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1 Inledning  

1.1 Recipientkontroll 
Den som utövar miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att utföra kontroll, såväl 
av utsläpp från verksamheten, som av utsläppens inverkan på miljön. Med recipientkontroll 
avses övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område i syfte att (Naturvårdsverket 
2006a):  

• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar  
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått 

till följd av föroreningar  
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.  

1.2 Samordnad recipientkontroll 
När ett större geografiskt område påverkas av föroreningar från flera håll, såsom Öresund, 
kan flera verksamhetsutövare som släpper ut föroreningar enas om en så kallad samordnad 
recipientkontroll. Kontrollen ska inte i första hand beskriva vilken påverkan enskilda 
anläggningars utsläpp har, utan hur den samlade påverkan ser ut. Vanligtvis administreras och 
finansieras den samordnade recipientkontrollen av frivilliga vattenvårdsorganisationer. Deras 
målsättning är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärder. 
Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.  
Samordnad recipientkontroll har likheter med miljöövervakning och för att mätningarna ska 
kunna nyttjas på bästa sätt är det viktigt att resultaten från recipientkontroll och miljööver-
vakning är jämförbara. Fördelarna med att samordna recipientkontrollen är sänkta kostnader 
och en mer omfattande utvärdering av miljötillståndet. Samordnade insatser lönar sig bland 
annat genom rationaliseringar och möjligheter till fördjupade tolkningar av resultaten.  
Behovet av samordning är ännu större i områden där miljökvalitetsnormer är införda, såsom i 
Öresund, eftersom åtgärdsprogrammen då kan bli effektivare. Nationell, regional och 
kommunal miljöövervakning kan samordnas vid val av provtagningslokaler, metoder och 
laboratorieanalyser samt vid själva undersökningen (Naturvårdsverket 2006a). 
Öresunds recipientkontrollprogram består av två delar: 

• Allmän miljöpåverkan från många olika verksamheter mäts bäst i stabila 
förhållanden. Vattenkvalitet i Öresund varierar mycket på grund av strömförhållanden, 
men de djupa bottnarna har mer stabila förhållanden än de grunda bottnarna nära land.  

• Effektrelaterad miljöpåverkan mäts nära kusten. Det är en mycket varierande miljö, 
men genom att undersöka de organismer som lever där stabilt kan mer långvarig 
påverkan påvisas. 

Båda delarna ska redovisas i en sammanhållen rapport så att slutsatser från de olika typerna 
av undersökningar kan vägas samman till en problembeskrivning. Mål för att minska 
miljöproblemen kan då sättas upp så att målinriktade och kostnadseffektiva åtgärder kan 
arbetas fram.  
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1.3 Kvalitetssäkring 
Uppdragstagaren ska ha erfarenhet av liknande uppdrag samt ha tillgänglig kompetens för att 
genomföra de i kontrollprogrammet ingående punkterna. Laboratoriet som utför analyserna 
ska antingen vara ackrediterade eller kunna dokumentera att de följer riktlinjerna i 
kravspecifikationen ISO 17025.  
Utföraren ska vid upphandlingen lämna en redovisning/redogörelse av organisationens 
kvalitetssäkringsförhållanden, lämpligen i form av en kvalitetssäkringsplan. I samband med 
varje årsrapport redovisas genomförda kvalitetssäkringsaktiviteter och eventuella revideringar 
av kvalitetssäkringsplanen. 
Kvalitetssäkringsplanen ska bland annat innehålla en redovisning/redogörelse av: 

• Ledning, organisation och ansvar 
• Personella resurser 
• Fältundersökningar och provtagning 
• Analyser 
• Utvärdering 
• Kvalitetsrevision 
• Aktiviteter (t ex genomförda kvalitetssäkringsaktiviteter)  
• Utföraren ska ha ett program för extern kvalitetskontroll som bland annat innehåller 

deltagande i provningsjämförelser, interkalibreringar etc. 

2 Allmän miljöpåverkan 
I recipientkontrollprogrammets del om allmän miljöpåverkan ingår följande undersökningar: 

• Hydrografi 
• Växtplankton 
• Bottenfauna 
• Miljögifter i sediment 

I Tabell 1 finns en översikt över recipientkontrollprogrammet för hydrografi (H), 
växtplankton (VP), bottenfauna (B) och miljögifter i sediment (S). Karta över 
provtagningsstationerna finns i Bilaga 1. 
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Tabell 1. Provtagningsstationer (Stn), delområde, vattenförekomst, läge och provtagningsparametrar med 
provtagningsfrekvens (där 12/1 betyder månatligen varje år, 1/1 en gång per år, 1/6 en gång per sjätte år). H = 
hydrografi, VP = växtplankton, BF = bottenfauna, S = miljögifter i sediment, Djup = ungefärligt djup i meter.  

