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Forord 

Prosjektet “Miljøgifter i innsjøer på Svalbard” mottok støtte fra Svalbard miljøvernfond våren 

2009 som et 2-årig prosjekt. Det ble opprinnelig søkt om midler til både innsamling av prøver 

og kjemiske analyser. Det innvilgede beløp var imidlertid for lavt til å kunne dekke begge 

aktivitetene, så innsamling av prøver måtte foregå via andre prosjekter eller via bistand fra 

Sysselmannen på Svalbard. Dette førte til at det ikke var mulig å få prøver fra alle innsjøene 

som var planlagt undersøkt og et noe redusert analyseprogram. Undersøkelsen gir likevel en 

god beskrivelse av hvordan tilstanden for røye er i flere innsjøer på ulike deler av Svalbard.  

Prosjektet har vært ledet av Akvaplan-niva. De kjemiske analysene har vært utført av Center 

for Environmental Chemistry, Typhoon, Obninsk, Russland.  

Vi takker Svalbard Miljøvernfond for økonomisk støtte. Videre vil vi takke feltinspektørene 

hos Sysselmannen for innsamling av materiale fra to innsjøer samt Jane Amtoft Godiksen og 

Martin A. Svenning fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) for å stille materiale fra 2 

innsjøer tilgjengelig for prosjektet. Tilslutt vil vi takke fritidsfiskere som gjennom 

rapporteringsordningen har samlet inn og levert fiskehoder og data til Sysselmannen.  

 

Tromsø 31.03.2011 

 

 

Guttorm N. Christensen 

Prosjektleder 

 



 

Miljøgifter i røye fra innsjøer på Svalbard 
Akvaplan-niva AS Rapport 4232-1 3 

1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 

I 2005 – 2008 gjennomførte Akvaplan-niva og NIVA på oppdrag fra Statens 

forurensningstilsyn (nå Klima og forurensningsdirektoratet, Klif) en landsomfattende 

undersøkelse av miljøgifter i innsjøer. Undersøkelsen var en del av Arctic Monitoring and 

Assessment Programme (AMAP), og omfattet bl.a. følgende innsjøer på Svalbard: Ellasjøen 

og Øyangen på Bjørnøya, Kongressvatn, Linnévatn, Barentsvatn, Arresjøen, Åsøvatn og 

Richardvatn. Hovedfokus for undersøkelsen var kartlegging av persistente organiske 

miljøgifter (POPs) og metaller i sedimenter, men i enkelte innsjøer ble også fisk analysert 

(Christensen m fl. 2008). Undersøkelsen avslørte at innholdet av persistente organiske 

miljøgifter i sediment og røye fra innsjøer på Svalbard er relativt høyt og betydelig høyere enn 

det som er funnet i andre områder av Arktis og i Nord Norge. Gjennomsnittskonsentrasjonen 

av Polyklorerte bifenyler (PCB, 7 kongenere) i sedimenter fra innsjøene på Svalbard (n=5) 

var 10,1 ng/g tv, mens gjennomsnittet for fastlandet (n=49) var om lag 1,9 ng/g tv. De høyeste 

konsentrasjonene av PCB ble målt i sediment fra Ellasjøen og Kongressvatn med henholdsvis 

24,2 og 15,8 ng/g tv, men også Åsøvatn hadde et relativt høyt nivå av PCB (6,0 ng/g tv). Også 

nivåene av en del klorerte pesticider (for eksempel heksaklorbensen (HCB) og diklor-difenyl-

trikloretan (DDT)) og bromerte flammehemmere (polybromerte difenyl etere (PBDE)) var 

betydelig høyere i sedimenter fra innsjøer på Svalbard sammenlignet med innsjøer på 

fastlandet (gjennomsnitt 817 ng/kg tv for innsjøer på Svalbard mot 215 ng/kg tv for innsjøer i 

Nord-Norge).  

Nivåene av organiske miljøgifter i fisk var også generelt høyere i innsjøer fra Svalbard enn i 

innsjøer i Nord-Norge. De høyeste konsentrasjonene av PCB ble målt i røye fra Ellasjøen 

(∑PCB7 = 154 ng /g vv), men også fisk fra Åsøvatn (∑PCB7 = 144 ng PCB7/g vv), Øyangen 

(∑PCB7 = 26,8 ng/g vv) og Richardvatn (∑PCB7 = 17,7 ng/g vv) hadde et relativt høyt PCB-

innhold. Konsentrasjoner på helt opp i 388 ng/g vv for ∑PCB7 ble målt i stor fisk fra 

Åsøvatn. For sammenligningens skyld kan det nevnes at grenseverdier for humant konsum av 

fisk i USA er satt til 390 ng/g vv (Environmental Protection Agency). 

De fleste innsjøene på Svalbard ligger relativt langt fra lokale kilder til miljøgifter, men det 

kan ikke utelukkes at utslipp fra bosettingene (for eksempel Longyearbyen, Barentsburg og 

Pyramiden) kan ha ført til økte nivå i enkelte innsjøer. Det er imidlertid godt dokumentert at 

langtransport via atmosfæren er den viktigste kilden til miljøgifter i Arktis. Miljøgifter som 

slippes ut i industrialiserte områder transporteres nordover med luftstrømmer og kondenseres 

ut i Arktis. Studier gjennomført på Bjørnøya (Evenset m fl. 2007) har imidlertid vist at 

spesielle lokale forhold kan føre til at miljøgiftnivåene blir ekstra høye i en del innsjøer. 

Områder med mye nedbør kan for eksempel være spesielt utsatt for langtransporterte 

miljøgifter (utfelling med nedbør). En annen faktor som kan føre til økte nivåer er tilførsel via 

sjøfugl. Sjøfugl som spiser i det marine miljø og benytter innsjøer som hvileområder kan 

frakte miljøgifter til innsjøer via guano (fugleekskrementer) som igjen inneholder miljøgifter 

(Evenset m fl. 2007). Sjøfuglpåvirkede innsjøer finner man flere av på Svalbard.  

Allerede gjennomførte undersøkelser har altså vist at fisk fra enkelte innsjøer på Svalbard 

inneholder høye nivåer av miljøgifter. Kartleggingen er imidlertid meget ufullstendig, og lite 
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eller ingenting har blitt gjort i innsjøer som benyttes til sportsfiske av befolkning eller turister 

på Svalbard.  

Prosjektet som rapporteres her hadde som mål å kartlegge nivåene av organiske miljøgifter og 

kvikksølv (Hg) i fisk fra innsjøer man vet blir benyttet av folk, enten i form av sportsfiske 

eller av fangstfolk. Man vet at enkelte innsjøer er svært populære som fiskevann. Dette 

gjelder for eksempel Straumsjøen, Linnévatn, Vårfluesjøen, Richardvatn, Diesetvatn, samt 

Laksvatn og Ellasjøen på Bjørnøya.  

1.2 Miljøgifter 

Hovedfokus i denne undersøkelsen har vært persistente organiske miljøgifter (POP) og 

kvikksølv (Hg). Tabell 1 viser en oversikt over miljøgifter som inngår i undersøkelsen og gir 

en kort oppsummering av historikk og anvendelsesområder for miljøgiftene.  

Tabell 1. Følgende liste gir en oversikt over hovedkategoriene av miljøgifter som omtales i denne rapporten og 

deres mest sannsynlige opprinnelse. 

Forkortelser Navn Historikk 

PCB Polyklorerte bifenyler Ble tidligere bl.a. brukt i visse typer kabler, elektriske 

transformatorer, hydrauliske pumper, isolerglass osv. Forbud eller 

strenge restriksjoner mot bruk av PCB ble innført på 1970-80-

tallet. Langtransporteres med luft og havstrømmer. 

