verksamhet, som café och konstnärlig 
verksamhet, i brukets gamla lokaler.  

Fengersfors bruk tog sitt råvatten från Knarrbysjön, belägen strax norr om Fengersfors. 
Processavloppsvattnet gick, via Knarrbyån, sedan ut i sjön Ärr som är belägen strax söder om 
Fengersfors. Ärrs utlopp rinner i sin tur in i sjön Ånimmen, från vilken avbördning sker till 
Vänern. Marken runt Fengersfors bruk och Ärrs bottensediment har visat sig innehålla förhöjda 
halter av olika föroreningar framförallt med ursprung i de tidigare industriella aktiviteterna.   

Resultat 

Kvicksilver 
De beräkningar som gjorts gällande kvicksilver grundar sig på en fiskundersökning i Ärr utförd 
2014 samt en kompletterande undersökning 2015, vilka redovisats i förstudien (Golder, 2015). Där 
anges att fisken från den första undersökningen vägts efter att den varit fryst och delvis börjat 
ruttna, vilket gör att vikten är lägre än vid fångsttillfället. Hur mycket vikten kan ha minskat anges 
inte, men det anses här inte vara i sådan storlek att det har påverkat slutsatser kring 
kostrekommendationen.  

Tabell 1 visar sammanställning av de data som ligger till grund för den miljömedicinska 
bedömningen avseende kvicksilver. Kvicksilverhalterna har normerats till fisk av 
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konsumtionsstorlek enligt förfarande i (Meili, o.a., 2004). Ett av de icke-normerade proverna 
(GA104(1)) överskrider gränsvärdet för saluföring av abborre på 0,5 mg/kg. 

Tabell 1.  Data till grund för beräkning av kostrekommendation. 

Provbeteckning† Längd 
(cm) 

Vikt 
(kg) 

Hgtot 
(mg/kg vv) 

Hgtot                          
(mg/kg vv, normerad)*  

Art 

4 27 0,184 0,392 0,585 Abborre 
5 20 0,076 0,258 0,601 Abborre 
6 27 0,240 0,313 0,404 Abborre 
7 19,5 0,062 0,115 0,294 Abborre 

10 20 0,064 0,183 0,461 Abborre 
11 19,5 0,078 0,2 0,460 Abborre 

GA102 
 

0,334 0,361 0,387 Abborre 
GA104(1) 

 
0,867 0,825 0,500 Abborre 

 
GA104(2) 

 
0,403 0,466 0,448 Abborre 

GA101 
 

0,0169 0,066 0,275 Abborre 
GA103 

 
0,00560 0,037 0,203 Abborre 

GA103 
 

0,00530 0,045 0,249 Abborre 
GA102 

 
0,502 0,258 0,380 Gädda 

*Kvicksilverhalterna har normerats till fisk av konsumtionsstorlek. 0,3 kg för abborre och 1 kg för 
gädda (Meili, o.a., 2004) . †Provbeteckningar är likalydande med de i Golders (2015) förstudie.  

För beräkningen av kostråd antas att hela det dagliga intaget av kvicksilver kommer ifrån fisk, 
eftersom intaget av kvicksilver för människor i princip uteslutande kommer ifrån konsumtion av 
fisk (Halldin Ankarberg & Nordlander, 2007). Det har därför beräknats (Tab. 2) som att den dag en 
portion fisk från Ärr konsumeras upptas inte kvicksilver från någon annan källa. Det tolerabla 
veckointaget (TWI) är 1,3 µg per kilo kroppsvikt (EFSA, 2012). En kroppsvikt på 60 kg och ett 
normalt dagligt intag av kvicksilver på 2,2 µg används i beräkningen. Både kroppsvikten och 
normalt dagligt intag är utifrån Livsmedelsverkets matkorgsundersökning från 2010 
(Livmedelsverket, 2012). Intaget för en portion fisk á 150g är beräknat utifrån medianvärdet för de 
normerade kvicksilverhalterna i Tabell 1.  

