Perfluorerade ämnen i utter från Sverige
1970-2015
Anna Roos och Jonathan Benskin

Rapport 1:2016

Naturhistoriska Riksmuseet
Enheten för miljöforskning och övervakning
Box 50 007
104 05 Stockholm

1

I denna rapport redovisas resultat av analyser av högfluorerade kemikalier (PFAS) i utter från
stora delar av landet. Studien har gemomförts i samarbete mellan Enheten för Miljöforskning
och Övervakning, Naturhistoriska riksmuseet och ACES, Stockholms Universitet.
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Sammanfattning
Uttern tillhör lagparagrafen Statens vilt (JL §25, JF §33,36), och påträffas en död utter ska det
rapporteras till polisen, som skickar den till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) i Stockholm,
eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala (som efter obduktion skickar
kroppen till NRM).
Per och polyfluorerade alkylsubstanser (PFASs) har analyserats i lever från utter (n=197) som
kommer från stora delar av landet. Spridningen i halter är stor, en del uttrar har låga halter och
andra har extremt höga halter. Det ämne som finns i de högsta halterna är PFOS. En tidsserie
över halter av PFAS i utter från södra Sverige (1970-2011) visade på en mycket kraftig
ökning av samtliga PFAS, trots att man sett i andra områden att halterna av flera av ämnena
har minskat eller åtminstone stagnerat efter år 2000, t.ex. i sillgrissleägg från Stora Karlsö och
gråsäl från Östersjön. Därför har tidsstudien ökats till att omfatta uttrar fram till och med 2015
samt från olika delar av landet. Här kan uttrarna hjälpa till att visa förorenade områden.
I denna studie redovisas att perfluorerade karboxylaterna (PFCA) har fortsatt att öka i halt
även de sista tio åren (2006-2015) i utter från södra Sverige. De perfluorerade sulfonaterna
(PFAS) verkar däremot ha stagnerat de senaste tio åren. Dock visar ingen av ämnena – med
undantag för FOSA – en minskande trend.
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1. Bakgrund
De senaste åren har perfluoroktansulfoner och de närbesläktade perfluorinerade
karboxylaterna kommit att diskuterats som ”nya” miljöproblem. De har används i många olika
produkter i över ett halvt sekel och sammanhang och dess negativa effekter är omdiskuterade
[1]. Flera vattentäkter i Sverige har förhöjda halter av framför allt perfluoroktansulfonsyra
(PFOS) samt perfluorohexan sulfonsyra (PFHxS), t.ex. Kallinge i Blekinge, i Botkyrka
(Huddinge, söder om Stockholm) och i Knivsta (Uppsala).
Dessa högfluorerade ämnena är långa molekyler med olika antal fluoratomer och brukar delas
in i två grupper: Perfluorerade alkylsulfonater (PFAS) och perfluoralkyl karboxylater (PFAC).
De är samtliga tillverkade av människan genom olika processer, och de finns inte naturligt i
miljön. De är extremt stabila, en egenskap som är bra i olika tekniska produkter men mycket
skadligt för miljön, då de inte bryts ner.
Till PFAS hör perfluorbutansulfonat (PFBS), PFHxS, PFOS m.fl. substanser. PFOS är det
mest undersökta ämnet men också det ämne som oftast återfinns de högsta koncentrationerna i
miljön. PFBS har kommit att ersätta PFOS i många produkter efter att PFOS förbjudits.
Kemiska föreningar som bryts ner till PFOS kallas ibland PFOS-relaterade ämnen. Ett sådant
exempel är FOSA.
Bland de flourinerade karboxylaterna hör perfluoroktansyra (PFOA), som kallas ibland för
"Teflon-kemikalien". Det används som hjälpkemikalie vid tillverkningen av polymeren