HCB Heksaklorbensen Industrielt biprodukt, men også benyttet som fungicid. 

Langtransporteres med luft og havstrømmer. 

DDT Diklordifenyltrikloroetan Insektmiddel. Restriksjoner mot bruk innført på 1960-tallet og 

forbud innført i den vestlige verden rundt 1970. Benyttes i dag i 

enkelte områder til bekjempelse av malaria. Langtransporteres 

med luft og havstrømmer.  

HCH Heksaklorsykloheksan Syntetisk insektsmiddel som ble tatt i bruk i 1943. Forbindelsene 

er lett oppløselig i vann, og når trolig Arktis først og fremst med 

havstømmer. 

Klordaner  Klordaner er en blanding av flere forbindelser som var mye brukt 

som insektsmiddel i store deler av verden fram til 1970-årene. 

Langtransporteres med luft og havstrømmer.   De fleste land har 

nå forbudt klordan. 

Toksafen  Klororganisk forbindelse som blir brukt som insektmiddel. Et av 

de mest anvendte plantevernmidler på verdensbasis. Det ble 

forbudt i Europa og USA i løpet av 1980-årene, men er fremdeles 

i bruk i Russland, Sør-Amerika, Afrika og Asia. 

Endrin  Drins er en gruppe plantevernmidler som omfatter aldrin, dieldrin 

og endrin. Disse stoffene regnes som kreftfremkallende, og er 

meget persistente i miljøet. Forbud mot bruk i hele Europa. 

Dieldrin  Som over. 

Mirex  Plantevernmiddel. Forbud mot bruk i store deler av verden.  

PBDE Polybromerte difenyletere Tilhører gruppen bromerte flammehemmere.  Penta-BDE, okta-

BDE, og deka-BDE er i dag forbudt, men andre forbindelser er 

fremdeles i bruk. 

Hg Kvikksølv Hg hadde tidligere mange anvendelsesområder (for eksempel til 

beising av såkorn,  konserveringsmiddel i celluloseindustrien, i 

amalgam, i termometre). Bruk er i dag underlagt strenge 

restriksjoner, men Hg slippes ut fra metallurgisk industri og fra 

forbrenning av fossilt brensel.  
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1.3 Røye på Svalbard 

Røye er eneste ferskvannsfisk på Svalbard. Det er registret røye (Salvelinus alpinus) i vel 100 

vann og vassdrag på Svalbard, inkludert Bjørnøya (Figur 1).  Artsutbredelsen på øygruppen er 

imidlertid noe mangelfullt kartlagt. Det finnes både stasjonær og anadrom røye på Svalbard. 

Stasjonær røye gjennomfører hele sin livssyklus i ferskvann. Anadrom røye er fisk som i løpet 

av sin levetid foretar næringsvandring til havet. I mange av innsjøene på Svalbard er 

forholdene slik at sjørøye ikke alltid har mulighet til å vandre ut i havet hvert år.  Sjørøye har 

normalt et opphold i havet fra 4 – 6 uker i perioden i juni – august. I de fleste innsjøene med 

anadrom fisk er det også en andel stasjonær voksen fisk.  

 

Figur 1. Kart som viser utbredelse av røye på Svalbard (Kilde: Miljøstatus på Svalbard).  
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Det ble samlet inn fisk fra innsjøer som både har stasjonær og anadrom røye (Linnévatn, 

Diesetvatn, Straumsjøen, Richardvatn) (Hammar 1985; Hansen og Overrein 2000; Svenning 

og Gullestad 2002), fra innsjøer med bare stasjonær fisk (Ellasjøen, Laksvatn, Arresjøen og 

Annavatn) og i sjø (Liefdefjorden).  

For å kunne fiske røye på Svalbard må man ha en fisketillatelse i form av at man har innløst et 

fiskekort hos Sysselmannen. I § 10 forskrift er det definert hvilke vassdrag som er åpnet for 

fisk og hvilke maksimalkvoter som gjelder. Som en del av forvaltningen av røye på Svalbard 

er det rapporteringsplikt (§ 9 i forskrift) av fangst av fisk større enn 25 cm. Denne paragrafen 

sier følgende:   

§ 9 Rapporteringsplikt 

Fangst av fisk på 25 cm og mer rapporteres til Sysselmannen snarest mulig og senest innen 

1uke etter fiske er foretatt, med mindre ikke tilstrekkelig kommunikasjon foreligger. All 

fangst (uansett størrelse) skal rapporteres, også av fisk under 25 cm og alle fiskehoder av røye 

over 25 cm (merket med garn eller håndsnøre, fangstdato og sted) innleveres snarest og senest 

innen 25. oktober samme år. 

 

 

Figur 2. Garnfiske etter røye på Svalbard er kun tillatt i enkelte vassdrag og kun for fastboende. Foto: 

Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva. 
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2 Materiale og metoder 

2.1 Innsamling av røye 

Innsamling av røye ble gjennomført i henhold til tillatelse fra Sysselmannen på Svalbard. Fisk 

fra Ellasjøen og Laksvatn på Bjørnøya ble samlet inn av personell fra Akvaplan-niva i august 

2009. Fisken ble tatt på stang eller i garn. Sjørøye fra Liefdefjorden ble også røye samlet inn 

av personell fra Akvaplan-niva. Fisk fra Diesetvassdraget og Annavatn ble samlet inn med 

garn eller ved stangfiske av NINA i 2008 i forbindelse med et annet prosjekt. Materialet ble 

gjort tilgjengelig for prosjektet. 

Sysselmannens feltinspektører samlet inn fisk fra Arressjøen og Richardvatn i 2010.  

Gjennom rapporteringssystemet i forbindelse med utløsing av fiskekort ble fiskehoder fra 

Linnévatn, Straumsjøen, Diesetvatn og Ratjørna stilt til rådighet for dette prosjektet. 

Det ble totalt samlet inn røye fra 10 ulike lokaliteter (Figur 3). Materialet bestod av fra 2 til 10 

fisk fra hver lokalitet. Totalt ble det tatt prøver fra 74 fisk (Tabell 2).  

 

Figur 3. Kart som viser hvor fisk til analyser av miljøgifter ble samlet inn. Navn på innsjøer finnes i 

tabell 2.  
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Tabell 2. Innsamlet røye-materiale fra Svalbard 2008 – 2010. Fisk nr (analyserapport), innsjø, 

innsjønr (se fig 5), dato, lengde, vekt, kjønn og form (stasjonær eller anadrom) samt hvem som stod 

for innsamlingen er angitt i tabellen. Materiale innsamlet av Sysselmannen består materiale fra 

fiskehoder levert gjennom rapporteringsordningen.  

Fisk nr Innsjø 
Innsjø 

nr 
Dato 

Lengde 

(mm) 

Vekt 

(gram) 
Kjønn Form Innsamlet av 

E1 Ellasjøen 1 24.08.2009 385 625 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

E2 Ellasjøen 1 24.08.2009 603 2190 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

E3 Ellasjøen 1 24.08.2009 486 1296 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

E4 Ellasjøen 1 24.08.2009 543 1933 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

E5 Ellasjøen 1 24.08.2009 585 2330 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

E6 Ellasjøen 1 24.08.2009 595 2338 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

E7 Ellasjøen 1 24.08.2009 495 1214 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

E8 Ellasjøen 1 24.08.2009 546 1560 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

E9 Ellasjøen 1 24.08.2009 506 1246 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

E10 Ellasjøen 1 24.08.2009 415 803 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV01 Laksvatn 2 28.08.2009 484 1041 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV02 Laksvatn 2 28.08.2009 484 1194 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV04 Laksvatn 2 28.08.2009 477 1006 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV06 Laksvatn 2 28.08.2009 438 942 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV07 Laksvatn 2 28.08.2009 482 1258 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV09 Laksvatn 2 28.08.2009 559 1263 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV10 Laksvatn 2 28.08.2009 523 1526 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV12 Laksvatn 2 28.08.2009 499 1010 1 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV14 Laksvatn 2 28.08.2009 488 1338 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