Tabell 2. Jämförelse av antal fiskportioner från Ärr mot tolerabelt intag med avseende på intag av
  kvicksilver. En fiskportion avser 150g fisk. %TWI framtagen för en person á 60 kg.  

Antal 
fiskportioner*  

Intag från fisk* 
per vecka (µg) 

Totalt 
veckointag (µg) 

% TWI 

ingen 0 15,4 19,8 
1 per vecka 60,1 73,8 94,6 
2 per vecka 121,0 135,169591 169 

*Avser fisk från Ärr 

Resultaten (Tab. 2) indikerar att vid en konsumtion strax över en fiskportion (av fisk från Ärr) i 
veckan överskrids det tolerabla intaget. Det uppskattade antalet tolerabla fiskportioner i veckan 
uppgår därav till ca 1,1, vilket rimligtvis avrundas nedåt till en fiskportion i veckan.  
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Dioxin och PCB  
Beräkningarna gällande dioxinlika ämnen grundar sig på analyser av dioxiner och PCB i fisk från 
den kompletterande provtagningen 2015. Denna riskvärdering utgår från förekomst av dioxinlika 
ämnen (dioxiner, furaner och dioxinlika-PCB sammantaget) eftersom det endast för detta mått 
finns riktvärden för tolerabla intag. Bedömningen som görs här får betraktas som preliminär på 
grund av att det endast finns tre prover av samma art (abborre) att grunda bedömningen på, samt 
att den laboratorieanalys som utförts inte mätt samtliga kongener (varianter) av dioxinlika-PCB. 
Framtagandet av kostråd gällande intag av dioxinlika ämnen är därför uppdelad i två delar; en del 
skattar halten av dioxinlika-PCB och en del redogör för möjlig konsumtion av fisk från Ärr innan 
tolerabelt intag överskrids. Dioxinlika-PCB benämns ibland förkortat som ”dl-PCB”. 

Estimering av dioxinlika-PCB 
Analys av dioxiner och furaner i de tre abborrproverna har gjorts för samtliga kongener, medan 
endast 1 av 12 dioxinlika-PCB analyserats. Analys av PCB har gjorts för PCB6 som sex är stycken 
kongener av icke-dioxinlika-PCB, samt PCB7 som är PCB6 plus den dioxinlika kongenen PCB118. 
Den totala koncentrationen av dioxinlika-PCB mätt i toxiska ekvivalenter har därför skattats via 
dess samband med PCB118 (pg/g). Sambandet har tagits fram via enkel linjär regression mellan 
∑dl-PCB (TEQ pg/g vv) och PCB118 (pg/g) i abborre från tidigare provtagningar i andra vatten 
utförda av IVL Svenska Miljöinstitutet. Figur 1 visar dioxinlika-PCB mot PCB118 samt det 
estimerade sambandet mellan dessa (röd linje). Summatecknet i ”∑dl-PCB TEQ pg/g vv” indikerar 
att det är summan av koncentrationerna av alla dl-PCB:er som avses och ”vv” indikerar att 
analysen är gjord på färskviktsbasis. TEQ anger att koncentrationerna är omräknade till toxiska 
ekvivalenter. 

Figur 1.  Scatterplot och regressionslinje för skattning av samband mellan dioxinlika-PCB och 
 PCB-118.  
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Regressionen (röd linje i Figur 1) uttryckt som en ekvation är: 

 Σ𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝⁄  𝑣𝑣𝑣𝑣) = 0,000218 ∗ PCB118 (𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝⁄ )  

I denna har uppmätt PCB118 i de tre abborrproverna från Ärr använts för att få fram en skattat halt 
av dl-PCB. Uppmätta halter i abborre i Ärr samt de skattade halterna av dioxinlika-PCB visas i 
Tabell 3. Även uppmätt ∑PCB7  i Ärr redovisas på grund av att det är ett standardmått i 
miljöövervakningssammanhang och därför kan användas vid jämförelse mellan olika lokaler. De 
kongener som innefattas i ∑PCB7 återfinns ofta i relativt höga koncentrationer, varför de är lättare 
att detektera, till skillnad från flertalet dioxiner och furaner vars koncentrationer ofta är under 
rapporteringsgräns. 