Stn Delområde Vattenförekomst Lat, Lon H VP BF S Djup 

1:3 Höganäs SE623538-
129347 

56.2012, 
12.4745 

12/1 12/1 1/1 1/6 23 

2:3* Helsingborg SE621443-
130648 

56.0283, 
12.6867 

* 0 1/1 1/6 28 

W 
Landskrona 

Landskrona SE555545-
124332 

55.8667, 
12.7500 

** 0 0 0 28 

3:7 Lundåkrabukten SE554810-
125240 

55.8005, 
12.8540 

12/1 12/1 1/1 1/6 17 

4:9 Lommabukten SE617863-
131790 

55.7017, 
12.8808 

12/1 12/1 1/1 1/6 15 

5:2*** Klagshamn SE552500-
124461 

55.5133, 
12.8808 

12/1 12/1 0 0 7 

* Uppgifter om hydrografi i bottenvatten inhämtas från Helsingborgs mätsond och används som stöd till 
bottenfauna, dvs hydrografi (H) och växtplankton (VP) provtas ej på denna station 
** Uppgifter om hydrografi i bottenvatten inhämtas från Landskronas mätsond  
*** Bottenfauna provtas ej på denna station 

2.1 Hydrografi 
Ett syfte med hydrografin är att kontrollera förhållanden på djupt vatten och eftersom 
Öresunds kusten mestadels är långgrund går det inte att ha provtagning nära land eller nära 
åmynningarna. Nära åmynningar kan dessutom plymen av åvatten flytta sig så snabbt att 
hydrografin blir svårtolkad. Den störningen undviks längre ut. På djupt vatten stör inte heller 
varierande erosion och varierande förekomst av vegetation så mycket mellan olika år att 
resultaten för sediment och bottenfauna påverkas. Provtagningsstationernas läge har därför 
valts ut för representera alla kustnära vattenförekomster med såpass djupt vatten att 
syrgasproblem kan tänkas uppstå.  
För hydrografi ska fältmätning av temperatur, salinitet och syrgas göras i profil från ytan till 
botten (Tabell 2). Profilerna ska utföras så att språngskikt kan illustreras. Syftet med 
mätningen är främst att belysa syrgasproblem och syrefria bottnar. Laboratorieanalyser av 
närsalter görs för att övervaka övergödningen och kiselsyra är kopplat till blomning av 
kiselalger. Provtagningen av hydrografi ska omfatta de parametrar som anges i Tabell 2. 

Tabell 2. Parametrar för hydrografi. 

Parameter  Enhet  Rapporteringsgräns Provdjup Metod  

Siktdjup m  Från ytan Ø=30 cm, vikt>1,7 
kg, utan 
vattenkikare 

Temperatur °C   profil till botten Sond 

Salinitet PSU   profil till botten Sond 
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Parameter  Enhet  Rapporteringsgräns Provdjup Metod  

Syrgas ml/l 0,2 ml/l profil till botten Sond 

Syremättnad %   profil till botten Sond 

Syrgas winkler ml/l  botten  

Löst oorganiskt fosfor (PO4, 
DIP) 

μmol/l 0,08 μmol/l 0,5 och 5 m  

Totalfosfor (tot-P) μmol/l 0,1 μmol/l 0,5 och 5 m  

Löst oorganiskt kväve (NO3-N + 
NO2-N + NH4-N, DIN) 

μmol/l 0,08 μmol/l 0,5 och 5 m  

Totalkväve (tot-N) μmol/l 8 μmol/l 0,5 och 5 m  

Kiselsyra (löst) μmol/l 0,5 μmol/l 0,5 och 5 m  

 

2.1.1. Provtagningsfrekvens 
Hydrografi provtas 12 gånger per år i mitten av varje månad. Provtagning skall ske vid 
samma tidpunkt, år från år, varje månad och bör samordnas med andra program längs kusten. 

2.1.2. Metod 
Provtagning ska ske enligt gällande HELCOM Combine manual och HaV:s aktuella 
undersökningstyper för samtliga ingående parametrar. 

2.2 Växtplankton 
Provtagningsfrekvens för växtplankton presenteras i Tabell 1. Prov för kvantitativ analys tas 
som ett integrerat prov med slang från ytan till 10 m. I de kvantitativa proven analyseras alla 
organismer och bestäms till art, släkte eller större taxonomisk grupp. Biomassan anges i både 
biovolym (mm3/l) och som kol (mg C/l). Ett kvalitativt planktonprov tas med planktonhåv 
(maskstorlek 10 µm) som dras genom vattenpelaren 0-10 m. 
Provtagningen av växtplankton ska omfatta de parametrar som anges i Tabell 3.  

Tabell 3. Parametrar för växtplankton. 

Parameter  Enhet  Provdjup Metod  

Klorofyll-a μg/l 0,5 och 5 m direktprov 

Individantal celler/l 0-10 m slangprov 

Biovolym mm3/l 0-10 m slangprov 

Kol mg C/l 0-10 slangprov 

Artsammansättning  0-10 m håv 10 µm 
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2.2.1. Provtagningsfrekvens 
Provtagningen samordnas med hydrografiprovtagningen 12 gånger per år i mitten av varje 
månad. 

2.2.2. Metod 
Provtagning ska ske enligt gällande HELCOM Combine manual och HaV:s aktuella 
undersökningstyper för samtliga ingående parametrar. 