LV15 Laksvatn 2 28.08.2009 533 1204 2 Stasjonær Akvaplan-niva 

SR-11 Linnevatn 3 05.09.2010 530 3400 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-12 Linnevatn 3 05.09.2010 490 2050 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-13 Linnevatn 3 05.09.2010 450 1950 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-14 Linnevatn 3 05.09.2010 460 1750 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-15 Linnevatn 3 05.09.2010 650 3400 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-16 Linnevatn 3 05.09.2010 540 1950 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-17 Linnevatn 3 05.09.2010 450 1100 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-18 Linnevatn 3 05.09.2010 420 850 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-19 Linnevatn 3 05.09.2010 360 500 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-20 Straumsjøen 4 19.08.2010 250 450 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-21 Straumsjøen 4 19.08.2010 300 700 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-22 Straumsjøen 4 19.08.2010 300 650 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-23 Straumsjøen 4 19.08.2010 400 800 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-24 Straumsjøen 4 19.08.2010 350 700 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-25 Straumsjøen 4 19.08.2010 400 750 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-26 Straumsjøen 4 19.08.2010 350 500 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-27 Straumsjøen 4 19.08.2010 350 450 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-28 Straumsjøen 4 19.08.2010 350 500 2 Anadrom Sysselmannen 
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Tabell 2 forts. Innsamlet røye-materiale fra Svalbard 2008 – 2010. Fisk nr (analyserapport), innsjø, 

innsjønr (se fig 5), dato, lengde, vekt, kjønn og form (stasjonær eller anadrom) samt hvem som stod 

for innsamlingen er angitt i tabellen. Materiale innsamlet av Sysselmannen består materiale fra 

fiskehoder levert gjennom rapporteringsordningen. 

Fisk nr Innsjø 
Innsjø 

nr 
Dato 

Lengde 

(mm) 

Vekt 

(gram) 
Kjønn Form 

Innsamlet av  

SR-6 Diesetvatn 5 02.08.2010 630 3000 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-7 Diesetvatn 5 02.11.2010 690 4400 2 Anadrom Sysselmannen 

SR-8 Diesetvatn 5 02.08.2010 540 1700 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-9 Diesetvatn 5 02.08.2010 560 2100 1 Anadrom Sysselmannen 

SR-10 Diesetvatn 5 02.08.2010 570 1700 1 Anadrom Sysselmannen 

524 Diesetvatn 5 19.08.2008 545 1688 1 Anadrom NINA 

525 Diesetvatn 5 19.08.2008 490 1256 2 Anadrom NINA 

526 Diesetvatn 5 19.08.2008 440 855 1 Anadrom NINA 

527 Diesetvatn 5 19.08.2008 490 1362 1 Anadrom NINA 

528 Diesetvatn 5 19.08.2008 545 1534 2 Anadrom NINA 

529 Diesetvatn 5 19.08.2008 625 2808 2 Anadrom NINA 

530 Diesetvatn 5 20.08.2008 640 3350 2 Anadrom NINA 

531 Diesetvatn 5 20.08.2008 460 1108 1 Anadrom NINA 

532 Diesetvatn 5 20.08.2008 580 2442 2 Anadrom NINA 

533 Diesetvatn 5 20.08.2008 465 1155   Anadrom NINA 

SR-1 Ratjørna 6 02.04.2010 62 1860 1 Stasjonær Sysselmannen 

SR-2 Ratjørna 6 02.04.2010 62 1980 1 Stasjonær Sysselmannen 

SR-3 Ratjørna 6 02.04.2010 57 1000 1 Stasjonær Sysselmannen 

SR-4 Ratjørna 6 02.04.2010 62 1700 1 Stasjonær Sysselmannen 

SR-5 Ratjørna 6 02.04.2010 52 1200 1 Stasjonær Sysselmannen 

1 Arresjøen 7 28.07.2010 563 1600 1 Stasjonær SMS - feltinspektører 

2 Arresjøen 7 28.07.2010 538 1550 2 Stasjonær SMS - feltinspektører 

3 Arresjøen 7 28.07.2010 477 1200 1 Stasjonær SMS - feltinspektører 

4 Arresjøen 7 28.07.2010 577 2000 2 Stasjonær SMS - feltinspektører 

5 Arresjøen 7 28.07.2010  510  1400  2 Stasjonær SMS - feltinspektører 

15 Annavatnet 8 22.08.2008 370 510 1 Stasjonær NINA 

18 Annavatnet 8 22.08.2008 391 585 2 Stasjonær NINA 

21 Annavatnet 8 22.08.2008 377 610 1 Stasjonær NINA 

22 Annavatnet 8 22.08.2008 386 525 1 Stasjonær NINA 

25 Annavatnet 8 22.08.2008 394 606 2 Stasjonær NINA 

1 Richardvatn 9 04.08.2010 385 600 2 Stasjonær SMS - feltinspektører 

2 Richardvatn 9 04.08.2010  374 500   2 Stasjonær SMS - feltinspektører 

LF8 Liefdefjorden 10 28.07.2009 525 1500 2 Anadrom Akvaplan-niva 

LF9 Liefdefjorden 10 28.07.2009 546 1630 2 Anadrom Akvaplan-niva 

LF10 Liefdefjorden 10 28.07.2009 560 2050 2 Anadrom Akvaplan-niva 

LF11 Liefdefjorden 10 28.07.2009 532 1670 1 Anadrom Akvaplan-niva 
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Figur 4. Røye fra Laksvatn på Bjørnøya. Foto: Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva. 

 

Figur 5. Røye fra Laksvatn på Bjørnøya med en fin rød kjøttfarge. Foto: Guttorm N. Christensen, 

Akvaplan-niva. 
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2.2 Områdebeskrivelse 

2.2.1 Ellasjøen, Bjørnøya 

Ellasjøen ligger på den sørlige delen av Bjørnøya (Figur 6). Innsjøen er en av de største 

innsjøene på øya med et areal på 0,72 km
2
 med et maksimaldyp på 33 meter. Det er en 

alkekongekoloni i den sørlige delen av nedslagsfeltet. I store deler av den isfrie perioden av 

året (juni – oktober) benytter store flokker (2 – 3000) med krykkjer innsjøen til hvile og 

bading (Evenset m fl. 2004). Røyebestanden består av storvokst stasjonær røye samt et det er 

en dvergpopulasjon bestående av fisk som blir kjønnsmodne ved en lengde på 8 – 9 cm. 

Ellasjøen er kjent for stor fisk og var tidligere et populært fiskevann for de ansatte på 

Bjørnøya meteorologiske stasjon. Det er ikke fastsatt kvoter for Ellasjøen.  

 

 

Figur 6. Kart som viser Ellasjøen (rød prikk) på Bjørnøya (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 
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Figur 7. Det er et betydelig antall krykkje som benytter Ellasjøen som hvile og badeplass. (Foto: 

Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva. 

2.2.2 Laksvatn, Bjørnøya 

Laksvatn ligger på den nordlige delen av Bjørnøya (Figur 8). Det er en grunn innsjø med et 

maksdyp på om lag 5 meter. Det går en relativt stor utløpselv fra innsjøen, men det er en 

betydelig rullesteinsfjære der Lakselva munner ut i havet. Det er ikke påvist at røye vandrer ut 

og tilbake til vannet. Innsjøen er relativt produktiv og skjoldkreps utgjør i deler av året en 

viktig del av næringen for røye. Skjoldkrepsen er et stort krepsdyr og en skikkelig matpakke 

for røya. Skjoldkrepsen gjør at fisken får en fin rødfarge i kjøttet. Laksvatn har tradisjonelt 

vært et mye brukt fiskevann for de ansatte på Bjørnøya meteorologiske stasjon. Det er ikke 

fastsatt kvoter for Laksvatn. 