Tabell 3.  Uppmätta och estimerade halter av dioxiner och PCB i abborre från Ärr. 

Provbeteckning ∑PCDD/F TEQ 
pg/g vv         

(lower bound) 

∑PCB7 
pg/g vv 

PCB118 
pg/g vv 

∑dl-PCB           
TEQ pg/g vv      
(lower bound)* 

∑PCDD/F+dl-
PCB TEQ pg/g  
(lower bound) 

Individ 4 1,6 634 000 174 000 37,9 39,4 
Individ 6 1,9 420 000 120 000 26,1 28,0 
Samlingsprov 1,8 180 000 40 000 8,70 10,5 

*Estimerad utifrån enkel linjär regression mellan ∑dl-PCB och PCB118.  

Halterna av dioxinlika ämnen i den högra kolumnen kan jämföras mot EU:s 
försäljningsgränsvärde på 6,5 TEQ pg/g. Samtliga överskrider gränsvärdet. Gällande ∑PCB7 i 
abborre från Ärr så jämförs den här mot motsvarande från Oxundasjön i Upplands Väsby 
kommun, som är en sjö med konstaterat hög belastning av dioxiner och PCB. Uppmätta halter av 
∑PCB7 i abborre från Oxundasjön redovisas i Tabell 4. Från Oxundasjön finns sex stycken 
mätningar att tillgå.  

Tabell 4.  Jämförelse mellan Oxundasjön och Ärr avseende ∑PCB7 i abborre. 

Provbeteckning ∑PCB7 Oxunda 
(ng/g vv) 

∑PCB7 Ärr 
(ng/g vv) 

1 499 634 
2 461 420 
3 667 180 
4 367  
5 288  
6 347  

Medel 438 411 
Median 414 420 

 

Median och medelvärde av ∑PCB7 är i tillgängliga mätningar likartade mellan sjöarna, vilket 
förstärker uppfattningen att belastningen av PCB är hög i Ärr.  
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Kostrådsberäkning 
Utifrån uppmätt halt av dioxiner och furaner, samt estimerad halt dioxinlika-PCB jämförs här 
intaget för olika mängder konsumerad fisk från Ärr mot tolerabla intag av dioxinlika ämnen. För 
beräkningen används ett normalt dagligt intag på 38,6 pg/dag, utifrån (Livmedelsverket, 2012). För 
det tolerabla intaget används riktvärdet 2 pg/kg/dag (SCF, 2001). Intaget från fisk i Ärr beräknas 
utifrån medianvärdet av estimerade halter av ∑PCDD/F+dl-PCB i Tabell 3, vilket är 28,0 TEQ pg/g. 
Beräkningen visar för vilket antal fiskportioner per vecka eller månad det tolerabla veckointaget 
överskrids. Resultaten presenteras i Tabell 5. 

 
Tabell 5.  Jämförelse av antal konsumerade fiskportioner från Ärr mot tolerabelt intag med avseende 

på intag av dioxinlika ämnen (∑PCDD/F+dl-PCB TEQ pg/g vv). Normalt dagligt intag är 
satt till 38,6 pg/dag och tolerabelt veckointag (TWI) till 840 pg (0,840 ng) för en person á 60 
kg. En fiskportion avser 150g fisk. 

Antal 
fiskportioner* 

Intag från 
fisk*/vecka (ng) 

Totalt 
veckointag (ng) 

% av TWI† 

Ingen 0,00 0,27 32,2 
1portion/varannan 

månad 
0,53 0,80 94,7 

1portion/månad 1,05 1,32 157,0 
2portioner/månad 2,10 2,37 282,0 

1portion/vecka 4,20 4,47 532,0 
*Avser fisk från Ärr. †Tolerable weekly intake. 

Redan vid en fiskportion i veckan uppskattas intaget vara ca fem gånger högre än det tolerabla 
veckointaget (532% av TWI). Det tolerabla intaget underskrids marginellt vid en konsumtion av 
cirka en fiskportion varannan månad (94% av TWI), vilket innebär att en fiskportion från Ärr 
varannan månad anger maximal konsumtion innan tolerabelt intag överskrids.  