polytetrafluoretylen (PTFE). Teflon är ett varumärke, och PFOA lär inte finnas kvar i den
färdiga produkten men tillverkningen har i alla fall historiskt varit en källa till stora utsläpp till
miljön.
De perfluorerade ämnerna har speciella egenskaper som har använts i många olika
applikationer tack vare deras förmåga att bilda släta vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De
används till exempel i impregneringsmedel för textilier och läder, i hydrauliska system,
brandskum, brandskyddsprodukter, rengöringsmedel, matförpackningar, Gore-Tex material
och i teflonmaterial m.m. [2]. PFOA används i många olika sammanhang, främst under
produktionen av fluorpolymerer, som har hundratals olika tillverknings- och industriella
applikationer. PFOA är liksom liknande ämnen både fett- och vattenfrånstötande och används
också till s.k. non-stick ytor för matförpackningar, engångsvaror som muggar och tallrikar
m.m. och i allväderskläder med membran som ”andas”. Det används också inom
elektronikindustrin, textilier, byggnadsindustrin, i brandskum osv. PFOA är, liksom PFOS
även en nedbrytningsprodukt från vissa fluorerade telomerer.
Filmbildande brandskum är en viktig källa till förhöjda halter av PFOS och PFOA i mark och
vatten i Sverige, men en mängd andra perfluorerade ämnen kan också ha ingått i
brandskummet. Därför kan brandövningsplatser vara förorenade av dessa ämnen, liksom
områden som har brunnit och släckts av brandskum. Eftersom ämnena är så persistenta i
miljön så ligger de kvar i marken i mycket lång tid.
PFOS och PFOA har använts sedan tidigt 1970-tal i många olika applikationer. År 2001 kom
den första vetenskapliga artikeln om förekomsten av PFOS och PFOA i naturmiljön. Den
visade att ämnena fanns i marina däggdjur i både Arktis och Antarktis och ökade halter över
tid [3]. Samtidigt fann man förhöjda halter av PFOS i blod från anställda vid 3M i USA, den
största producenten av PFOS och PFOS-baserade föreningar, och det ledde till att företaget
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avvecklade sin produktion på frivillig basis mellan 2000 och 2002. PFOS tillverkas inte
längre varken i USA eller i Europa, men produktionen har flyttat framför allt till Asien. Det
finns ingen känd produktion av PFASs i Skandinavien men importerade produkter kan
fortfarande innehålla en mängd olika PFASs.
En tidsstudie på PFOS i sillgrissleägg från Stora Karlsö insamlade 1968-2004 visade att
koncentrationerna toppade 1998, och därefter minskade halterna [4]. Hos gråsäl i Östersjön
(insamlade 1974-2008) ökande halterna fram till omkring 2000 varefter halten PFOS slutade
att öka, men den har heller inte minskat [5]. Halten PFOS i fiskgjuseägg insamlade 1997-2011
i södra Sverige visade inte heller på någon minskning [6]. Halterna av flertalet perfluorinerade
karboxylater ökade i fiskgjuseäggen över tid (PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA och
PFTDA).
PFOS är extremt svårnedbrytbart, bioackumulerande och toxiskt för däggdjur. År 2009 ingick
PFOS i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, bilaga B (som kräver
begränsningar). Det förbjöds i många applikationer inom EU i juni 2008, men ersattes delvis
med andra långlivade perfluorerade ämnen, till exempel PFBS. De nya nationella reglerna för
PFOS som trädde i kraft i juni 2008 innebar ett förbud mot att använda PFOS och ämnen som
kan brytas ner till PFOS i kemiska produkter. Det finns dock några undantag, t.ex. i vissa