 

Figur 8. Kart som viser Laksvatn (rød prikk) på Bjørnøya (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 
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2.2.3 Linnévatn 

Linnévatn ligger ytterst i Isfjorden på vestkysten av Spitsbergen (Figur 9). Den har et areal på 

4,6 km
2
 og er den nest største innsjøen på Svalbard (Svenning et al., 2007). Isen ligger som 

regel 9-10 måneder i året og vanntemperaturen er lav pga lav lufttemperatur, tilførsel av 

smeltevann fra isbreer og lite solinnstråling som følge av høye fjell som ligger inntil vatnet 

(Svenning m fl., 2007; Bøyum og Kjensmo, 1978). Den 2,5 km lange utløpselva har en 

relativt stabil vannføring sommerstid pga at vannet tilføres avrenning fra isbre, noe som trolig 

gjør at sjørøya sjelden blir hindra i å vandre tilbake til innsjøen i løpet av høsten. Linnévatnet 

har både en stasjonær og anadrom røyebestand (Svenning m. fl., 2007). I 2010 var det en 

kvote på 100 røyer i Linnévatn.  

 

 

Figur 9. Kart som viser Linnévatn (rød prikk)(Kilde: Norsk Polarinstitutt). 

 

2.2.4 Diesetvassdraget 

Diesetvassdraget ligger på vestkysten av Spitsbergen, nord for Kongsfjorden (Figur 10). 

Vassdraget består av to innsjøer med flere mindre dammer, samt en 4 kilometer lang 

utløpselv. Omlag en tredjedel av nedbørsfeltet er dekket av bre. Dronningbreen avgrenser 

nedbørsfeltet mot nord og drenerer inn i Nordre Diesetvatn (figur 10). De to innsjøene er 

omtrent like store og med et areal på 2 km
2
. Vanna ligger henholdsvis 22 og 23 meter over 

havet. Nordre Diesetvatn har et dyp på 32 meter, mens Søndre Diesetvatn er målt til 17 meter. 

Den teoretiske oppholdstiden er beregnet til 1,4 år for det øvre og 0,5 år for det nedre (Lund 

1983). Det er et høyt innhold av breslam i enkelte perioder av året. Diesetelva munner ut i en 

lagune som er 150 meter lang og 50 meter bred. Utløpet fra lagunen forandrer seg med vær og 

vind og i begynnelsen av september blir ofte elva stengt på grunn av liten vannføring samtidig 

som havet bygger opp en steinvoll i munningen. I 2010 var det en total kvote på 70 røyer for 

hele Diesetvassdraget.  
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Figur 10. Kart som viser Diesetvassdraget (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 

2.2.5 Ratjørna 

Ratjørna ligger innerst i Kjellstrømdalen i Van Mijenfjorden. Det ble gjennomført et 

prøvefiske der i 2010 (F. Jakobsen). Fisken var relativt stor med en lengde på 52 til 62 cm (10 

fisk), men den var i dårlig kondisjon og svært tynn. Innsjøen er en bresjø som ligger ved foten 

til Edvardsbreen. Det er lite trolig at det er anadrom røye i vassdraget.  Det er ingen kvote i 

Ratjørna.  

 

Figur 11. Kart som viser Ratjørna (rød prikk)(Kilde: Norsk Polarinstitutt). 
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2.2.6 Arresjøen 

Arresjøen ligger på Danskøya i den nordvestre delen av Spitsbergen. Innsjøen har et areal på 

0,35 km
2
 og med et maksimaldyp på 32 meter. Røyebestanden består av storvokst stasjonær 

røye samt en dvergpopulasjon. Det er hekkeområder for sjøfugl i nedslagsfeltet til Arresjøen 

og vannet benyttes av sjøfugl som hvile og badeplass. I 2010 var det en kvote på 10 røyer for 

Arresjøen.  

 

Figur 12. Kart over Arresjøen (rød prikk) på vestsiden av Danskøya (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 

2.2.7 Annavatn 

Annavatn er en liten innsjø som ligger på den nordvestre delen av Amsterdamøya nordvest på 

Svalbard (Figur 13). Det er kun stasjonær røye i Annavatn. Det er ikke fastsatt noen kvote for 

vannet. 

 

Figur 13. Kart over Annavatn som ligger nord på Amsterdamøya (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 
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2.2.8 Straumsjøen 

Straumsjøen ligger ved Erdmanflya i Isfjorden (Figur 14). Innsjøen har både en stasjonær og 

anadrom røyebestand. Utløpselva er om lag 2,5 km lang. I 2010 var det en kvote på 100 røyer 

i Straumsjøen.  

 

 

Figur 14. Kart som viser Straumsjøen (rød prikk) (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 

 

2.2.9 Richardvatn 

Richardvatn (3 m.o.h.) ligger øst for Raudfjorden (Figur 15). Det er 4 kilometer langt og med 

et areal på rundt 4 km
2
. Utfra kart ligger en liten del av Biscayarfonna i nedbørsfeltet, men 

vannet virket ikke brepåvirket. Siktedypet var over 15 meter. Det største dypet ble funnet ca. 

midt på vannet og målte 69 meter. Bassengprofilen er klart U-formet. Vassdraget har 

bestander både av anadrom og stasjonær røye. I 2010 var det en kvote på 40 røyer i 

Richardvatn.  
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Figur 15. Kart som viser Richardvatn (rød prikk) (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 

2.2.10 Vårfluesjøen, Woodfjorden 

Vårfluesjøen (25 m.o.h.) ligger nordøst for Woodfjorden og har et areal på ca. 1 km
2
 (Figur 

16). Den har et maksdyp på 32 meter. I den nordlige delen av nedslagsfeltet ligger det to 

mindre breer som fører til at Vårfluesjøen i perioder på sommeren er gråfarget. Utløpselva er 

ca. 0,5 kilometer lang og har god vannføring om sommeren. Den munner ut i en lagune som 

igjen munner ut i havet. Utløpet av lagunen forandrer seg etter vær og vind, men det er stort 

sett ingen problem for sjørøya å komme opp. I 2010 var det en kvote på 150 røyer for 

Vårfluesjøen, hvorav halvparten kan tas med garn.  

 

Figur 16. Kart over Vårfluesjøen (rød prikk) (Kilde: Norsk Polarinstitutt). 
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Figur 17. Isfiske er populært på Vårfluesjøen. Foto: Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva. 

2.3 Prøvetaking  

Fisken som ble samlet inn av personell fra Akvaplan-niva, NINA eller Sysselmannens 

feltinspektører tatt ved bruk av garn eller fiskestang. Fisken ble lengdemålt til nærmeste mm 

(fra snutespiss til midtre halefinnstråle) og veid til nærmeste gram (Figur 18). Kjønn og 

fiskens stadium (modningsgrad) ble bestemt. Otolitter ble tatt ut til alderslesing. En 

muskelfilè ble dissekert ut av hver enkelt fisk og pakket i aluminiumsfolie for så å bli frosset 

ned til -20 °C fram til analyse.  

Vi mottok fiskehoder gjennom rapporteringssystemet til Sysselmannen. Dato, lengde og vekt 

på den innsamlede fisken var oppgitt på egne skjema. For flere av prøvene var omtrentlig vekt 

og lengde oppgitt. Hodene ble prøvetatt ved at nakkemuskel ble dissekert ut. Muskelprøven 

ble pakket i aluminiumsfolie for så å bli frosset ned til -20 °C fram til analyse. Mengden 

muskel tilgjengelig fra hvert fiskehode varierte fra 1 – 10 gram. Otolitter ble tatt ut til 

alderslesing.  