En kommentar gällande uppmätt ∑PCDD/F, är att i områden utan tydlig belastning är det inte 
ovanlig att alla ingående kongener är under rapporteringsgräns, vilket innebär att nedre gräns för 
∑PCDD/F TEQ pg/g ww är lika med noll. I Ärr är de uppmätta halterna ca 1,8 pg/g TEQ ww, vilket 
är att betrakta som högt för en så pass mager fisk som abborren.  

Däremot är halten av ∑PCDD/F under EU:s försäljningsgränsvärde på 3,5 TEQ pg/g, men då 
dioxinlika PCB räknas med överskrids gränsvärdet på 6,5 TEQ pg/g. Detta är att anse som en 
indikation på att det föreligger en hög belastning av PCB i Ärr.  
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Sedimentanalys  
För att tydligare redogöra för föroreningssituationen i Ärr undersöks samvariationen mellan halter 
i fisk och halter i sediment. De ämnen/mått som undersöks är kvicksilver, ∑PCDD/F och ∑PCB7. 
En jämförelse av relationen mellan halter i sediment och fisk i Ärr görs utifrån regressioner 
baserade på tidigare mätningar i andra vatten utförda av IVL (Malmaeus, Karlsson, & Rahmberg, 
2012; Elving, 2010; Hållén, 2016). 

PCB 
Relationen mellan ∑PCB7 i fisk och sediment har uppskattats till:  

log10(Σ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃7𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑝𝑝⁄ 𝑣𝑣𝑣𝑣) = 0,282 + 0.694 ∗ log10(Σ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃7𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑝𝑝⁄ 𝑡𝑡𝑡𝑡))  (1) 

I Ärr har ∑PCB7 analyserats i två provpunkter, den ena i en fiberbank direkt vid utloppet av 
primärrecipienten Knarrbyån (SY001), och den andra i en djuphåla längre ut i Ärr (SY002). För 
jämförbarhetens skull studeras här SY002 då materialet från IVL inte är taget direkt i 
fibersediment. Tabell 6 visar ∑PCB7 i sediment i provtagningspunkt SY002, median för ∑PCB7 i 
fiskprover från Ärr, samt den skattade halten ∑PCB7 utifrån regressionen beskriven i (1).  

Tabell 6.  Skattad och uppmätt ∑PCB7 i fisk från Ärr. Skattningen utgår från uppmätta halter i
 sediment. 

∑PCB7 sediment 
(SY002) (ng/g ts) 

∑PCB7 fisk*  
(ng/g vv)  

Skattad ∑PCB7 fisk† 
(ng/g ts) 

1 200 420 263 

*Median ∑PCB7 abborre från Ärr. †Skattad enligt regressionen i ekvation (1). 

Det skattade värdet är avsevärt mindre än det uppmätta, men inte orimligt med tanke på att de 
flesta lokaler till grund för regressionen har betydligt lägre halter i både fisk och sediment. 
Halterna i Ärr är närmast att betrakta som avvikande vad gäller magnitud, inte inbördes relation 
mellan fisk och sediment, vilket framkommer i Figur 2 som visar rådata till grund för ekvation (1) 
med Ärr inlagd. Det syns att relationen mellan halter i fisk och sediment i Ärr överensstämmer bra 
med andra vatten, men att halterna är höga. Det enda vattnet med högre uppmätta halter i fisk och 
sediment är Oxundasjön som är bevisat hårt belastad av PCB.  
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Figur 2. Plot av halter ∑PCB7 i fisk och sediment från kustområden och insjöar i
 Stockholmstrakten, samt från Ärr. 

