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Förord 
 
Människor och dess verksamhet har alltid haft en mer eller mindre stor effekt och påverkan på 
miljön och människors hälsa. Utvecklingen mot mer och mer påverkan ha det senaste 
århundradet eskalerat tills man för ett par decennier sedan kom fram till att vi måste göra 
något åt för att motverka denna utveckling, vi måste åtgärda och minska den skadan som sker 
eller har skett.  

Ett av problemen som kräver åtgärder är förorenade områden. Föroreningar är ett stort 
problem då vi ofta exponeras för dem på ett eller annat sätt. De kan osynligt spridas och 
komma fram på helt andra platser än de uppkommit på.   

År 1990 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för de förorenade 
områdena i Sverige. Den inventering som då började och är till för att bland annat uppfylla det 
av riksdagen framställda nationella miljömålet ”Giftfri miljö”. Inventeringen är mycket viktig 
för att arbetet med att åtgärda dessa eventuella faror och risker ska prioriteras rätt och för att 
kunna kartlägga de farligaste områdena.  

Flera branscher och områden är outforskade och i behov av inventering och undersökning. En 
av de branscher som tills nu inte är inventerade gällande förorenade områden är 
pälsdjursuppfödningen och minknäringen.  

Rapporten redovisar resultaten av en branschundersökning av minkfarmar i Sverige samt en 
översiktlig riskklassning enligt MIFO-metoden fas 1 (metodik för inventering av förorenade 
områden). Resultaten bygger främst på uppgifter från arkivstudier, intervjuer och platsbesök, 
då inga provtagningar görs i denna fas av inventeringen.  

 

Denna rapport är skriven av Martin Enström och är ett examensarbete för kandidatexamen i 
Miljövetenskap vid Lunds universitet.  

Handledare under projektets gång var Georg Marcusson på länsstyrelsen i Blekinge län och 
Professor Per Sandgren vid Lunds universitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 
 

 

Innehåll 
 

Abstract ..................................................................................................................................... 1 

1.  Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1  Syfte och Målsättning ................................................................................................. 2 

2. Material och metod ........................................................................................................... 3 

2.1 Intervjuer, platsbesök, litteraturstudier ........................................................................ 3 

2.2 MIFO - modellen, fas 1 ............................................................................................... 3 

3. Beskrivning av pälsuppfödningsbranschen .................................................................... 5 

3.1 Historik ........................................................................................................................ 5 

3.2 Det undersökta objektet ............................................................................................... 6 

3.3  Branschtypiska föroreningar ........................................................................................ 8 

4.  Riskbedömning ................................................................................................................ 11 

4.1 Föroreningarnas farlighet .......................................................................................... 11 

4.2 Föroreningsnivå ......................................................................................................... 11 

Diflubensuron (Dimilin) ................................................................................................... 12 

Cypermetrin (Etotal) ......................................................................................................... 12 

4.3 Spridningsförutsättningar .......................................................................................... 12 

4.4 Känslighets och skyddsvärde ..................................................................................... 15 

4.4.1  Objektets känslighet och skyddsvärden ................................................................. 16 

4.4.2  Omgivningens känslighet och skyddsvärden ......................................................... 16 

5 Samlad riskbedömning ................................................................................................... 17 

6. Diskussion och slutsatser ................................................................................................ 18 

7. Referenser ........................................................................................................................ 21 

 

    

 
 

 



 
 
  
 

1 
 

Abstract  
The raising of fur animals is generally a polluting activity, today and historically. This study 
is focused on the breeding of minks. I concluded that this is an industry that has significantly 
polluting places it have been active on. 

The main and most interesting source of contamination is the use of pesticides, which always 
has been frequently used. The pesticides used often entail very high risks for both human 
health and the environment. Most distinctive was the use of DDT, which was used for 20 
years, until the 1970s, on generally all farms. 