 

Figur 18. Prøvetaking av røye fra Ellasjøen, Bjørnøya. Foto: Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva. 
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2.4 Kjemiske analyser og analysert materiale 

De kjemiske analysene ble utført av Center for Environmental Chemistry, Typhoon, Obninsk, 

Russland. Følgende miljøgifter inngikk i analyseprogrammet:  

 Polyklorerte bifenyler (PCB): 64 kongenere, inkludert dioksinlignende kongenere. 

 Klorerte pesticider: Heksaklorbensen (HCB), heksaklorsykloheksan (HCH, α- β- og 

γ-HCH), heptachlor, heptachlor epoxide, klordaner (oxyklordan, trans-klordan, cis-

kllordan, trans-nonaklor, cis-nonaklor), diklor diphenyl trikloretan (DDT) 

m/nedbrytningsprodukter (2,4`-DDE, 4,4`-DDE, 2,4`-DDD, 2,4`-DDT, 4,4`-DDT). 

endrin, dieldrin og mirex, toksafen. 

 Bromerte flammehemmere: Polyklorerte difenyletere (PBDE, 18 kongenere) 

 Kvikksølv (Hg). 

 

Organiske miljøgifter er lipidløselige og prøver med ulikt lipidinnhold vil derfor inneholde 

ulike mengder. For å kunne sammenligne innhold av miljøgifter i prøver med ulikt 

lipidinnhold normaliseres miljøgiftkonsentrasjonene vanligvis til lipidinnholdet. I neste 

kapittel er konsentrasjoner derfor oppgitt både på våtvektsbasis og på lipidbasis. 
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Tabell 3. Oversikt over analysert røye-material fra Svalbard 2008 – 2010. X indikerer analyser av 

enkeltfisk, S indikerer samleprøver for all fisk fra det spesifikke vannet.  

Løpenr Innsjø 

Innsjø-

nr date PCB Pesticder PBDE Toksafen 

Kvikk-

sølv 

E1 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E2 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E3 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E4 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E5 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E6 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E7 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E8 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E9 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

E10 Ellasjøen 1 2009 x x x x x 

LV 01 Laksvatn 2 2009 S S S S S 

LV 02 Laksvatn 2 2009 

     LV 04 Laksvatn 2 2009 

     LV 06 Laksvatn 2 2009 

     LV 07 Laksvatn 2 2009 

     LV 09 Laksvatn 2 2009 

     LV 10 Laksvatn 2 2009 

     LV 12 Laksvatn 2 2009 

     LV 14 Laksvatn 2 2009 

     LV 15 Laksvatn 2 2009           

SR11 Linnèvatn 3 2010 S S S S S 

SR12 Linnèvatn 3 2010 

     SR13 Linnèvatn 3 2010 

     SR14 Linnèvatn 3 2010 

     SR15 Linnèvatn 3 2010 

     SR16 Linnèvatn 3 2010 

     SR17 Linnèvatn 3 2010 

     SR18 Linnèvatn 3 2010 

     SR19 Linnèvatn 3 2010           

SR20 Straumsjøen 4 2010 S S S S S 

SR21 Straumsjøen 4 2010 

     SR22 Straumsjøen 4 2010 

     SR23 Straumsjøen 4 2010 

     SR24 Straumsjøen 4 2010 

     SR25 Straumsjøen 4 2010 

     SR26 Straumsjøen 4 2010 

     SR27 Straumsjøen 4 2010 

     SR28 Straumsjøen 4 2010           
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Tabell 2 forts. Oversikt over analysert røye-material fra Svalbard 2008 – 2010. X indikerer analyser 

av enkeltfisk, S indikerer samleprøver for all fisk fra det spesifikke vannet.  

Løpenr Innsjø 

Innsjø-

nr date PCB Pesticder PBDE Toksafen 

Kvikk-

sølv 

SR6 Diesetvatn 5 2010 S S S S S 

SR7 Diesetvatn 5 2010 

     SR8 Diesetvatn 5 2010 

     SR9 Diesetvatn 5 2010 

     SR10 Diesetvatn 5 2010           

524 Dieset 5 2009 S S S S S 

525 Dieset 5 2009 

     526 Dieset 5 2009 

     527 Dieset 5 2009 

     528 Dieset 5 2009 

     529 Dieset 5 2009 

     530 Dieset 5 2009 

     531 Dieset 5 2009 

     532 Dieset 5 2009 

     533 Dieset 5 2009           

SR1 Ratjørna 6 2010 S S S S S 

SR2 Ratjørna 6 2010 

     SR3 Ratjørna 6 2010 

     SR4 Ratjørna 6 2010 

     SR5 Ratjørna 6 2010           

1 Arressjøen 7 2010 x x x x x 

2 Arressjøen 7 2010 x x x x x 

3 Arressjøen 7 2010 x x x x x 

4 Arressjøen 7 2010 x x x x x 

5 Arressjøen 7 2010 x x x x x 

15 Annavatnet 8 2008 S S S S S 

18 Annavatnet 8 2008 

     21 Annavatnet 8 2008 

     22 Annavatnet 8 2008 

     25 Annavatnet 8 2008           

1 Richardvatn 9 2010 x x x x x 

2 Richardvatn 9 2010 x x x x x 

LF8 Liefdefjorden 10 2009 x x x x x 

LF9 Liefdefjorden 10 2009 x x x x x 

LF10 Liefdefjorden 10 2009 x x x x x 

LF11 Liefdefjorden 10 2009 x x x x x 
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3 Resultater og diskusjon 

3.1 PCB 

PCB var den dominerende miljøgiften i de aller fleste prøvene (Tabell 4). De høyeste nivåene 

av PCB ble målt i røye fra Ellasjøen (134 – 2072 ng/g vv). Gjennomsnittlig nivå av PCB (∑av 

64 kongenere) i røye fra Ellasjøen (1235 ng/g vv) var > 20 x høyere enn de som ble målt i 

røye fra innsjøen med de nest høyeste nivåene, Arresjøen (52,6 ng/g vv). Røye fra 

Richardvatn (32,9 ng/g vv) og Annavatn (28,9 ng/g vv) hadde høyere PCB-nivåer enn fisk fra 

de andre undersøkte innsjøene. For sammenligningens skyld kan det nevnes at grenseverdier 

for humant konsum av fisk i USA er satt til 390 ng/g vv (Environmental Protection Agency). 

Røye fra Ellasjøen har med andre ord PCB-nivåer som overskrider grenseverdi for humant 

inntak i USA. Det er ikke laget tilsvarende grenseverdier for røye i Norge.  

De lipdnormaliserte dataene viste et bilde som var litt forskjellig fra det som fremkom ved 

bruk av våtvektsdata. Lipidnormalisert PCB-innhold var også høyest i røye fra Ellasjøen, fulgt 

av Annavatn, Arresjøen og Richardvatn (Tabell 5).   

Christensen m fl. (2008) målte ∑PCB7 i røye fra Ellasjøen og Richardvatn. Nivåene i røye fra 

Ellasjøen (∑PCB7 = 154 ng /g vv) var da lavere enn de som ble målt i foreliggende 

undersøkelse, mens nivåene i Richardvatn (∑PCB7 = 17,7 ng/g vv) var sammenlignbare. 

Årsaken til at nivåene i røye fra Ellasjøen var høyere i undersøkelsen som rapporteres her kan 

være at fisken som ble analysert av Christensen m fl. (2008) var mindre enn fisken som ble 

analysert i foreliggende undersøkelse. Tidligere undersøkelser (Evenset m. fl. 2004; 2007) har 

vist at stor fisk har høyere konsentrasjoner av organiske miljøgifter enn små fisk. 