2.3 Bottenfauna 
Ändamålsenliga provtagningsstationer för bottenfauna etableras 2021 inom fyra 
vattenförekomster (inte Klagshamn 5:2 som är alltför grund) och därefter provtas på dessa 
koordinater enligt Tabell 1. Stationerna ligger i vattenområden som oftast påverkas av flera 
verksamheter. Stationerna är således inte placerade i anslutning till speciella punktutsläpp, 
utan är avsedda att spegla påverkan på bottenfaunan inom ett större vattenområde.  
Vid varje provtagningsstation provtas fem punkter i ett område inom samma djupstrata med 
ett avstånd på minst ca 1 000 m mellan två punkter, i ett så kallat kluster. Vid första 
provtagningstillfället etableras punkterna där den i tabell 1 angivna positionen är centralpunkt 
för klustret. Sediment provtas och redovisas för varje enskild punkt som stödparameter. 
Följande år används de fem etablerade punkterna per område (kluster). Vid 2:3 Helsingborg 
ska fem replikat tas på punkten med samma metodik som i tidigare kontrollprogram, för att 
den långa tidsserien där ska gå att utvärdera. Dessutom ska ett kluster undersökas i ett större 
område runt 2:3. Det blir alltså fyra extra replikat vid 2:3 Helsingborg jämfört med övriga 
provtagningsstationer. Bottenfauna artbestäms, räknas och vägs (Tabell 4). Parametrar från 
Helsingborgs mätsond används som stöd för bottenfaunan och syrgas redovisas (Tabell 5). 
Parametrar från Landskronas mätsond inhämtas och syrgas redovisas. 

Tabell 4. Parametrar för bottenfauna med sediment som stödparameter. 

Parameter  Enhet  Provdjup 

Taxa   

Abundans - per art, totalt Individantal/ m2  

Biomassa – per art, totalt g våtvikt/m2  

Sediment torrsubstans % 0-2 cm 

Sediment glödförlust % av TS 0-2 cm 

Sediment kornstorleksfördelning - 0-2 cm 

Utseende, färg, lukt Ingen, svag, stark  

Provvolym L  
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Tabell 5. Hydrografi vid botten i 2:3 Helsingborgs mätsond används som stöd till bottenfauna. Samma information 
inhämtas från W Landskrona mätsond. 

Parameter  Enhet  Provdjup Metod  

Temperatur °C  28 m Mätsond 

Salinitet PSU  28 m Mätsond 

Syrgas ml/l 28 m Mätsond 

Syremättnad %  28 m Mätsond 

2.3.1. Provtagningsfrekvens 
Bottenfauna provtas en gång om året med sediment som stödparameter i maj-juni månad 
(dock ej senare än midsommar).  

2.3.2. Metod 
Mjukbottenfaunan provtas och analyseras enligt Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och 
områdesövervakning (Leonardsson 2004). Prover tas med bottenhuggare Smith-McIntyre. 
Proverna sållas i 1 mm såll och konserveras i 85 % etanol. 
Sedimentet undersöks visuellt där sedimenttyp, färg och eventuellt syrebrist och svavelväte 
noteras samt enligt HELCOM Combine Manual. 

2.4 Miljögifter i sediment 
Ändamålsenliga provtagningsstationer för miljögifter i sediment etableras 2021 inom fyra 
vattenförekomster (inte Klagshamn 5:2 som är alltför grund) och därefter provtas på dessa 
koordinater (Tabell 1). 
Miljögifter i sediment mäts i den matris och de enheter som det finns gränsvärden för i 
HVMFS 2019:25 (Tabell 6). Miljögifters toxicitet i sedimentets porvatten testas med 
kräftdjuret Nitocra spinipes.  

Tabell 6. Parametrar för miljögifter i sediment (TS). Gränsvärde för att uppnå God status i vattenförekomsten 
enligt HVMFS 2019:25. Gränsvärden avser sediment med 5 % organiskt kol. Vid avvikande kolhalt multipliceras 
analyserad koncentration med [5/(aktuell organisk kolhalt i %)] före jämförelsen med gränsvärdet. SFÄ = Särskilt 
förorenande ämnen (HVMFS 2019:25). PRIO = Prioriterade ämnen enligt Vattenförvaltningen (HVMFS 2019:25). 

Parameter  Enhet  Kvantifieringsgräns 
μg/kg TS 

Gränsvärde 
μg/kg TS 

Typ av ämne 

Arsenik (As) μg/kg 100 - SFÄ 

Bly (Pb) μg/kg 36000 120 000 PRIO 

Kadmium (Cd)  μg/kg 690 2 300 PRIO 

Kobolt (Co) μg/kg  -  

Koppar (Cu) μg/kg 500 52 000 SFÄ 

Krom (Cr) μg/kg 50 - SFÄ 

Kvicksilver (Hg) μg/kg 150 - PRIO 
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Parameter  Enhet  Kvantifieringsgräns 
μg/kg TS 

Gränsvärde 
μg/kg TS 

Typ av ämne 

Nickel (Ni) μg/kg 47700 - PRIO 

Zink (Zn) μg/kg 500 - SFÄ 

Naftalen μg/kg 90 940* PRIO 

Antracen μg/kg 7,2 24 PRIO 

Fluoranten μg/kg 600 2 000 PRIO 

Bens(b)fluoranten μg/kg 570 7800* PRIO 

Bens(k)fluoranten μg/kg 570 6900* PRIO 

Bens(a)pyren μg/kg 750 210* PRIO 

Benso(ghi)perylen μg/kg 150 260* PRIO 

Dekametylcyklopentasiloxan μg/kg    

Tennorganiska föreningar μg/kg 0,48 1,6 PRIO 

Toxicitet Nitocra spinipes %    

TOC (stödparameter) g/kg     

Sedimentdjup 
(stödparameter) 

cm    

Vattenhalt (stödparameter) %    

Färg (stödparameter) t.ex. svart    

Lukt (stödparameter) t.ex. 
svavelväte 

   

Bottensubstrat 
(stödparameter) 

typer enl. 
protokoll 

   

Provtagningsdjup m    

Glödförlust % av TS    
* Indikativa värden. Referens: Miljögifter i ytvatten – Vattenmyndighetens kompletterande riktlinjer för 
statusklassning och riskbedömning under vattenförvaltningscykel 3. 