The inspected object on Listerlandet, Sölvesborg community, is no exception to this. Even 
there, the use of pesticides has been great. During the farm´s approximately 60-year active 
period have a variety of chemicals for vermin control been used. 
It is important to do further research on this industry, in order to determine the situation and 
investigate whether any risks to human health and the environment exists or not. 

1.  Inledning  
 
Problemet med förorenade områden är en stor uppgift att lösa. För att nå ett hållart samhälle 
både gällande natur och människors hälsa krävs att man vet var de förorenade områdena finns.  
Områden och hela verksamhetsbranscher behöver utredas och undersökas för att risker och 
effekter ska kunna kartläggas och minskas.  

Branscher måste beskrivas och områden måste inventeras för att få en bild av hur 
risksituationen ser ut. Det finns många okända och icke inventerade områden som potentiellt 
sett innebär risker. En av dessa är pälsdjursuppfödningen, som inte alls är undersökt gällande 
förorenad mark. 

Minkuppfödning för pälsproduktion är en i vissa delar av landet en relativt stor industri. I 
Sverige finns runt 200 pälsfarmer, av dem är ungefär hälften minkfarmer. De finns i hela 
landet men har sitt centrum på Listerlandet där en tredjedel av minkfarmarna är lokaliserade, 
ca 55 stycken (Jordbruksdepartementet, 2005). 

Ingen liknande studie angående föroreningssituationen kopplat till pälsdjursuppfödning har 
tidigare gjorts. Därför finns väldigt begränsad kunskap om hur situationen faktiskt ser ut.  
Detta gör det till en mycket viktig och intressant bransch att undersöka och kartlägga. 
Eftersom att pällsdjursuppfödning potentiellt sett kan utgöra risker på de ca 200 platser i 
landet där de finns är det viktigt att veta hur stora dessa risker är, om det finns några.  

På Listerlandet i Sölvesborgs kommun är antalet pälsfarmar stort, där finns en stor del av 
landets alla minkfarmar samlade på en liten yta. Där är arbetet med inventeringen särskilt 
viktigt av förorenade områden, eftersom att koncentrationen av farmar där är så hög. Denna 
täthet av farmar gör att de eventuella föroreningar som kan finnas totalt sett blir större när 
antalet potentiella föroreningskällor ökar.  Påverkan på miljön samt påverkan på människors 
hälsa blir då mer signifikant.  
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Minkbranschen är generellt sett en näring som är betydande ur föroreningssynpunkt där 
uppfödningen kan förorena och påverka omgivningen negativt. Speciellt historiskt sett då det 
sedan branschens start under 1930-talet har använts flera olika kemikalier, främst i 
bekämpningssyften. Kunskap behövs om vilka ämnen som idag och i framtiden kan utgöra 
risker. Detta både för att kunna sätta in åtgärder där det behövs och för att kunna förebygga 
ytterligare föroreningar.  

Det är inte bara minkbranschen som bidrar till denna typ av miljöpåverkan, i stort sett alla 
djuruppfödningar och jordbruk använder bekämpningsmedel av något slag. Tillsammans med 
många andra verksamheter bidrar minknäringen till föroreningar, som kan utgöra stora risker 
utan att vi ens är medvetna om att de finns.  

Därför är mitt mål att få en bild av hur stor minknäringens påverkan på natur och människor 
är. Genom att göra en branschbeskrivning samt en närmare undersökning på en minkfarm ska 
föroreningssituationen utredas för branschen och för den utvalda farmen.  

 
 
1.1  Syfte och Målsättning 
Syftet med arbetet är att göra en branschbeskrivning av minknäringen i landet samt göra en 
riskklassificering med hjälp av naturvårdsverkets MIFO-metod Fas 1, på någon av farmerna i 
Blekinge som väljs ut under arbetets gång. Detta projekt utfördes i samarbete med 
länsstyrelsen i Bleking län.  

Arbetet görs med fokus på förorenad mark och riskerna som detta medför. Arbetet ska 
resultera i en MIFO fas 1 undersökning, innehållande branschbeskrivning.  