Den dominerende kongeneren var CB 153, fulgt av CB 138 og CB 180. Dette er et vanlig 

bilde i biologiske prøver fra arktiske innsjøer.  

De dioksinlignende kongenerene utgjorde fra 20 – 40 % av ∑PCB. Disse PCB-kongenerene 

er de mest giftige, og de benyttes ofte i vurderinger av for eksempel mattrygghet. 2,3,7,8-

TCDD er den mest giftige dioksin-kongeneren og ved beregninger av en prøves 

giftighetspotensiale benyttes ofte såkalte toksisitetsekvivalenter (gjelder både for 

dioksiner/furaner og dioksinlignende PCB’er). Ved fastsettelse av toksisitetsekvivalenter 

(TEQ) sammenlignes de ulike kongenerenes giftighet med giftigheten til 2,3,7,8-TCDD 

(giftighet for denne er satt til 1). Ved å summere toksisitetsekvivalenter får man et mål på 

prøvens totale dioksintoksisitet. Dette gjør man for å kunne sammenligne prøver med ulike 

konsentrasjoner av dioksiner/furaner og dioksinlignende PCB’er ved fastsettelse av 

grenseverdier og lignende problemstillinger. Utregningene i foreliggende rapport er basert på 

TEQ fra WHO-2005. Det er ikke etablert grenseverdier for røye, men man kan sammenligne 

med annen fisk for å få en formening på hvilket nivå prøvene fra Svalbard ligger.  

TEQ for dioksinlignende PCB’er var svært høy i røye fra Ellasjøen (gjennomsnittlig TEQ 

42,5 ng/kg vv). Til sammenligning kan nevnes at EU sin grenseverdi for dioksiner og 

dioksinliknende PCB i fiskelever, som har et mye høyere fettinnhold enn filet, er 25 ng 

TEQ/kg vv. Overskridelser av denne grenseverdi medfører omsetningsforbud i EU. Klif 

(Klima og forurensningsdirektoratet) har utarbeidet et klassifiseringssystem hvor 

tilstandsklasser for TEQ for dioksiner i marin fisk er angitt (Molvær m fl. 1997). Systemet er 

relativt gammelt, og utviklet basert på andre TEQ enn de som benyttes i dag (flere TEQ er 

justert noe ned i de senere år, Bhavsar m fl. 2008). Sammenligning med 
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klassifiseringsgrensene kan likevel en god pekepinn på hvordan tilstanden til fisk fra de ulike 

innsjøene er. I Klif’s klassifiseringssystem er grenseverdien for TEQ tilstandsklasse V (Meget 

sterkt forurenset) 2 ng/kg vv for torskefilet, 3 ng/kg vv for skrubbefilet og 30 ng/kg for sild. 

Til sammenligning er TEQ for røyefilet fra Ellasjøen opp til 81,3 ng/kg. Ettersom PCB er 

lipidløselige forbindelser inneholder vanligvis fete fiskearter mer PCB enn de magre. 

Torskefilet har et lavt lipidinnhold og sild har et meget høyt lipidinnhold. Fettinnholdet i 

skrubbe er vanligvis noe høyere enn i torsk så det er sannsynligvis mest sammenlignbart med 

det som finnes i røyefilet. I følge Folkehelseinstituttet er TEQ for dl-PCB i snitt 0,9 ng/kg for 

villfanget norsk laks. Det er derfor ingen tvil om at dioksintoksisiteten i røye fra Ellasjøen er 

meget høy. 

Også i røye fra Arresjøen, Richardvatn og Annavatn var TEQ-verdiene relativt høye 

(tilsvarende tilstandsklasse III - IV (Markert forurenset - Sterkt forurenset) i henhold til 

klassifiseringssystemet for skrubbe (Molvær m fl. 1997) selv om de var mange ganger lavere 

enn de som ble målt i røye fra Ellasjøen. TEQ i røye fra Laksvatn på Bjørnøya tilsvarte 

tilstandsklasse I (Ubetydelig - lite forurenset). I røye fra Ratjørna, Diesetvatn (2008 og 2010) 

og Linnévatn ble det ikke detektert dioksinlignende PCB’er (Tabell 4). Nivåene i anadrom 

røye fanget i Liefdefjorden tilsvarte tilstandsklasse I (Ubetydelig - lite forurenset). Den 

anadrome fisken som ble fanget i Liefdefjorden tilhører trolig Vårfluesjøen som ligger på 

østsiden av Woodfjorden.  

Årsaken til de høye miljøgiftnivåene i fisk fra Ellasjøen er at sjøfugl som bader i innsjøen 

tilfører miljøgifter via guano (Evenset m fl. 2007). Sammenlignet med andre områder på 

Svalbard så er nedbørsraten ved Ellasjøen nokså høy, og dette bidrag også til en økt avsetning 

av miljøgifter i nedslagsfeltet til innsjøen. Også Arresjøen og Richardvatn er noe påvirket av 

sjøfugl, men ikke i like stor grad som Ellasjøen. Det er mulig at de forhøyde nivåene i 

Annavatn også kan skyldes sjøfuglpåvirkning, men vi er ikke kjent med i hvor stor grad denne 

innsjøen benyttes av sjøfugl. 

3.2 Klorerte pesticider 

Heksaklorbensen (HCB) ble detektert i fisk fra alle innsjøene (Tabell 1). De høyeste nivåene 

ble målt i røye fra Richardvatn (gjennomsnitt 2,36 ng/g vv), fulgt av Arresjøen (1,75 ng/g vv), 

Ellasjøen (1,57 ng/g vv) og Liefdefjorden (1,27 ng/g vv). Tilsvarende HCB-nivåer har 

tidligere blitt målt i fisk fra andre innsjøer på Svalbard (AMAP 2004; Christensen m. fl. 

2008). 

De høyeste nivåene av klordaner ble målt i fisk fra Richardvatn (gjennomsnitts-konsentrasjon 

19,7 ng/g vv), fulgt av Arresjøen (6,19 ng/g vv), Annavatn (5,99 ng/g vv) og Ellasjøen (5,80 

ng/g vv). Også i studien gjennomført av Christensen m fl. (2008) ble de høyeste nivåene i 

klordaner funnet i fisk fra innsjøer lengst nord på Svalbard. Røya fra Ellasjøen hadde de 

høyeste DDT-nivåene (gjennomsnitt 58,9 ng/g vv), fulgt av Arresjøen (26,3 ng/g vv), 

Annavatn (10,3 ng/g vv) og Richardvatn (9,6 ng/g vv).   

Toksafennivåene var noe høyere enn nivåene av klordaner, med de høyeste nivåene i røye fra 

Richardvatn (22,9 ng/g vv), fulgt av Ellasjøen (16,4 ng/g vv) og Arresjøen (14,6 ng/g vv). 

Også i undersøkelsen gjennomført av Christensen m. fl. (2008) ble det målt relativt høye 

nivåer av toksafen i fisk fra Richardvatn. 

Heksaklorheksan (α-, β-, og ɣ-isomerene ble analysert) ble ikke påvist i noen av de analyserte 

prøvene. Heller ikke endrin, dieldrin eller mirex ble detektert i noen av de analyserte 

fiskeprøvene. 
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3.3 Polybromerte difenyletere (PBDE) 

Røye fra Ellasjøen hadde de høyeste PBDE-nivåene (gjennomsnitt 7,4 ng/g vv, 268 ng/g lv), 

fulgt av røye fra Arresjøen 0,41 ng/g vv, 11,8 ng/g lv) og Annavatn (0,33 ng/g vv, 23,6 ng/g 

lv) (Tabell 4 og Tabell 5). Nivåene av PBDE var generelt lavere enn nivåene av de detekterte 

klorerte forbindelsene i de samme prøvene. PBDE-nivåene i fisk fra Ellasjøen var høyere enn 

de rapportert av Christensen m fl. (2008), men lavere enn nivåene rapportert av Evenset m fl. 