2.4.1. Provtagningsfrekvens 
Miljögifter i sediment provtas vart sjätte år med start 2021.  

2.4.2. Metod 
Ostört ytsediment (0 - 2 cm) skall provtas, enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp 
Sediment basbeskrivning. Fem prov per station tas och ytsedimenten analyseras som 
samlingsprov. Vid varje provtagningsstation provtas fem punkter i ett område inom samma 
djupstrata med ett avstånd på minst ca 1 000 m mellan två punkter, i ett så kallat kluster. Vid 
första provtagningstillfället etableras punkterna där den i tabell 1 angivna positionen är 
centralpunkt för klustret. Följande år används de fem etablerade punkterna per område 
(kluster).  
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Ett samlingsprov av porvatten från de fem provpunkterna används för att mäta toxicitet på 
Nitocra spinipes enligt ISO-metod 14669. Testning sker dock endats vid en testkoncentration 
(100% av porvattnet).  

3 Effektrelaterade mätningar  
I recipientkontrollprogrammets del om effektrelaterad miljöpåverkan ingår följande 
undersökningar: 

• Ålgräs 
• Blåmusslor 
• Skrubbskädda 

I Öresund går det inte att mäta effekter av utsläpp direkt i vatten nära källan. Det beror på 
varierande strömmar som gör att vattnet som provtas en dag nära ett utsläpp kan bestå av 
utsjövatten och en annan dag påverkas av renat avloppsvatten. För att mäta effekter av 
utsläppen i ett område nära land behöver därför andra typer av mätningar göras. Det behöver 
göras på djur och växter som är närvarande i ett område under längre tid så att de till exempel 
hinner ta upp tungmetaller, miljögifter, läkemedelsrester eller påverkas av dåligt ljusklimat.  
Vid vissa typer av effektrelaterade mätningar går det inte alltid att svara på vilken typ av 
påverkan som ger effekter, utan endast att det finns effekter från exempelvis en åmynning 
eller en hamn. Ålgräs kan till exempel indikera långvarigt dåligt ljusklimat eller hög 
närsaltsbelastning, men kan också missgynnas av t. ex. sjöfart, kraftiga strömmar och 
vindinducerade vågor. Det behövs därför flera olika typer av effektrelaterade mätningar för att 
den samordnade recipientkontrollen ska kunna utreda vilken typ av påverkan som många 
olika verksamheter har.  

3.1 Ålgräs 
Ålgräs övervakas intensivt i detta kontrollprogram eftersom Öresund har förhållandevis stora 
bestånd jämfört med andra havsområden i Europa och världen. Ålgräsängar är en globalt 
hotad biotop som har minskat kraftigt de senaste 50 åren, främst på grund av övergödning. 
Eftersom ålgräsängar är en viktig livsmiljö omfattas de av skydd genom den svenska 
miljöbalken, flera EU-direktiv och de regionala havsmiljökonventionerna OSPAR och 
HELCOM. Ålgräs undersöks söder om Höganäs hamn, utanför Rååns mynning, vid 
Landskrona farled, Gipsön och Saxåns mynning, i Lundåkrabukten från Järavallen till 
Barsebäcks strand, i norra Lommabukten från Vikhög till Långa Bryggan, i södra 
Lommabukten från Haboljung till Blå Caféet, i Limhamn vid Sibbarp och Öresundsbron, norr 
om Klagshamns udde, i Höllviken utanför Fotevikens mynning, se Tabell 7. Transekternas 
start- och slutkoordinater presenteras i tabell och karta i Bilaga 2 och 3. 
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Tabell 7. Provtagningsområden för ålgräs med provtagningsfrekvensen 1 gång per år på 2, 4, 6, 15 eller 18 
transekter. Transekternas läge presenteras i bilaga 2 och 3. 