En preliminär riskklassificering av ett objekt innebär att den placeras i en av fyra riskklasser 
med avseende på föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, dess spridningsförutsättningar, 
känslighet och skyddsvärde.  

Baserat på resultatet ska en prioritering göras som ligger till grund för rekommendationer om 
eventuellt fortsatta undersökningar av områden och minknäringen med MIFO fas 2 
inventeringen. 

Resultatet ska ge svar om hur minkuppfödningsbranschen generellt sett påverkar dess 
omgivning i avseende på förorenad mark. Samt hur det objekt som ska undersökas påverkar 
sin omgivning. 
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2. Material och metod  
Metoden jag använt mig utav är Naturvårdsverkets metod för inventering av förorenade 
områden, Mifo-metodiken, vilken beskrivs nedan.  

Jag har även varit i kontakt med Sveriges Pälsuppfödares Riksförbund, SPR där jag fick hjälp 
att hitta information och litteratur.  

2.1 Intervjuer, platsbesök, litteraturstudier 
Det som ligger till grund för denna rapport är en litteraturstudie där jag under en veckas tid 
gick igenom böcker om minkuppfödning. Litteraturen jag gick igenom ingår i en serie utgiven 
av Sveriges pälsfarmares riksförbund från åren 1947, 1961 och 1979. De gav mig en bra 
inblick i uppfödningen och bland annat vilka kemikalier och ämnen som varit vanliga och hur 
de använts.  

Jag gick även igenom en hel tidningsserie, Våra pälsdjur, där ett nummer av tidningen 
utgivits varje månad sedan 1930-talet fram till idag. Där fick jag väldigt mycket information 
gällande minkuppfödning och en mycket värdefull faktabas till min undersökning. 

Jag har även använt mig av GIS, ett geografiskt informationssystem, för att få kartor över 
området som ingår i undersökningen samt information om de geologiska och hydrogeologiska 
förhållandena.   

Jag har utfört en intervju med minkfarmare på den berörda farmen i samband med 
platsbesöken jag har gjort. Platsbesöken och intervjuerna gav mycket värdefull information 
som ingen bok skulle kunna ge. Inga namn nämns i rapporten på grund av den stora hotbilden 
som redan finns.  

Blekinges länsstyrelse har hjälpt mig under arbetets gång och har varit till stor hjälp. Dom har 
bidragit med material såsom tillgång till GIS, kartor men även råd och vägledning under 
arbetets gång.  

Till stor hjälp har även Professor Per Sandgren från Lunds universitet varit då han varit min 
handledare i detta projekt.  

 

2.2 MIFO - modellen, fas 1 
För att inventeringen ska genomföras på liknande sätt och kunna värderas och jämföras med 
andra inventeringar måste en standardiserad metod användas. När samma metod används blir 
de riskbedömningar som görs mer tillförlitliga och säkra. Metoden som används är 
Naturvårdsverkets rapport 4918 - Metodik för inventering av förorenade områden 
(Naturvårdsverket, 1999). Inventeringen sker på länsstyrelserna i hela landet och målet är att 
arbetet ska vara klart år 2013, då de mest akuta och farliga områdena ska vara inventerade.  
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MIFO-modellen, Metodik för inventering av förorenade områden, är en metod framtagen av 
Naturvårdsverket. Inventeringen är indelad i två 
faser, fas 1 och fas 2, där den första fasen är en 
orienterande studie och riskklassning. Den andra 
fasen är en översiktlig undersökning följt av en ny 
riskklassning.  

I min rapport ingår en fas 1 undersökning vars 
arbetssätt beskrivs i figur 1. Eftersom att ingen 
branschbeskrivning finns för minknäringen eller 
för pälsnäringen över huvud taget så måste en 
sådan först göras. Denna kan sedan ligga till 
grund för kommande undersökningar av andra 
minkfarmar.  

När branschen identifierats och beskrivits ska det 
objekt som ska undersökas identifieras och väljas 
ut.  