(2005). I fisk fra de andre innsjøene var PBDE-nivåene sammenlignbare eller noe lavere enn 

nivåer som tidligere er rapportert for fisk fra innsjøer på Svalbard (Christensen m fl. 2008).  

BDE 47 var den dominerende kongeneren, fulgt av BDE 100 og BDE 99.  

I Norge er det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff og 

stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av penta-, okta-BDE eller deka-

BDE. EU har innført forbud mot penta- og okta- BDE, og deka-BDE er forbudt i EE-

produkter. Forbud mot bruk av enkelte BDE-kongenere har ført til reduserte utslipp i miljøet, 

og dette begynner å gjøre seg gjeldende i en nedgang i nivåer også i det arktiske miljø. 

Reduserte utslipp i industrialiserte områder kan således være årsaken til at PBDE-nivåene i 

røye på Svalbard tilsynelatende går ned. Ulike størrelser, kjønnsfordeling og modningsstatus 

for de ulike individene som er analysert kan imidlertid også ha betydning for miljøgiftnivåer, 

så en mer inngående dataanalyse er nødvendig før bestemte konklusjoner omkring tidstrender 

kan trekkes.  
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Tabell 4. Miljøgifter i muskelprøver fra røye fra innsjøer på Svalbard, 2008 – 2010. Alle konsentrasjoner, unntatt ∑TEQ dl PCB(ng/kg våtvekt) er oppgitt i 

ng/g våtvekt.  

 
År n 

Lipid 

% 
∑PCB ∑PCB7 ∑dl PCB 

∑TEQ dl 

PCB 

(ng/kg) 

HCB ∑klordaner ∑DDT ∑toksafen ∑PBDE 

Richardvatn  2010 2 
4,7 

(3,17-6,31) 

32,9 

(27 -38,7) 

19,0 

(16,0-22,0) 

7,3 

(6,8-7,8) 

1,44 

(1,40-1,48) 

2,36 

(1,85-2,37) 

19,4 

(16,1-22,7) 

9,6 

(8,1-19,2) 

22,9 

(17,7-28,1) 

0,09 

(0,09-0,2) 

 Arresjøen  
2010 5 4,2 

(1,6-8,3) 

52,6 

(37,2-73,3) 

36,1 

(24,2-45,4) 

18,8 

(12,7-25,0) 

1,18 

(0,82-1,52) 

1,75 

(0,70-3,37) 

6,19 

(4,34-9,96) 

26,3 

(18,4-33,9) 

1,46 

(6,92-24,9) 

0,41 

(0,15-0,95) 

 Ellasjøen  
2009 10 3,2 

(0,75-5,9) 

1235 

(134-2072) 

923 

(98,7-1565) 

405 

(37,7-661) 

42,5 

(1,93-81,3) 

1,57 

(0,44-2,81) 

5,80 

(1,26-12,5) 

85,9 

(10,8-162,2) 

16,6 

(1,43-86,4) 

7,40 

(0,81-13,7) 

 Annavatn 2008 1
1
 1,4 28,9 20,0 6,31 0,34 0,58 5,99 10,3 4,59 0,33 

 Laksvatn  2009 1
2
 1,7 9,99 6,74 1,44 0,09 0,63 2,05 1,44 0,25 0,11 

 Ratjørna 2010 1
1
 3,7 5,03 2,50 < lod <lod 1,04 4,56 2,71 5,49 0,27 

 Diesetvatn 2010 1
1
 2,0 2,2 1,05 < lod <lod 0,47 1,34 0,86 1,20 0,02 

 Linnévatn 2010 1
3
 5,9 2,37 1,02 < lod <lod 0,87 1,44 0,55 1,18 0,01 

 Straumsjøen 2010 1
3
 6,4 2,06 1,04 0,12 0,01 0,73 0,67 0,38 0,52 0,003 

 Diesetvatn 2008 1
4
 3,0 1,24 0,68 < lod <lod 0,50 0,31 0,48 0,99 0,04 

 Liefdefjorden 
2009 4 6,4 

(3,7-4,0) 

6,5 

(3,38-9,38) 

3,51 

(1,55-5,21) 

0,31 

(<lod–0,77) 

0,01 

(<lod-0,03) 

1,27 

(0,83-1,64) 

3,60 

(1,72-5,92) 

3,04 

(1,31-12,2) 

4,02 

(1,88-7,34) 

0,04 

(0,01-0,05) 
1
Samleprøve bestående av muskel fra 5 individer 

2
Samleprøve bestående av muskel fra 10 individer 

3
 Samleprøve bestående av muskel fra 9 individer 
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Tabell 5. Lipidnormaliserte nivåer av miljøgifter i muskelprøver fra røye fra innsjøer på Svalbard, 2008 – 2010. Alle konsentrasjoner er oppgitt i ng/g 

lipidvekt.  

 
År n ∑PCB ∑PCB7 ∑dl PCB HCB ∑klordaner ∑DDT ∑toksafen ∑PBDE 

Richardvatn  2010 2 
733 

(614 -1 465) 

426 

(348-504) 

168 

(124-213) 

51,9 

(45,5-58,4) 

433 

(360-507) 

216 

(177-255) 

503 

(445-560) 

2,2 

(1,6-2,7) 

 Arresjøen  
2010 5 1 873 

(791-9 364) 

1 168 

(514-1 961) 

612 

(259-1 040) 

44,1 

(33,2-58,4) 

195 

(92,3-345) 

868 

(391-1 569) 

430 

(226-884) 

11,8 

(6,2-20,6) 

 Ellasjøen  
2009 10 40 760 

(4 447-407 606) 

30 460 

(3 280-49 430) 

13 351 

(1 251-22 545) 

50,5 

(30,2-63,4) 

188 

(41,9-252) 

2 772 

(360-27 719) 

672 

(48-368) 

268 

(26,9-628) 

 Annavatn 2008 1
1
 2 080 1 435 454 41,7 431 740 330 23,6 

 Laksvatn  2009 1
2
 581 392 83,7 36,6 119 83,7 14,7 6,2 

 Ratjørna 2010 1
1
 136 67,8 <lod 28,2 124 73,4 149 7,3 

 Diesetvatn 2010 1
1
 112 53,1 <lod 23,9 68,0 43,4 60,6 0,95 

 Linnévatn 2010 1
3
 40,0 17,2 <lod 14,7 24,3 9,3 19,9 0,21 

 Straumsjøen 2010 1
3
 32,4 16,4 1,89 11,5 10,5 6,0 8,1 0,04 

 Diesetvatn 2008 1
4
 40,9 22,4 <lod 16,5 10,2 15,8 32,6 1,17 

 Liefdefjorden 
2009 4 119 

(61,7-252) 

64,4 

(28,3-140) 

6,77 

(<lod-20,7) 

20,6 

(15,6-22,3) 

70,1 

(19,1-159) 

61,2 

(14,6-151) 

80 

(29-197) 

0,67 

(0,26-1,2) 
1
Samleprøve bestående av muskel fra 5 individer 

2
Samleprøve bestående av muskel fra 10 individer 

3
 Samleprøve bestående av muskel fra 9 individer 
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3.4 Kvikksølv (Hg) 

Fisk fra Arresjøen hadde de høyeste nivåene av Hg i muskel (gjennomsnitt 0,33 mg/kg), fulgt 

av fisk fra Ellasjøen (gjennomsnitt 0,22 mg/kg). I fisk fra de andre innsjøene varierte Hg-

konsentrasjoner fra 0,01 – 0,07 mg/kg (Tabell 6). Hg-nivåene er betydelig lavere enn 

grenseverdien EU har satt for fisk til konsum (0,5 mg/kg). Fisk med høyere nivå enn 0,5 mg 

Hg/kg vv kan ikke omsettes.  