Delområde Vattenförekomst Å 

Höganäs SE561030-122821 6/1 

Råå SE562290-124131 6/1 

Landskrona SE555545-124332 6/1 

Lundåkrabukten SE554810-125240 6/1 

Norra Lommabukten SE554040-125750 15/1 

Södra Lommabukten SE554040-125750 18/1 

Limhamn SE554500-125001 2/1 

Klagshamn SE552500-124461 2/1 

Höllviken SE552800-125430 4/1 

3.1.1. Provtagningsfrekvens  
Ålgräs undersöks en gång per år på sensommaren – början av hösten.  

3.1.2. Metod 
Utbredning och täckningsgrad av ålgräs undersöks i 65 transekter (Bilaga 2 och 3). Varje 
transekt undersökts genom att en släde med en monterad videokamera med undervattenhus 
dras med hjälp av en båt längs botten, från ålgräsets övre utbredningsgräns (ca 0,6-1 m 
vattendjup) till ålgräsets nedre utbredningsgsräns (ca 7-9 m). Kamerans höjd över botten bör 
vara ca 1 m och slädens fart ca 1,5 knop. Vid varje transektstart startas videokameran och 
ekolodets spårfunktion samtidigt och positionen (WGS84) noteras. Vid transektens slut 
noteras positionen återigen varefter släden tas upp och videokamera och ekolodspårningen 
stoppas. Videokameran bör filma med minst upplösningen 1080p och i 170° vinkel (wide-
angle) och filmen lagras på minneskort. 
Ålgräsets täckningsgrad på transekterna ska sedan tolkas i filmerna. En kontinuerlig 
procentskala och substratspecifik täckningsgrad används enligt nedan: 

1) ytan som täcks av ålgräs bedöms 
2) tätheten i den ålgrästäckta ytan bedöms 
3) de två täckningsgraderna integrerades i ett mått, dvs om ytan som täcktes var 50% och 

tätheten i den täckta ytan 50% erhölls en substratspecifik täckningsgrad av 25% 
Täckningsgradsbedömningen görs genom integrering av täckningsgraden för varje 10-
sekundersavsnitt. Täckningsgraden noteras vid korresponderande ekolodsdata. Speciellt 
noteras det största djupet där täckningen är 10% och även det maximala djupet för den sista 
förekomsten av ålgräs. Frilevande arter på mjukbotten ingår liksom epifyter på 
mjukbottenväxtlighet, dessa markeras som frilevande eller epifyt. Lösdrivande alger (döende, 
under nedbrytning) noteras endast som grupp men med täckningsgrad för gruppen. 
Resultaten ska behandlas i GIS och shapefiler levereras till ÖVF och Länsstyrelsen. 
Täckningsgrad med kontinuerlig skala 0-100% behövs för integrerat täckningsindex per 
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sektion, för att jämföra hur täckningsgraden förändras från år till år. Resultaten åskådliggörs 
grafiskt och klassning av status ska göras för ålgräsförekomsterna. 

3.2 Blåmusslor 
Miljögifter och biomarkörer i transplanterade blåmusslor analyseras för att belysa påverkan 
på recipienten från olika verksamhet såsom industrier och avloppsreningsverk (Tabell 8, 
Bilaga 4). Dessutom analyseras blåmusslor från referensstationerna, men inte i insamlings-
stationen Staffans bank. 

Tabell 8. Delområde, vattenförekomst, provtagningsstationer (Stn), frekvens och typ av lokal för miljögfiter i 
blåmussla. 

Stn Vattenförekomst Lat Lon BM Typ av Stn 

Staffans bank SE555545-124332 55,882936 12,753485 1/3 Insamling 

Domsten SE561030-122821 56,117400 12,600331 1/3 Referens Norr 

Höganäs ARV SE561030-122821 56,200020 12,534124 1/3 Transplantation 

Helsingborg ARV SE562290-124131 56,034776 12,689917 1/3 Transplantation 

Kopparverkshamnen SE562290-124131 56,011375 12,702164 1/3 Transplantation 

Landskrona SE555545-124332 55.859660 12,826020 1/3 Transplantation 

Sjölunda ARV SE554040-125750 55,646890 13,011289 1/3 Transplantation 

Malmö Hamn SE553757-130820 55,6274 12,9843 1/3 Transplantation 

Klagshamn ARV SE552500-124461 55,536506 12,849873 1/3 Transplantation 

Höllviken SE552800-125430 55,488678 12,890589 1/3 Referens Söder 

3.2.1. Provtagningsfrekvens  
Blåmusslor provtas och analyseras en gång vart tredje år med start 2021.  

3.2.2. Metod 
Miljögifter och tungmetaller i transplanterade blåmusslor (BM) mäts för de parametrar som 
har gränsvärde i HVMFS 2019:25 (Tabell 9). Den matris och enheter som det finns 
gränsvärden för är våtvikt, men för långtidstrender presenteras halterna även som 
torrsubstans. Metod samt insamlande av blåmusslor utförs enligt Naturvårdsverkets 
undersökningstyp (2014a) samt Toxicon (2018). Framtagna morfometriska mått på 
individnivå används bl. a. för beräkning av konditionsindex. Biomarkörer mäts med samma 
metod som i Toxicon (2018). 
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Tabell 9. Parametrar för blåmussla. Gränsvärde för att uppnå God status enligt HVMFS 2019:25.  

Parameter  Enhet  Kvantifieringsgräns Gränsvärde 

Fluoranten μg/kg  9 30 

Benso(a)pyren μg/kg 2,5 5 

Tennorganiska föreningar μg/kg 1  

Arsenik  μg/kg 20  

Kadmium μg/kg 5  

Kobolt  μg/kg   

Krom μg/kg 70  

Koppar μg/kg 100  

Kvicksilver μg/kg 10  

Mangan  μg/kg   

Nickel μg/kg 70  

Bly μg/kg 30  

Zink μg/kg 400  

Fetthalt %   

Längd mm   

Bredd mm   

Vikt g   

Skalvikt g   

Torrsubstans %   

Acetylcholinesterasaktivitet nmol/min*mg 
protein 

  

Lysosomal membranstabilitet min   

3.3 Skrubbskädda 
Miljögifter och hälsotillstånd hos skrubbskädda undersöks för att återspegla miljöbelastningen 
på tre recipientlokaler utanför de största städerna (Tabell 10 och bilaga 4). En referenspunkt 
provtas i Höllviken.  