applikationer inom fotografisk industri, i hydrauloljor inom flygindustrin och inom
förkromningsindustrin. Det brandsläckningsskum som innehöll PFOS och som fanns på
marknaden före 27 december 2006, fick användas ytterligare 4,5 år. Man anser att de
långkedjiga perfluorerade karboxylaterna (de med kolkedjor C10-C13) är mycket persistenta
och bioackumulerande, och därför finns flera av dem med längre kolkedja med på EU:s
kandidatförteckning över ämnen som ger anledning till mycket stora betänkligheter.
Negativa hälsoeffekter efter exponering av PFAS har rapporterats från laboratoriestudier på
gnagare. Det primära målet för dessa ämnen är levern. PFOS och PFOA orsakar onormalt
beteende, viktminskning och allvarliga skador i lever och lunga och utvecklingsmässiga
skador, missfall, ökad dödlighet etc. PFOS och PFOA är potentiellt fosterskadande gifter och
är misstänkta hormonstörande ämnen vilket resulterar i lägre testosteronnivåer i blodet och
högre halter estradiol hos vuxna råttor [7,8].
Förekomsten av PFOS och PFOA mfl ämnen i arktisk miljö är väldokumenterad [9,10].
Ökande halter av dessa ämnen har rapporterats från Arktis tidigare [11] men sedan 2006 har
trenden vänt och istället minskar nu halterna i vikaresäl och isbjörn [12].
En artikel som publicerades 2013 visade på mycket höga halter av perfluorerade kemikalier,
framför allt PFOS, i utter från södra Sverige, och de flesta ämnena visade på kraftigt ökande
halter över tid (1970-2011 [13]). Allra högst halt hittades i en utter från Sunds Herrgård i
Katrineholm, Sörmland trafikdödad år 2004 (16000 ng/g vv) och näst högst halt hade en
trafikdödad utter från Lv 255 i Knivsta, (Brantshammarsån), Uppsala år 2010 (7400 ng/g vv).
Även en utter från Örebro län 2004 (Lv 529, Strax N Hallsberg, Kumla) visade sig ha mycket
höga halter 6400 ng/g vv. Detta föranledde denna studie, där vi vill utöka antalet analyser för
att förbättra och förlänga trendstudien till och med 2015, samt att inkludera uttrar från fler
delar av landet.
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3. Utter i Sverige
Uttern lever högst upp i den akvatiska näringskedjan och kan därmed få i sig stora mängder
miljögifter. De ämnen som har diskuterats i samband med utterns försvinnande är framför allt
PCB och DDT men även kvicksilver och aldrin/dieldrin. Det mesta tyder på att det framför
allt är PCB som är den största boven i dramat [14,15]. "Nya” eller ”nygamla" miljögifter som
diskuteras som kommande hot är till exempel PFAS.
Enligt JL §25, JF §33,36 måste man rapportera till polisen eller direkt till Naturhistoriska
riksmuseet (NRM) (tel 08-5195 4000) om man hittar en död utter. Polisen skickar kroppen till
NRM i Stockholm, eller – om rapportören så önskar – till Statens Veterinärmedicinska
Anstalt (SVA) i Uppsala. När SVA har obducerat uttern skickas kroppen vidare till NRM.
Museet sparar inre organ till miljöprovbanken i fryst tillstånd för nutida och framtida
forskning om bland annat miljögifter. Nu finns det prover från över tolvhundra uttrar i
museets miljöprovbank, insamlade från 1960-talet och fram tills nu.
Antalet döda uttrar som inkommer till NRM har stadigt ökat ända sedan 1990. Numera
skickas över 100 döda uttrar in till museet årligen från i stort sett hela landet, och de är
ovärderliga i studier som denna. De flesta uttrar som skickas till museet är dödade i trafiken
(ca 80%) eller har fastnat i fiskeredskap och drunknat (ca 10%).

