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Läsarpulsen

Missbildad öring vittnar om
miljögifter
Lund. Var sjätte öring i Vallkärrabäcken nedströms
Sankt Hans backar är gravt vanskapt av miljögifter.
Lunds kommun kände till den missbildade öringen
redan 1999. Men inga åtgärder har satts in.
LUND. Sexton procent av öringen har kraftiga missbildningar, med
deformerade ryggfenor, buk- och stjärtfenor. Skador som av allt att döma
orsakats av miljögifter eller tungmetaller i vattnet. Det konstaterade
sötvattenekologen Anders Eklöv i sin rapport, hösten 2002.– Det finns
ingen annan möjlighet än att det är Sankt Hans Backar som har stått för
det här, säger han.
Anders Eklöv har i femton års tid utfört mätningar på uppdrag av
länsstyrelsen och kommuner i vattendrag i hela Skåne. Men han har aldrig
sett något som motsvarar tillståndet i Vallkärrabäcken, en kilometer
nedströms från Sankt Hans Backar.
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– Det är oerhört ovanligt att man hittar missbildad havsöring, säg en på
tusen. Här hade vi väldigt hög andel missbildad fisk, de var helt krokiga och
saknade ryggfenor, säger Anders Eklöv.
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mättes och vägdes. En del sparades som forskningsmaterial till
ekotoxikologen, avdelningen på ekologiska institutionen vid Lunds
universitet, där man undersöker miljögifter.
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– De tyckte att det var spännande eftersom det handlade om såpass
ovanliga och grava missbildningar, säger Anders Eklöv.

Hallå där Matilda
Espmarker...

Exakt vilka gifter det handlar om vet man inte. Det finns mängder av
miljögifter som kan orsaka liknande skador, men för att få veta vad fiskarna
förgiftats av krävs ytterligare mätningar. Att missbildningarna skulle vara
resultat av en sjukdom är uteslutet, enligt honom.

Engström
Vem behöver popstjärnor?
Går det inte att turnera och
sätta upp shower utan dem?
Absolut. När Michael Jacksons
planerade ”This Is It”-shower
ställdes...

– Fiskar som är såpass skadade som de vi hittade överlever inte till vuxen
ålder. Gifterna i de fiskar som har lättare skador försvagas med tiden, men
de äts av andra djur och gifterna förs vidare i näringskedjan.
Anders Eklöv lämnade sin rapport till Paul Eric Jönsson, dåvarande
kommunekolog, som beställt kontrollen. Men de återkommande kontroller
i Vallkärrabäcken som Anders Eklöv rekommenderat uteblev.
– Det här är gamla synder. Av någon anledning har man inte velat följa upp
det här. Jag tror inte att man vill ha upp det i ljuset, menar Anders Eklöv.
Rapporten glömdes inte bort på Lunds Universitet. En grupp studenter på
ekotoxikologen gjorde förra året mätningar på samma plats. De kände till
Anders Eklövs tidigare undersökningar.
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Mer än hälften av fiskynglen man undersökte, 8 av 15, hade samma typ av
skador som i Eklövs undersökning. Man gjorde även ett mindre antal
prover för att mäta gifter i fisken. På den mätplats där tillflödet kommer
från deponin, mättes förhöjda halter av sex tungmetaller, och höga halter
av miljögifterna HCB och PCB 60 och 95. Undersökningen gjordes av
studenter på grundutbildningen. Några vetenskapliga slutsatser kan därför
inte dras utifrån detta material, betonar docent Olof Berglund som ledde
projektet.

Vad var mest intressant?

– Men det var en såpass tydlig skillnad på fisken att det är värt att följa upp
mer detaljerat om det är deponin som har orsakat detta. Organismer i
vatten är en bra indikator, de är känsliga för ämnen som kan läcka från
deponin. Det är tydligt att något inte står rätt till här, säger Olof Berglund.
Olof Berglund menar att resultatet vid Sankt Hans backar är
anmärkningsvärda.
– Det är ovanligt med en så hög frekvens missbildad fisk. Om det är
miljögifter det handlar om här så rimmar det illa med miljömålen, säger
Olof Berglund.