Tabell 10. Provtagningsstation (Stn), vattenförekomst, läge och provtagningsparametrar med 
provtagningsfrekvens (där 1/3 är en gång vart tredje år). F = fisk (skrubbskädda).  

Stn Vattenförekomst Lat Lon F 

Helsingborg* SE562290-124131 56,0383 12,6894 1/3 

Landskrona* SE555545-124332 55,8563 12,8495 1/3 

4:12 Spillepengen SE554040-125750 55,6580 13,0220 1/3 

5:5 Höllviken SE552500-124461 55,4667 12,9000 1/3 

*Ny provtagningsstation  
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3.3.1. Provtagningsfrekvens 
Provtagning av miljögifter och hälsotillstånd hos skrubbskädda genomförs en gång vart tredje 
år med start 2021. 

3.3.2. Metoder 
Miljögifter i skrubbskädda (F) undersöks i individuellt analyserade honor med en längd om ca 
20-35 cm. Parametrar mäts i både muskel och lever, samt både våtvikt och torrvikt för 
jämförbarhet bakåt i tid (Tabell 11 och Tabell 12). Den matris och enheter som det finns 
gränsvärden för i HVMFS 2019:25 är muskel, våtvikt, men för långtidstrender presenteras 
halterna även som torrsubstans. Naturvårdsverkets undersökningstyp (2014b) för metaller och 
miljögifter i fisk ska beaktas så att somatisk vikt (g), levertotalindex (LTI), leversomatiskt 
index (LSI), gonadsomatiskt index (GSI) samt konditionsfaktorn (CF) kan beräknas och 
redovisas i rapporten.  
Samtidigt med undersökning av miljögifter i skrubbskädda ska även undersökningstypen för 
hälsotillstånd kustfisk genomföras för skrubbskädda (Naturvårdsverket 2006b). Parametrar 
presenteras i Tabell 13. Metoden ska följa Tobiasson et al. (2018). 

Tabell 11. Parametrar för miljögifter i skrubbskädda (muskel). 

Parameter  Enhet  Kvantifieringsgräns Gränsvärde i 
HVMFS 2019:25 

Polyklorerade bifenyler, PCB7, ej dioxinlika μg/kg  75 

Pentaklorbensen μg/kg 111 370 

Polybromerade difenyletrar (PBDE) μg/kg  0,0085 

Hexaklorbensen (HCB) μg/kg 3 10 

Perfluoroktansulfonat (PFOS) μg/kg 2,73 9,1 

Dioxiner och dioxinrika föreningar (Summa 
PCDD + PCDF + PCB-DL TEQ) 

μg/kg 0,00195 0,0065 

Kvicksilver, Hg μg/kg 6 20 

Zink μg/kg 100 - 

TS %   

Fetthalt %   

Kön     

Vikt g   

Längd mm   

Levervikt g   

Gonadvikt g   

Mage-tarmvikt g   

Deformationer, sår och fenskador dokumenteras   



Recipientkontrollprogram Öresunds Vattenvårdsförbund  

 
 
 

 14 

 
 

Tabell 12. Parametrar för miljögifter i skrubbskädda (lever). 

Parameter  Enhet  Kvantifieringsgräns 

Polyklorerade bifenyler, PCB7, ej dioxinlika μg/kg  

Tennorganiska föreningar μg/kg  

Arsenik  μg/kg 20 

Bly μg/kg 30 

Kadmium μg/kg 5 

Kobolt μg/kg  

Koppar μg/kg 100 

Krom μg/kg 70 

Kvicksilver, Hg μg/kg 10 

Mangan μg/kg  

Nickel μg/kg 70 

Zink μg/kg 400 

Tabell 13. Parametrar för fiskhälsa. 

Parameter  Funktion 

Total kroppsvikt, somatisk vikt, längd, ålder, somatisk 
konditionsfaktor 

Energilagring, tillväxt, kondition 

Gonadsomatisk index (GSI), vitellogenin i blodplasma Fortplantning, hormonstörning 

Leversomatisk index (LSI), EROD-aktivitet, aktiviteterna av 
glutationsreduktas (GR), glutation S-transferas (GST) och 
katalas 

Leverfunktion, avgiftning, oxidativ stress 

Blodglukos Kolhydratmetabolism/stress 

Hematokrit, omogna röda blodceller (iRBC), hemoglobin Syretransport, blodbildning 

Vita blodceller: lymfocyter, granulocyter, trombocyter Immunförsvar, vävnadsskador 

Klorid, natrium, kalium och kalcium i blodplasma Saltbalans, cellskador 

EROD-aktivitet, GR-aktivitet, GST-aktivitet, katalasaktivitet Exponeringsindikator 

Histopatologisk undersökning Sjukdomar 
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4 Rapportering 

4.1 Syfte 
Rapporteringen ska koppla recipientkontrollens syften:  
• belysa miljöeffekter av utsläpp och föroreningar, 
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till 

följd av föroreningar, 
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.  