4. Material och metoder
4.1 Uttrar i studien
Sammanlagt ingår 297 uttrar i studien. Ca 1/3 av resultaten har redovisats tidigare [13].
Merparten av uttrarna har dött i trafiken (74%) eller drunknat (12%). Bägge könen är
representerade (95 honor och 202 hanar). Inga juvenila djur (under ca 5 månader gamla) ingår
i tidsstudierna. Uttrarna har inkommit till riksmuseet löpande inom ramen för Statens Vilt.
Några har först skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för
fullständig obduktion innan kroppen sedan skickats till riksmuseet för provtagning.
För denna studie har leverprover tagits fram från Miljöprovbanken för att provtas inför denna
studie. Ca 0,5 gram användes för analysen.

4.2 Analyserade ämnen
Följande ämnen har analyserats: PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA,
PFTeDA, PFHxS, PFOS. Dessutom har 245 uttrar analyserats för PFPeDA och 178 uttrar för
PFBS, PFDS och 235 för FOSA. För fullständiga namn och antal fluorerade kolatomer i
koljedjan se Tabell 1.
Analyserna har utförts av ACES, Stockholms Universitet. Analysmetoden finns beskrivet av
Berger m.fl., 2009 [16].
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Antal fluorerade
kol i
alkylkedjan
PFOA
Perfluoroktansyra
7
PFNA
Perfluornonansyra
8
PFDA
Perfluordekansyra
9
PFUnDA Perfluorundekansyra
10
PFDoDA Perfluordodekansyra
11
PFTrDA Perfluorotridekansyra
12
PFTeDA Perfluorpentansyra
13
PFPeDA Perfluorpentansyra
14
PFBS
Perfluorbutansulfonsyra
4
PFHxS
Perfluorhexansulfonsyra
6
PFOS
Perfluoroktansulfonat
8
PFDS
Perfluordekansulfonsyra
10
FOSA
Perfluorooktansulfonamid
8
Tabell 1. Förkortningar och fullständiga namn på de PFAS som redovisas i denna studie samt
antal fluorinerade kolatomer för respektive ämne.

4.3 Behandling av data
Halter under detektionsgränsen (ud) har ersatts med detektionsgränsen/√2 för att kunna ingå i
de statistiska analyserna [17]. Detta har skett om en mindre andel (<15%) av halterna låg
under detektionsgränsen.
Analysdata på miljögifter är inte normalfördelade. För att det ska vara möjligt att använda
parametrisk statistik vid den statistiska analysen har analysdata därför först logarimerats.
Detta har gjort att data närmat sig en normalfördelning och kan analyseras statistiskt.
Uttrarna har delats upp i två grupper, södra respektive norra Sverige. Norra Sverige utgörs i
denna studie av uttrar från följande län: Dalarna, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbotten,
Västerbotten samt Västernorrland. Södra Sverige utgörs i denna rapport av Smålandslänen,
Halland, Blekinge, Skåne, Örebro, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland och
Östergötlands län.
Regressionsanalys har sedan gjorts på data för södra respektive norra Sverige (1970-2015).
Regressionslinjen ritades ut om den var signifikant (p<0,05) för hela perioden. Dessutom har
en regressionsanalys gjort för de senaste tio åren (2006-2015), och om det är en signifikant
trend har regressionslinjen ritats ut i rött.

5. Resultat
Halter, min-max och medelvärden för samtliga ämnen i utter 2006-2015 visas i Tabell 2,
uppdelat på län.
Precis som i många andra studier var PFOS det mest dominerande ämnet (Figur 1), halterna
låg mellan 11 och 1600 ng/g under perioden. PFOS stod för knappt 70% av halten summa
PFAS i utter de senaste tio åren. Halterna av PFOS var högre i södra Sverige jämfört med
norra Sverige (Figur 2).
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Figur 1. Medelvärden för de olika PFAS de senaste tio åren (ng/g våtvikt, lever). PFOS är det
mest dominerande ämnet, följt av PFNA, PFDA och PFUnDA.

Tabell 2. Halter av samtliga ämnen som redovisas i denna rapport. Min-max och medelvärde
(inom parantes) i utter från 2006-2015, dvs de sista tio åren. Halterna redovisas i ng/g våtvikt
(lever).
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Figur 2. PFOS i utter från Sverige 1970-1999 (till vänster) och 2006-2015 (till höger) uppdelade på relativt låga
(blå kvadrater), medel (gröna rektanglar) och höga halter (röda cirklar, ng/g våtvikt, lever).

Höga halter PFOS (över 1000 ng/g våtvikt) återfanns i utter från de flesta länen. En
genomgång av uttrarna från de senaste tio åren (2006-2015) visar på fyra undantag:
Gävleborg, Kalmar, Västerbotten och Västra Götaland län hade ingen utter med halter över
1000 ng/g våtvikt. Det beror naturligtvis delvis på hur många uttrar som analyserats från
respektive län. Endast en utter från Västra Götaland har analyserats och den hade 710 ng/g vv
(en ung hona från som bifångades i ån Ösan, Horsås, Skövde år 2010). Åtta uttrar från
Gävleborg analyserades, 18 från Västerbotten och 10 från Kalmar de senaste tio åren. Det län
som hade högst andel uttrar med höga halter PFOS var Örebro län, där hela 6 av 8 djur hade
mycket höga halter (75%). Därefter kom Södermanland, Uppsala och Västmanland där
hälften av uttrarna hade höga halter PFOS (Tabell 3).
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antal uttrar m
antal
% över
PFOS över
analyserade 1000 ng/g
1000 ng/g vv
uttrar
PFOS
Örebro
6
8
75
Södermanland
3
6
50
Uppsala
7
14
50
Västmanland
2
4
50
Stockholm
4
12
33
Östergötland
3
10
30
Blekinge
2
8
25
Halland
1
5
20
Kronoberg
2
13
15
Jönköping
2
14
14
Jämtland
1
8
13
Västernorrland
1
11
9
Norrbotten
1
27
4
Dalarna
1
33
3
Gävleborg
0
8
0
Kalmar
0
10
0
Västerbotten
0
18
0
Västra Götaland
0
1
0
Tabell 3. Antal uttrar med höga halter PFOS (över 1000 ng/g vv) från olika län efter storleksordning. Högst
andel uttrar med höga halter PFOS hade Örebro län (75 %).
Län