Niklas Schiölers
fantastiska resa
Toppnyheterna just nu

Miljögifter – långlivade organiska ämnen

TV: Vi spånar namn till
litteraturpriset

HCB: Hexaklorbensen är ett giftigt bekämpningsmedel som förbjöds i Sverige i

Måste lämna ut namn på

början på 1980-talet. HCB har lång livslängd i miljön. I Sverige avvecklades det
sista godkända bekämpningsmedlet med hexaklorbensen 1980.

anställd

Alla fick inte svara
Först Brasilien – sedan MFF

PCB: Polyklorerade bifenyler. Industrikemikalie, användes som en mjukgörare
för olika plastprodukter PCB är mycket giftigt för vattenlevande organismer och
ger störningar i fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur till

Många frågor efter

exempel sälar.

explosionen

Diarieföring

Extra protein ska stärka

Alla kommunala förvaltningar och verk är skyldiga att registrera handlingar som
kommer in till dem, eller som framställts där. Det gäller såväl pappersbaserad
information som elektronisk, t ex i form av e-post. Handlingarna ska registreras i
ett diarium. Det är först efter att handlingen är diarieförd som allmänheten kan
kräva att ta del av den, med stöd av offentlighetsprincipen.

Relaterade artiklar

Larmrapporten mörkades i undersökningen
Lund Fiskrapporten kom bort. Trots kommunekologens larm lämnades den utanför
kommunens...

Bakgrund
Lund

Realtidsuppdatering är aktiverad.
Kommentarsfunktionen är stängd på den här sidan.
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13

kommentarer

Sortera efter visa äldst först

<![CDATA[Johanna]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Som mamma till två barn som har lekt i just den här bäcken
blir jag väldigt orolig. Nu får ansvariga på kommunen agera
och sluta mörka. Mitt förtroende för Lunds kommun är just
nu mycket litet. Informera oss som bor i området om vad
som gäller och om vad ni tänker göra nu. Att interna bråk om
vem som ska betala ska leda till skador på miljö och kanske
även människor är helt ofattbart idiotiskt.]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Oskar]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Johanna! Så är det i Lund's Kommun! det händer ingenting,
tyvärr !]]>

mjölkförsäljningen

Stressade och kränkta
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5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Patrik Persson]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Tydliga besked om vad som nu skall ske vill vi ha inom tre
veckor. Sedan handling. Allt sunt förnuft borde från början ha
sagt att dessa problem borde dyka upp kring en gammal
sophög från tiden då inte allt för miljövänliga material
slängdes. What goes in, must come out, som man säger inom
biologin.]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Andy Larvig]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Det får man ju förstå, att byråkraterna i Lund, överingenjörer
och överinspektörer och andra, inte vill hålla på med sån skit
nu, när man ska samla krafterna till kultursektorn. En sak i
taget. Man kan väl sätta upp ett par skyltar så länge.]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[M]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Jag har i ett eget arbete på universitetet noterat det
inträffade . Vad den skadade fisken är en konsekvens av är
förvisso inte säkerställt men det är förvånande att man inte
skärmar av området tills dess att det är utrett vem inom
kommunen det är som skall ta ansvar och göra vad. Det är en
ringa kostnad i förhållande till den skada som har skett och
kan komma att ske. Pinsamt dåligt agerat av Lunds
kommun. ]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[M]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Hur är det med missfallsfrekvensen bland kvinnorna i
området, är det någon som vet något om det?? ]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Simon]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Tyvärr får ju ingen politiker något straff för detta. Person A
kommer säga att det var person B som i sin tur hade
förtroende till person C, som ehuruvida och till ytter mera
visso ... och sen är vi nere på person Ö.
Fast å andra sidan, det är folk som slängt sin skit kanske
utan att tänka på miljökonsekvenser, så det är faktiskt vi
kreti och pleti här som får ta ett visst ansvar också. ]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Oscar]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Det är nog ganska vanligt att tippar som fylldes igen på 60
talet innehåller alla möjliga gifter och annat som nu är
strängt förbjudet. Jag har full förståelse för att folk i området
är rädda och inte vill låta sina barn leka där. I Lomma bygger
de hus på soptipparna så problemet är inte unikt för Lund.
Stå på er och kräv er rätt mot kommunen.]]>
5 år sedan