En kommentar är att ytterligare mätningar av sediment utförts i Ärr under 2019. Halten ∑PCB7 i 
dessa mätningar redovisas inte här, men är lägre än mätningen i förstudien. För att erhålla största 
möjliga tidskompabilitet mellan sediment- och fiskdata har emellertid enbart det äldre datasetet 
från 2014 använts.  De lägre halterna år 2019 kan tyda på att äldre mer förorenade sedimenten 
överlagras med mindre förorenade sediment, vilket i sig inte vore orimligt med tanke på att massa- 
och pappersindustrin inte längre är i drift. Liknande förlopp med successivt avklingande PCB-
halter i ytsediment efter att tillförseln från den externa källan upphört har exempelvis påvisats i 
Oxundasjön (Karlsson et al., 2016). Om halterna i ytsediment avtagit under senare är det rimligt att 
anta halterna i fisk också avtagit.  

∑PCDD/F 
Dioxiner och furaner (∑PCDD/F) har i förstudien endast analyserats i sedimentprov från 
fiberbanken vid Knarrbyåns mynning (SY001), vilket inte utgör en bra grund för jämförelse med 
andra sjöar provtagna av IVL, då dessa inte är tagna direkt i fibersediment. På grund av detta görs 
ingen jämförelse mellan halter i sediment och fisk med avseende på ∑PCDD/F. Nämnas bör dock 
att även ∑PCDD/F analyserats i den nya sedimentprovtagningen som utförts under 2019. Halterna 
i dessa prover är förhållandevis låga sett till de höga halter på ca 1,8 TEQ pg/g vv som uppmätts i 
fisken. Även detta kan tyda på att överlagring sker i sjön.  
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Kvicksilver  
Av de relationer mellan kvicksilver i sediment och fisk som finns estimerade används här den 
ekvation som ursprungligen är avsedd för lokaler i kustområden, på grund av att klorofyll är en 
variabel i den modell som predicerar kvicksilver i fisk i sötvatten, och klorofyllhalten inte finns 
angiven i mätningarna i Ärr.  Modellen för kustområden visas dock prestera godtagbara resultat 
även för lokaler i sötvatten (Elving, 2010). Dessutom bygger inte konstruktionen av modellen för 
sötvatten på data från mindre insjöar, utan på lokaler i Mälaren och Stockholms skärgård.  Resultat 
från den skattning som görs utifrån den nyligen beskrivna regressionen bör alltså tas med 
försiktighet. Regressionsmodellen är: 

log10(𝐻𝐻𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜇𝜇𝑝𝑝/𝑘𝑘𝑝𝑝)) = 2.70 + 0,422 ∗ log10(𝐻𝐻𝑝𝑝𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑚𝑚𝑝𝑝/𝑘𝑘𝑝𝑝)) (2) 

I Ärr har kvicksilver i sediment tagits vid tre provpunkter (SY001, SY002 och SY003) men SY001 
exkluderas här för att den provpunkten är i fibersediment. Kvicksilverhalten har uppmätts på 
flertalet djup i sedimentet.  

Som input i regressionen används medianen (0,552) för uppmätta kvicksilverhalter i sediment 
(Tab. 7).   

Tabell 7.  Uppmätta kvicksilverhalter i sediment från Ärr. Provtagning direkt i fiberbank 
exkluderad.  

Provpunkt 

Djup (cm) 

SY002 

0–2 

SY002 

2–5 

SY003 

0–2 

SY003 

2–5 

SY003 

5–10 

Hg (mg/kg) 0,502 0,552 0,597 0,54 0,655 

 

Provtagningen visar på likartade halter mellan de två provpunkterna och för olika djup. 
Prediktionen avser normerade halter av kvicksilver. Resultaten visas i 8 nedan. 

Tabell 8.  Skattad och uppmätt kvicksilverhalt i fisk från Ärr. Skattningen utgår från uppmätta 
halter i sediment. 

Hg sediment 

(mg/kg ts) 

normerad Hg fisk*  

(mg/kg vv) 

Skattad normerad Hg fisk† 

(mg/kg vv) 

0,552 0,404 0,390 

*Median för normerad halt Hg i abborre av 300 grams storlek från Ärr. †Skattad enligt regressionen 
Resultatet från prediktionen på 0,390 mg/kg är snarlikt det uppmätta på 0,404 mg/kg. Det validerar 
rimligheten i de uppmätta halterna från Ärr, i bemärkelsen att de stämmer bra in på tidigare 
påvisade samband mellan halter i sediment och fisk. Även för kvicksilverhalter i sediment finns 
nya mätningar från 2019 att tillgå. Likväl som för ∑PCB7 och ∑PCDD/F är halterna lägre i de nyare 
mätningarna, vilket kan tyda på att överlagring sker.  