4.2 Månadsrapport 
Månadsrapport med resultat från hydrografi levereras i mitten av nästföljande månad till ÖVF 
och Länsstyrelsen. Vid anmärkningsvärda resultat skall information snarast ske till 
Länsstyrelsen och berörda kommuner. Vid observationer av akut karaktär (oljeutsläpp, 
algblomning, syrebrist, onaturligt utseende på parametrarna) ska berörda genast kontaktas 
enligt kontaktlistor som ÖVF tillhandahåller. 

4.3 Årsrapport 
Samtliga resultat från hydrografi, växtplankton, bottenfauna, miljögifter i sediment, ålgräs, 
blåmusslor och skrubbskädda redovisas i en sammanhållen digital årsrapport senast 30 april 
varje år. Årsrapporten skall, i den mån resultaten gör det möjligt, innehålla följande: 
• Kontrollprogrammet med provtagningsfrekvenser och metoder för provtagning och 

analyser. 
• Karta på provtagningsstationerna. 
• Redovisning och utvärdering av undersökningsresultat med hjälp av statistiska och 

grafiska metoder.  
• Miljökvalitetsnormer enligt gällande föreskrifter från Havs- och Vattenmyndigheten 

bedöms för inkluderade parametrar.  
• Årsrapporten (på svenska) skall presenteras på årsstämman.  
• Avrapportering skall ske i samråd med ÖVF så att innehållet i rapporten blir 

lättbegripligt. Förbunden skall i detta samråd få läsa och godkänna en preliminär version 
av rapporten. 

• Efter att ÖVF har godkänt årsrapporten ska data levereras till aktuella datavärdar och 
Länsstyrelsen. SMHI är datavärd för Fysikaliska/kemiska data från olika djup, 
Klorofyllhalt (diskreta djup) och lågupplöst CTD-dataregistrering (H), Växtplankton och 
Picoplankton (VP), Mjukbottenfauna (B), samt makrovegetation med dropvideo (Å). 
SGU är datavärd för Metaller och miljögifter i sediment (S), Metaller och organiska 
miljögifter i biota (F och BM).  
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4.4 Treårsrapport 
Vart tredje år med start 2023 ska det göras en treårsrapport, som förutom årsrapportens 
innehåll, även bedömer recipientens utveckling sedan 1990 om möjligt. Resultaten från 
undersökningar av hydrografi, växtplankton, bottenfauna, miljögifter i sediment, ålgräs, 
blåmusslor och skrubbskädda utvärderas med statistiska jämförelser och trendberäkningar. 
Variationskoefficienten (standardavvikelsen/medelvärdet) skall redovisas på all kvantitativ 
data som innehåller replikat.  
Belastning från större vattendrag och punktkällor till kusten redovisas och utvärderas med 
syfte att förklara mönster i recipientkontrollens resultat. Även klimatiska variationer av 
betydelse för förståelsen av recipientutvecklingen ska redovisas.  

4.5 Populärversion 
En förenklad version på 4 sidor riktad till en bred allmänhet ska tas fram varje år. En 
populärversion av recipientens utveckling sedan 1990 görs vart tredje år med start 2023. 

5 Referenser 
Tobiasson	S,	Fredriksson	S,	Olsson	P,	Sjölin	A,	Lundgren	F	&	Förlin	L	2018.	Hanöbuktens	kustvattenmiljö	

2017.	Blekinge	Kustvatten	och	Luftvårdsförbund,	Vattenvårdsförbundet	för	västra	Hanöbukten	
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Bilaga 1 
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Bilaga 2  
Transekter för ålgräs. WGS84 decimal. Djup från 2016.	
	

Transekt Delområde Lat start Lon start Lat slut Lon slut Startdjup Slutdjup 

HOG1 Höganäs 56,197635 12,551113 56,196120 12,544722 0,8 5,3 

HOG2 Höganäs 56,197449 12,551708 56,195363 12,543415 1,2 4,3 

HOG3 Höganäs 56,197169 12,552149 56,195128 12,544497 0,7 3,8 

HOG4 Höganäs 56,196833 12,552537 56,194922 12,544885 0,8 3,5 

HOG5 Höganäs 56,196391 12,552753 56,194140 12,543965 0,9 3,7 

HOG6 Höganäs 56,195774 12,552780 56,193804 12,545245 0,7 3,4 

NV19 Råå 55,998474 12,735202 55,996720 12,731236 0,8 9,2 

NV20 Råå 55,994250 12,740754 55,992546 12,736293 0,8 9,2 

NV21 Råå 55,988705 12,746568 55,987384 12,741944 0,6 8,3 

NV22 Råå 55,981207 12,751985 55,980521 12,746487 0,8 6,8 

NV23 Råå 55,973188 12,754509 55,972835 12,748614 0,7 6,8 

NV24 Råå 55,964916 12,755365 55,964684 12,747334 1,1 6,3 

NV36 Landskrona 55,883968 12,807039 55,883387 12,789697 0,5 7,3 

NV36 Landskrona 55,873356 12,811464 55,852896 12,802018 0,6 7,2 

NV37 Landskrona 55,862720 12,811482 55,872375 12,791310 1,4 9,7 

LU1 Landskrona 55,846252 12,817665 55,834455 12,784442 1,4 6,5 

LU2 

Landskrona 
(utanför 
Skabbarevet) 55,839446 12,825336 55,827226 12,820378 1,4 9,9 