Av de perfluorerade karboxylaterna stod PFNA, PFDA och PFUnDA för drygt 75%. Halterna
summa 7PFCA (PFOA+PFNA+PFDA+PFUnDA+PFDoDA+PFTrDA+PFTeDA) låg mellan
2,8-730 ng/g vv. Medelhalten summa 7PFC de senaste tio åren låg på 286 ng/g vv. De fyra
uttrarna med de högsta halterna av perfluorerade karboxylater (summa 7PFC) kom alla från
norra Sverige. Högst halt 7PFC (1037 ng/g vv) hade en utter från Jämtlands län (s Hackås, år
2006), näst högst hade en jämtländsk utter påkörd på E14 Gimån, i Bräcke kommun (986 ng/g
vv år 2112). En utter från Västerbottens län (Vilhelmina år 2012) hade 914 ng/g 7PFC och en
utter från Mörsil, Jämtland år 2011 hade 760 ng/g vv.
Samtliga PFCAs visar en ökande trend från 1970-2015. (Tabell 4, Figur 4 samt Appendix
Figur 1 och 2 för de individuella ämnena). I södra Sverige ökar halterna kraftigt (ca 3,510,6% årligen) och ökningen fortsätter de sista tio åren (2006-2015). För PFOA, PFTeDA och
PFPeDA är ökningstakten större de sista tio åren (ca 10,5 resp 15,2% årligen) jämfört med
hela perioden (ca 5,8 samt 10% årligen). Men för PFDA, PFUnDA och PFDoDA är
ökningstakten mindre de senaste tio åren. I norra Sverige är ökningstakten inte lika stor (ca
2,8-8,8% årligen) för hela perioden och de senaste tio åren ses ingen fortsatt ökning (se
Appendix Figur 3 och 5).

11

Figur 4. Halterna summa 7PFC (PFOA+PFNA+PFDA+PFUnDA+PFDoDA+PFTrDA+PFTeDA)i utter från
Södra Sverige (vänster) samt Norra Sverige (höger). Halterna redovisas i ng/g våtvikt (lever). Halterna ökar i
bägge områdena.

