
Kvicksilver och cesium i  
konsumtionsfisk 

så gjorde vi  

Ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen 



Fakta om projektet 
 

• Projektet utgjorde del inom länsstyrelsens 
regionala miljöövervakning (RMÖ) 

• Inriktning var mot människors hälsa 
• Samarbete med kommuner och fiskeintresserade 

(FVO) 
• Årlig budget – 150 000 kr 
• Finansiering: RMÖ, Kalkning och Vf 



Syfte 

• Kartlägga halter av kvicksilver och 
cesium i konsumtionsfisk i sjöar där 
husbehovsfiske och fritidsfiske bedrivs 

• Göra resultaten tillgängliga för 
allmänheten via Länsstyrelsens 
webbsidor 

• Använda som underlag för 
miljömålsuppföljning 



Strategi 
• Ta upp fisk från 20 st sjöar i varje 

kommun (15 kommuner) 

• 5 st fiskar i viss storlek från varje sjö 
(en art) 

• Enstaka större exemplar  
• Välja sjöar i samråd med kommunerna  
• Fiska under en fyraårsperiod 2010-2013 
• Analys av kvicksilver och cesium 



Urval av sjöar 

• Populära sjöar för fritidsfiske  
• Sjöar som husbehovsfiskas 
• Kalkade vatten (Länsstyrelsen) 

• Referensvatten (Länsstyrelsen) 



Förslag på arter och storlek på 
fisk 
Abborre 250-350 g 

Gädda 700-1300 g 

Röding  300-500 g 

Öring   300-500 g 

Harr   300-500 g 

Sik  300-500 g 

Gös  500-1000 g 



Samarbete/flöde:  
Länsstyrelsen - Kommunen 

Länsstyrelsen Kommunen 

 
 

 
Instruktioner 
Protokoll 
Emballage 
Adresslappar 
Fiskvågar 

 

 
Kopia protokoll 
(Fisk) 

 



Samarbete/flöde:  
Kommunen – FVO/fiskare 

Kommunen FVO/fiskare 

 
 

 
Instruktioner 
Protokoll 
Fiskvågar 

 

 
Ifyllda protokoll 
Fisk 

 



Flöde: Fisk till analys 

Länsstyrelsen 

Analyslab 

Kommunen FVO/fiskare 



Flöde: Analysresultat 

Länsstyrelsen Analyslab Länsstyrelsens 
webbplats 

Resultatleverans 
2 ggr/år 



Länsstyrelsens webbplats 

Resultatlista 

http://www.lansstyrelsen.se/
vasterbotten/hg-och-cs-i-fisk 
  

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/hg-och-cs-i-fisk
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/hg-och-cs-i-fisk


Utdrag ur resultatlista: 



Lärdomar av projektet 
• För små fiskar 
• Oläsliga protokoll 
• Kopia av protokoll till lst missades 
• Brister i vägning och mätning av fisk 
• Varierande intresse hos kommuner 
• Stort intresse för resultaten både hos 

allmänhet och media 
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Antal sjöar som fiskats i respektive kommun 



Fiskade sjöar i Västerbottens län 



Sjöar där fisk med halt över/under 
gränsvärdet fångats (fisken med högsta halten) 

Gränsvärde: 0,5 Hg mg/kg 
(gädda 1,0 Hg mg/kg) 



Sjöar där fisk med halt över/under 
gränsvärdet fångats (fisken med högsta halten) 

Gränsvärde: 1 500 Bq/kg 



Fakta om cesium 

Situationen i 
september 1986 
Källa: SLV 
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