 

Tabell 6. Nivåer av kvikksølv (Hg, mg/kg våtvekt) i muskelprøver av røye fra ulike innsjøer på 

Svalbard 2008 - 2010.  

 
År n Hg 

Richardvatn  2010 2 0,06 (0,06, 0,06) 

 Arresjøen  2010 5 0,33 (0,17 – 0,63) 

 Ellasjøen  2009 10 0,22 (0,04 – 0,35) 

 Annavatn 2008 1
1
 0,02 

 Laksvatn  2009 1
2
 0,07 

 Ratjørna 2010 1
1
 0,05 

 Diesetvatn 2010 1
1
 0,04 

 Linnévatn 2010 1
3
 0,04 

 Straumsjøen 2010 1
3
 0,05 

 Diesetvatn 2008 1
4
 0,02 

 Liefdefjorden 2009 4 0,03 (0,01 – 0,06) 
1
Samleprøve bestående av muskel fra 5 individer 

2
Samleprøve bestående av muskel fra 10 individer 

3
 Samleprøve bestående av muskel fra 9 individer 
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3.5 Konklusjoner og anbefalinger 

Resultatene fra denne undersøkelsen er i tråd med resultater fra tidligere undersøkelser som 

har vært gjennomført på Svalbard. 

Følgende hovedpunkter kan oppsummeres: 

 Røye fra Ellasjøen inneholder høye konsentrasjoner av PCB (opp til 2072 ng/g vv). 

Allerede på begynnelsen av 1990-tallet ble det påvist høye nivåer av PCB i røye i 

Ellasjøen. Nivåene er fremdeles høye til tross for at nybruk PCB har vært har vært 

forbudt siden 1980.  

 Nivåene av miljøgifter i sjørøye fanget i sjøen (Liefdefjorden) eller røye fra 

sjørøyevassdrag (Linnévatn, Straumsjøen, Dieset) hadde lavere nivåer av miljøgifter 

enn fisk fra innsjøer med kun stasjonær røye. 

 Utregningen av toksisitetsekvivalenter (TEQ) for dioksinlignende PCB’er viste seg å 

være svært høy i røye fra Ellasjøen (gjennomsnittlig TEQ 42,5 ng/kg vv, maks 81,3 

ng/kg vv). Dette er mye høyere enn EU sin grenseverdi for dioksiner og 

dioksinliknende PCB i fiskelever (25 ng TEQ/kg vv). Lever har et mye høyere 

fettinnhold enn muskel, og grenseverdi for muskel vil derfor være betydelig lavere enn 

den for lever. 

 I tabellen nedenfor vises nivåene av ∑PCB og toksisitetsekvivalenter (TEQ) for 

dioksinlignende PCB. Gjennomsnittlig TEQ nivåer for ørret på fastlands Norge ligger 

på 0,36 ng/kg. I 2004 ble det foreslåtte en grenseverdi for ørret av EU kommisjonen på 

4 ng/kg for dioksinlignende PCB (Mattilsynet 2004). 

 
År n 

∑PCB 

(ng/g) 

∑TEQ dl PCB 

(ng/kg) 

Richardvatn  2010 2 
32,9 

(27 -38,7) 

1,44 

(1,40-1,48) 

 Arresjøen  
2010 5 52,6 

(37,2-73,3) 

1,18 

(0,82-1,52) 

 Ellasjøen  
2009 10 1235 

(134-2072) 

42,5 

(1,93-81,3) 

 Annavatn 2008 1
1
 28,9 0,34 

 Laksvatn  2009 1
2
 9,99 0,09 

 Ratjørna 2010 1
1
 5,03 <lod 

 Diesetvatn 2010 1
1
 2,2 <lod 

 Linnévatn 2010 1
3
 2,37 <lod 

 Straumsjøen 2010 1
3
 2,06 0,01 

 Diesetvatn 2008 1
4
 1,24 <lod 

 Liefdefjorden 
2009 4 6,5 

(3,38-9,38) 

0,01 

(<lod-0,03) 

 1
Samleprøve bestående av muskel fra 5 individer 

 2
Samleprøve bestående av muskel fra 10 individer 

 3
 Samleprøve bestående av muskel fra 9 individer 
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 Fisk fra alle de andre innsjøene hadde mye lavere TEQ-verdier for dl-PCB enn røye 

fra Ellasjøen (TEQ fra < lod – 1,52 ng/kg vv). Men også i røye fra Arresjøen, 

Richardvatn og Annavatn var TEQ-verdiene relativt høye (tilsvarende tilstandsklasse 

III - IV (Markert forurenset - Sterkt forurenset). Nivåene i anadrom røye fanget i 

Liefdefjorden samt nivåene i sjørøye fra Linnévatn og Diesetvatn (ikke detektert) 

tilsvarte tilstandsklasse I (Ubetydelig - lite forurenset). 

 Gjennomsnittlig nivå av PCB (∑av 64 kongenere) i røye fra Ellasjøen var > 20 x 

høyere enn de som ble målt i røye fra innsjøen med de nest høyeste nivåene, Arresjøen 

(52,6 ng/g vv).  

 Røye fra Richardvatn (32,9 ng/g vv) og Annavatn (28,9 ng/g vv) hadde høyere PCB-

nivåer enn fisk fra de andre undersøkte innsjøene, med unntak av Ellasjøen. 

 Fisk fra innsjøene lengst nord på Svalbard (Richardvatn og Arresjøen), samt Annavatn 

og Ellasjøen hadde relativt høye nivåer av klordaner og DDT.  

 Fisk fra Richardvatn og Ellasjøen hadde høyere nivå av toksafen enn fisk fra de andre 

innsjøene. Årsaken til dette kan være påvirkning av østlige luftstrømmer (fra 

Russland) til disse områdene, men dette krever videre undersøkelser. 

 Nivået av PBDE var lavt (< 1 % av ∑PCB) i fisk fra samtlige innsjøer, med unntak av 

Ellasjøen, hvor PBDE-nivået var > 20x høyere enn i innsjøen med nest høyest PBDE-

nivå (Annavatn).  

 Fisk fra Arresjøen hadde de høyeste nivåene av Hg i muskel (gjennomsnitt 0,33 

mg/kg), fulgt av fisk fra Ellasjøen (gjennomsnitt 0,22 mg/kg). Hg-nivåene var lavere 

enn grenseverdien EU har satt for fisk til konsum (0,5 mg/kg) i fisk fra alle de 

undersøkte innsjøene. 

 Alt i alt kan det oppsummeres at til tross for at innsjøene som er undersøkt ligger langt 

fra lokale kilder så fører globale (atmosfærisk transport) og lokale prosesser 

(meteorologiske forhold, forekomst av sjøfugl) til forhøyde (og til dels svært høye) 

nivåer av enkelte klororganiske miljøgifter i røye på Svalbard. Røye fra Ellasjøen har 

PCB-konsentrasjoner som gjør at den er mindre egnet for humant konsum. Eventuelle 

kostholdsråd skal vurderes av Mattilsynet. Nivåene av miljøgifter er generelt høyere i 

røye på Svalbard enn det som er funnet i ferskvannsfisk i Nord-Norge (Christensen m 

fl. 2008).  

 Det analyserte materialet fra flere av innsjøene er begrenset og man har hatt liten 

kontroll med innsamling og håndtering av prøver i felt. Det er flere andre innsjøer på 

Svalbard som benyttes av fritidsfiskere og en ny oppfølging i noen av disse 

vassdragene anbefales. Videre så anbefales det at man følger med på utviklingen av 

miljøgiftene i Ellasjøen i tiden fremover. 
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