Södra Sveri ge

n

Ka rboxyl a ter

Sul fona ter

1973-2015
% å rl i g
förä ndri ng p-vä rde

n

Norra Sveri ge

2006-2015
% å rl i g
förä ndri ng p-vä rde

n

1970-2015
% å rl i g
förä ndri ng p-vä rde

n

2006-2015
% å rl i g
förä ndri ng p-vä rde

PFOA

166

5,8

p<0,001 105

10,5

p<0,001 131

2,7

p<0,001 105

ns

p<0,44

PFNA

166

10,4

p<0,001 105

6,8

p<0,03 131

8,1

p<0,001 105

ns

p<0,57

PFDA

166

10,6

p<0,001 105

5,6

p<0,01 131

9,6

p<0,001 105

ns

p<0,96

PFUnDA 166

9,6

p<0,001 105

1,6

p<0,001 131

8,1

p<0,001 105

ns

p<0,85

PFDoDA 166

10,4

p<0,001 105

2,4

p<0,02 131

8,8

p<0,001 105

ns

p<0,72

PFTrDA 166

8,9

p<0,001 105

5,1

p<0,05 131

6,9

p<0,001 105

ns

p<0,47

PFTeDA 166

10

p<0,001 105

15,2

p<0,001 131

4,9

p<0,001 105

ns

p<0,41

PFPeDA 112

3,5

p<0,001 97

6,5

p<0,08 122

6,5

p<0,001 105

ns

p<0,40

PFHxS

166

6,0

p<0,001 105

ns

p<0,77 132

4,1

p<0,001 105

ns

p<0,41

PFOS

166

1,8

p<0,05 105

ns

p<0,44 132

4,9

p<0,001 105

ns

p<0,52

PFBS

166

ns

p<0,84 105

ns

p<0,26 107

3,2

p<0,001 96

ns

p<0,26

FOSA

112

-7,1

p<0,001 97

-14,5

p<0,04 122

-3,9

p<0,001 105

-10

p<0,02

Tabell 4. Samtliga 12 perfluorerade ämnen som redovisas i denna rapport. Här visas ungefärlig
procentuell årlig förändring om den är statistisk signifikant (p<0,05) för hela perioden (1973-2015)
samt för de senaste tio åren, uppdelat på norra respektve södra Sverige. ns= ej signifikant. n=antal.

Av de perfluorerade sulfonaterna ökade PFHxS och PFOS under hela perioden i både norra
och södra Sverige men de har stagnerat de senaste tio åren (Tabell 3 samt Appendix Figur 3
och 4). PFBS, som till viss del har ersatt PFOS i vissa produkter sen 2003, visar inte på någon
ökning i södra Sverige, men väl i utter från norra Sverige (3,2% årligen) för hela perioden,
men inte de senaste tio åren. FOSA visar på en kraftig minskning över hela perioden liksom
de tio senaste åren.
Halterna av PFOS i utter är liknande eller mycket högre än i gråsäl och sillgrissla från
Östersjön [4,5] och fiskgjuse från södra Sverige [6].

12

6. Tack till
Medel till denna studie har getts från länsstyrelserna i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland,
Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland,
Västmanland samt Östergötland. Även Knivsta kommun och föreningen Rädda uttern i
Småland har bidragit till medel. Tidigare analyser (som publicerades 2013) ingår i denna
rapport också, där har även Naturvårdsverket och Åtgärdsprogrammet för utter
(Naturvårdsverket) bidragit med medel.
Malin Stensland, Henrik Dahlgren, Dousglas Jones, Eva Kylberg och Katarina Loso på
Naturhistoriska riksmuseet har hjälp till med provtagning av utter. Anders Bignert har hjälpt
till med kartorna.
Ann-Sofie Kärsrud, Thomas Alsberg och Raed Awad på ACES, Stockholms Universitet har
hjälpt till med provberedning och kemisk analys.
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Appendix Figur 1. Perfluorerade karboxylater (PFAC) i södra Sverige.

Svart heldragen regressionslinje för hela perioden ritas ut om den är statistiskt signifikant vid
minst p<0,05. Röd linje är en signifikant regressionslinje för de sista tio åren. En outlier syns
inte i diagrammet: 232 ng/g PFOA från 2014 (Jönköpings län).
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Appendix Figur 2. Perfluorerade karboxylater (PFAC) i norra Sverige.

Svart heldragen regressionslinje för hela perioden ritas ut om den är statistiskt signifikant vid
minst p<0,05. En outlier syns inte i diagrammet: 142 ng/g PFOA år 2012 (Västerbottens län).
.
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Appendix Figur 3. Perfluorerade sulfonater (PFAS) i södra Sverige.

Svart heldragen regressionslinje för hela perioden ritas ut om den är statistiskt signifikant vid
minst p<0,05. Röd linje är en signifikant regressionslinje för de sista tio åren. En outlier är
borttagen: 16000 ng/g PFOS år 2004.
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Appendix Figur 4. Perfluorerade sulfonater (PFAS) i norra Sverige.

Svart heldragen regressionslinje för hela perioden ritas ut om den är statistiskt signifikant vid
minst p<0,05. Röd linje är en signifikant regressionslinje för de sista tio åren. Två outliers
syns inte i diagrammet: 3050 ng/g PFOS år 2010 (Dalarnas län) samt 3662 ng/g PFOS år
2004 (Västernorrlands län).
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Appendix Tabell 1. Summa 7 PFC (PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA) samt
PFOS (ng/g vv) i utter 2006-2014, länsvis (6 sidor).
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