LU3 Landskrona 55,842761 12,879146 55,823424 12,840082 0,7 6,9 

LU7 Lundåkrabukten 55,810916 12,918633 55,810592 12,908827 0,6 8,0 

LU8 Lundåkrabukten 55,802401 12,923032 55,802847 12,909151 0,9 7,3 

LU9 Lundåkrabukten 55,794421 12,925366 55,794467 12,909412 0,7 9,5 

LU10 Lundåkrabukten 55,785147 12,926430 55,786039 12,907916 1,3 7,1 

LU11 Lundåkrabukten 55,776931 12,926069 55,778249 12,906916 1,4 7,0 

LU12 Lundåkrabukten 55,770051 12,917804 55,771618 12,906763 2,1 7,1 

LO7 N Lommabukten 55,723718 12,970343 55,719997 12,959247 1,0 8,0 

LO8 N Lommabukten 55,726520 12,981330 55,719007 12,962384 0,8 7,5 

LO9 N Lommabukten 55,724820 12,983854 55,719982 12,969658 0,6 8,7 

LO10 N Lommabukten 55,723713 12,988108 55,719992 12,975381 1,0 7,2 

LO11 N Lommabukten 55,723175 12,993597 55,714793 12,971830 0,7 6,1 

LO12 N Lommabukten 55,721693 12,997455 55,711549 12,972650 0,8 9,4 

LO13 N Lommabukten 55,719865 12,999330 55,708994 12,974417 0,8 8,8 

LO14 N Lommabukten 55,718697 13,002953 55,706882 12,976238 0,6 8,8 
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Transekt Delområde Lat start Lon start Lat slut Lon slut Startdjup Slutdjup 

LO15 N Lommabukten 55,716931 13,005459 55,705348 12,978689 0,6 8,8 

LO16 N Lommabukten 55,715804 13,007757 55,703494 12,981727 0,6 9,2 

LO17 N Lommabukten 55,714768 13,011390 55,702367 12,984755 0,7 8,1 

LO18 N Lommabukten 55,712650 13,013634 55,700950 12,987198 0,6 9,2 

LO19 N Lommabukten 55,711874 13,017221 55,699700 12,991317 0,6 8,3 

LO20 N Lommabukten 55,709426 13,018808 55,698146 12,995031 0,8 9,3 

LO21 N Lommabukten 55,708725 13,022684 55,696998 12,998528 0,9 8,2 

LO25 S Lommabukten 55,689906 13,045623 55,681055 13,029723 1,2 8,6 

LO26 S Lommabukten 55,688504 13,047434 55,683982 13,028650 1,3 9,4 

LO27 S Lommabukten 55,686949 13,049724 55,685781 13,026568 1,0 9,5 

LO28 S Lommabukten 55,685913 13,051418 55,682462 13,029687 1,1 8,8 

LO29 S Lommabukten 55,683753 13,052653 55,680735 13,027911 1,7 8,8 

LO30 S Lommabukten 55,681670 13,054402 55,680145 13,029408 1,3 8,5 

LO31 S Lommabukten 55,679662 13,055474 55,679246 13,028146 1,3 8,8 

LO32 S Lommabukten 55,677497 13,055618 55,677640 13,029182 1,4 8,7 

LO33 S Lommabukten 55,675063 13,055709 55,675958 13,029074 2,3 8,6 

LO34 S Lommabukten 55,673604 13,057223 55,674118 13,027235 1,5 9,0 

LO35 S Lommabukten 55,672552 13,057719 55,672252 13,026262 1,5 9,2 

LO36 S Lommabukten 55,669355 13,057367 55,670316 13,032535 1,3 7,1 

LO37 S Lommabukten 55,667520 13,056412 55,668496 13,030832 1,3 7,4 

LO38 S Lommabukten 55,665242 13,055636 55,666371 13,028659 1,1 7,5 

LO39 S Lommabukten 55,663255 13,053122 55,664470 13,026857 2,6 7,7 

LO40 S Lommabukten 55,661094 13,052734 55,662838 13,025126 1,4 8,1 

LO41 S Lommabukten 55,648335 13,043000 55,658699 13,018330 1,2 9,0 

LO42 S Lommabukten 55,643737 13,027470 55,651137 13,011291 3,0 9,3 

SV8 Limhamn 55,579905 12,912153 55,595089 12,861533 1,9 7,7 

SV9 Limhamn 55,567772 12,890493 55,578605 12,836837 2,2 7,0 

SV10 N Klagshamn 55,560814  12,889024  55,561064  12,843605 1,2 8,3 

SV12 N Klagshamn 55,543623 12,893396 55,542215 12,853647 0,6 7,1 

SV19 Höllviken 55,478549 12,921121 55,475076 12,896875 0,7 5,3 

SV20 Höllviken 55,470743 12,923491 55,467335 12,904807 0,7 4,1 

SV21 Höllviken 55,462573 12,928007 55,458444 12,905825 0,8 4,3 

SV22 Höllviken 55,455219 12,935786 55,450190 12,912234 1,1 4,1 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 