  



 Rapport U 6210  Miljömedicinsk bedömning av konsumtion av fisk från Ärr   
 

13 

Sammantagen bedömning 
De beräkningar av kostrekommendationer som utförts här visar på att konsumtion av endast en 
fiskportion á 150 gram i veckan för en vuxen individ på 60 kg med råge överskrider tolerabelt 
veckointag för dioxinlika ämnen. Belastningen av kvicksilver var däremot lägre. Överskridandet 
av tolerabelt veckointag för kvicksilver skedde vid uppskattningsvis drygt en fiskportion från Ärr 
per vecka. Det är alltså halter av dioxinlika ämnen som tydligast minskar utrymmet av konsumtion 
av fisk från Ärr. Tolerabelt intag överskreds vid såpass liten mängd fisk att det rekommenderas att 
fisk från Ärr inte konsumeras. Vidare är bedömningen avseende intag av dioxinlika ämnen i fisk 
från Ärr baserad på abborre som är en mager fisk. I förstudien av Golder AB nämns att ädelfisk, 
som generellt sett är fetare, förekommer i sjön. Däremot är ädelfisken odlad i kassar i sjön, med 
särskilt fiskfoder som föda, varför den inte kan inkluderas i denna miljömedicinska bedömning 
framtagen utifrån mätningar i abborre och gädda. Rimligtvis är det även så att de fiskar som 
fångas för konsumtion i Ärr till övervägande del är just abborre och gädda och eventuellt enstaka 
rymlingar från kassodlingen. 

Gällande osäkerheter i bedömningen kan nämnas att beräkningen avseende dioxinlika ämnen är 
baserad på endast tre prov, och halten dioxinlika PCB estimerades genom enkel linjär regression 
utifrån halten av PCB118, vilket bidrar med viss osäkerhet, även om sambandet mellan dioxinlika 
PCB och PCB118 var starkt. En tydligare bild av föroreningssituationen i Ärr fås rimligast genom 
ytterligare provfiske med efterföljande analys av dioxiner och PCB. Däremot förstärks 
uppfattningen att belastningen av PCB är hög i Ärr från de jämförelser av halter i fisk och sediment 
som gjorts. Uppmätta halter i fisk från Ärr visade sig, utifrån samband estimerade från tidigare 
studier utförda av IVL, överensstämma väl med uppmätta halter i sediment från Ärr. Däremot har, 
som nämnts, ytterligare sedimentprovtagning skett. Halterna i dessa nyare prover var lägre än i de 
prover som redovisas i förstudien, vilken kan tyda på att överlagring av renare sediment sker i 
sjön.  

Förslag till fortsatta undersökningar 
För att förbättra kunskapsunderlaget vad gäller förekommande halter av föroreningar, hur stort 
influensområdet är och om föroreningssituationen även påverkar fisks hälsotillstånd och 
fortplantningsförmåga föreslås att ett tjugofemtal abborrhonor (15–20 cm) insamlas från 
Knarrbysjön, Ärr, Ånimmen, och Vänern i närheten av Knarrbyåns utlopp. Undersökningen 
genomförs under september månad och inbegriper förutom haltbestämningar i muskelkött även 
mätning av ett antal morfometriska mått som beskriver fiskens kondition, tillväxt, 
fortplantningsförmåga och leverstatus. Även om bedömningen är att det är osannolikt att halterna 
i laxartad fisk från odlingen i sjön har förhöjda föroreningshalter så rekommenderas provtagning 
för att verifiera detta. Den odlade fisken bör i sådant fall analyseras så nära inpå slakt som möjligt 
så att fisken under så lång tid som möjligt befunnit sig i Ärrs vatten. 
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