<![CDATA[Ove]]> 1 kommentaren fälldes ihop

A Gilla
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Typiskt för Lunds politiker och tjänstemän att undanhålla
obehaglig miljöfakta. De vill ha ESS-anläggnigen med 30 ton
kvicksilver och radioaktiv strålning till Lund och påstår också
att den skall genomgå noggrann miljöprövning för att
byggas. Är det någon som tror att detta kommer gå rätt till?
Deras handlingskraft ifråga om att följa upp rapporten om
förgiftad fisk bevisar deras "oerhörda engagemang" i
miljöfrågor. ]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[2007-07-29]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Hur är det med stenbrotten som spyr ut stendamm, silicos,
längs våra vägar och i vår närmiljö. Det finnss hur mycket
som att göra men nu ser man hur det mörkas även inom
kommunen.]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Anders]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Svagt att inga åtgärder har sats in ännu av kommunen trots
att man kände till den missbildade öringen redan 1999, då
Miljöbalken trädde i kraft. Hur tänker politikerna? Tror de att
gifterna bara kommer att drabba fisken? Nej, de anrikas i
naturen och når slutligen även oss människor. Det är bara en
tidsfråga. Man måste genast undersöka detta noggrant och
komma fram till orsaken. Troligtvis är det Sankt Hans backar,
f.d. gammal soptipp som är orsaken. Det ska väl inte vara så
svårt att sanera.]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Anders]]> 1 kommentaren fälldes ihop

Håller med Simon att även vanligt folk som slängt sitt
miljöfarliga skräp på soptipparna genom åren, utan att tänka
på miljökonsekvenserna också måste ta sin del av ansvaret.
Men frågan är bara, kommer de att erkänna det? Nej,
troligtvis kommer ingen eller inte många i alla fall träda fram
och säga: "-Jag har slängt miljöfarligt skräp på tippen."]]>
5 år sedan

A Gilla

<![CDATA[Bengt Bengtsson]]> 1 kommentaren fälldes ihop

idagens tidning om sopptippar har ni glömt en tipp som
säkert läcker.Den är beläggen mittförRögledammar kolla den
här tippade inevånare från gamla södra sandby kommun.]]>
5 år sedan

A Gilla

Trackback-länk http://disqus.com/forums/sydsvenskan/cdatamissbildad_oring_vittnar_om_miljogifter/trackback/
ANNONS:

Page 5 of 5

Om cookies
Så hanterar
Sydsvenskan
cookies

Fler kanaler
Vi finns i mobilen, i
läsplattan och som
PDF-tidning.

Live
Besök oss och lär
dig hur vi jobbar

Stjärnkortet
Allt om
Sydsvenskans
förmånskort

Om Sydsvenskan
Mer information
om tidningen och
företaget.

© Sydsvenska Dagbladets AB 2012 Ansvarig utgivare: Daniel Sandström Chef Sydsvenskan.se: Mattias Pehrsson Nyhetschef: Niklas Lundell
Nyhetstips: 71234@sydsvenskan.se Tipsa webbredaktionen: 040-28 12 34 Telefon växel: 040-28 12 00 Fax: 040-93 54 75
Postadress: Sydsvenskan 205 05 Malmö Besöksadress: Krusegatan 19 Malmö

Bilder i Syd
Bilder från
Sydsvenskans
fotoarkiv.

