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Baltic Sea Action Plan ska uppdateras

Hur ser planen ut?

Från början:
Extraordinärt Ministermöte i Polen 2007
Överenskommelse om ”Ecological Objectives”:
- Concentrations of hazardous substances close to natural levels
- All fish safe to eat
- Healthy wildlife
- Radioactivity at pre-Chernobyl level.

När är målen uppfyllda?
• Indikatorer + målvärden definierade
• Cs-137, Cd, Hg, dioxiner+dioxinlikaPCBer, TBT, PFOS skulle ha 

↓ trend eller < gränsvärden tex i fisk, imposex (biologisk 
effektövervakning)

• Fågel-, fisk- och sälhälsa
• Lista prioriterade ämnen



“Substances or substance groups of specific concern to 
the Baltic Sea”
1. Dioxins (PCDD), furans (PCDF) & dioxin-like polychlorinated biphenyls
2a. Tributyltin compounds (TBT)
2b. Triphenyltin compounds (TPhT)
3a. Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE)
3b. Octabromodiphenyl ether (octaBDE)
3c. Decabromodiphenyl ether (decaBDE)
4a. Perfluorooctane sulfonate (PFOS)
4b. Perfluorooctanoic acid (PFOA)
5. Hexabromocyclododecane (HBCDD)
6a. Nonylphenols (NP)
6b. Nonylphenol ethoxylates (NPE)
7a. Octylphenols (OP)
7b. Octylphenol ethoxylates (OPE)
8a. Short-chain chlorinated paraffins (SCCP or chloroalkanes, C_10-13)
8b. Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP or chloroalkanes, C_14-17
9. Endosulfan
10. Mercury
11. Cadmium

+ PAH, Lead



HELCOM ger även Rekommendationer och allmänna överenskommelser

HELCOM Recommendations
• Metoder ↘ utsläpp dioxiner + andra farliga ämnen från småskalig 

förbränning, gränsvärden tillåtna utsläpp
• Övergripande strategi farliga ämnen
• Hantering avfall + deponier
• Järn- och stålindustrin, tekniska åtgärder

”WE AGREE...” Nationella program: 
• identifiering av källor
• behov reglering 
• möjligheter substitution 
• vägledning miljötillstånd 

Samt andra överenskommelser gällande
• Informationsutbyte ECHA
• Screening förekomst + effekt
• Källor till ämnen i avloppsvatten, lakvatten och dagvatten
• Om nödvändigt reglera användning av MCCPs, OP/OPEs, PFOA, 

decaBDE, HBCDD
• Förbjuda endosulfan, penta+octaBDE
• Arbeta för restriktioner av PFOS, NP/NPEs, SCCPs
• Utreda möjlighet för restriktioner av Cd i gödsel
• etc....

Ändringar och tillägg 
Ministermöten 2010 + 
2013



BSAP slutar gälla 2021 men Good Environmental Status har inte uppnåtts

”Evolution” av BSAP
Revidering:
• Effektivitet nuvarande åtgärder?
• Förslag nya åtgärder
• Nya problem?
• Ekonomiska, sociala fördelar, Ekosystem-approach
• Relation till tex SDG och MSFD

Östersjöcentrum/ACES bidrag:
underlag till delar av processen Utvärdera existerande åtgärder

Räcker det med de åtgärder vi har för att uppnå GES?
Vad har fungerat och vad ska vi satsa på i framtiden?



Urval: 

• dålig status i Östersjön (>gränsvärden) 
(PBDEer, TBT, Hg) 

• osäker status (diklofenak, PFOS) 

• är i fokus av andra skäl tex pga revidering
av gränsvärden (dioxiner och dioxinlika
PCBer)

Källor, transportvägar, trender för vissa 
indikatorämnen



Helcom Status Assessment 2018



Urval: 

● dålig status (>gränsvärden) (PBDEer, 

TBT, Hg) 

● osäker status (diklofenak, PFOS) 

● fokus av andra skäl (dioxiner och

dioxinlika PCBer)

Källor, transportvägar, 
trender för vissa 
indikatorämnen

Vi har frågat länderna om information 

❖ Kontaktpersoner

❖ Via Helcom

Vad vet man om 
åtgärdernas effektivitet?

Har länderna gjort
utvärderingar?



• Informationen finns inte

• Alla länder svarar inte

• Om källor

Generella observationer – kunskap om källor, 
transportvägar och tidstrender



Exempel: PFOS

IVL 2016



Exempel: PFOS
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● Informationen finns inte

● Alla länder svarar inte

● Om källor

● Tidstrender

Generella observationer – kunskap om källor, 
transportvägar och tidstrender



Exempel: PFOS
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Exempel: PFOS

aborre muskel



Exempel: PFOS
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Exempel: Diklofenak - konsumtion



Exempel: Diklofenak

Utsläpp via effluent Ryaverket

Paxéus Water Sci Technol. 
2016;73(12):3049–56

Inland Watch List-
data

Marint Watch List-
data



Exempel: Diklofenak

Sacher F. J Environ Monit. 
2008;10(5):664–70.



• Informationen finns inte

• Alla länder svarar inte

• Om källor

• Tidstrender

• Mätningar görs ofta ffa för
statusbedömning, och redovisas därför på
det sättet

• Nationell vs EU-information

Generella observationer – kunskap om källor, 
transportvägar och tidstrender
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