Steget efter innebär insamling av uppgifter samt 
platsbesök, då ska blanketterna A och B fyllas i. 
Det är blanketter med administrativa uppgifter, 
beskrivning av verksamheten samt områdes- och 
omgivningsbeskrivning. I samband med 
platsbesök görs även intervjuer. Andra sätt som 
informationen inhämtas är kart- och arkivstudier. 

Sammanställning och utvärdering av 
föroreningarnas – farlighet, – nivå, – spridnings- 
förutsättningar såväl som – känslighets och 
skyddsvärde görs i blankett C och D. Sedan görs en samlad riskbedömning med hjälp av 
blankett E, där objektet placeras i en av 4 riskklasser.   

Med stöd av riskklassificeringen kan sedan objektet jämföras med andra objekt när man ska 
prioritera för vilka som bör undersökas vidare  i den översiktliga undersökningen, fas 2. 
Resultaten och rapporten arkiveras sedan och blir till offentliga handlingar.  

 
 

 

Figur 1. De olika stegen i en Mifo fas 1 inventering 
(Naturvårdsverket, 1999). 
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3. Beskrivning av pälsuppfödningsbranschen 
3.1 Historik 
Pälsuppfödning är en bransch som koncentrerats till södra Sverige, främst i Sölvesborgs 
kommun. Där ligger farmerna mycket tätt samlade, på Listerlandet, en ca 80km2 halvö. 
Ungefär en tredjedel av alla landets farmer, ca 55 stycken, återfinns där. Av dessa 55 är 9 
nedlagda och klassade som ej aktiva (Jordbruksdepartementet, 2005). 

Orsaken till att farmarna ligger samlade på Listerlandet är att det var en fiskeby. Därmed en 
by med osäkra inkomstkällor som behövde en alternativ försörjning när fisket gick dåligt. 
Speciellt dåligt var fisket i mitten av 1900-talet då många av farmarna startades (Källa: 
intervju). Dessutom har tillgången på minkfoder, biprodukter från fisket, alltid varit stort.  

Minknäringen i Sverige har vuxit fram sakta och farmarna har prövat sig fram för att få bästa 
resultat. Erfarenheterna har sedan i många fall gått i arv. Man har under åren använt sig av 
ungefär samma metoder på alla farmarna, och då även användandet av kemikalier och 
bekämpningsmedel. Alltså kan föroreningssituationen förväntas vara ungefär densamma på de 
flesta farmerna. 

Löss och loppor har genom åren varit skadedjur som ställt till med stora problem på farmen, 
problem som måste bekämpas för att kunna hålla lönsamheten uppe. Därför har det varit ett 
bekymmer man hela tiden varit angelägen att bekämpa. Främst har olika kemiska 
bekämpningsmedel i pulver- eller flytande form använts. Bland annat har DDT och Lindan 
flitigt använts i rikliga mängder flera gånger om året. Dessa pesticider användes för att få bort 
löss och loppor från minkarna och från farmen.   

DDT och Lindan är båda klorerade bekämpningsmedel som är mycket svårnedbrytbara, 
mycket bioackumulerande och toxiska (Kemikalieinspektionen, 2012) (Wallin, 2004). De är 
båda cancerframkallande och akut giftiga för vattenlevande organismer redan vid mycket låga 
halter. (Kemikalieinspektionen, 2012) (Wallin, 2004). 

Genom åren har de kemikalier man använt varierat, allteftersom man upptäckt hur farliga de 
gamla är eller då nya bättre kommit fram. Utvecklingen har lett till att farligheten på de 
använda kemikalierna har minskat. Men trots att farligheten blivit mindre så är de idag 
använda ämnena fortfarande ett problem, som bidrar till föroreningar.  

Ett exempel på denna process mot mindre farliga kemikalier är bekämpningsmedlen som 
använts på farmarna.  

Till en början användes de mycket farliga ämnena DDT och Lindan, de är klorerade pesticider 
med mycket hög farlighet. När den mycket höga farlighet i början av 1970-talet upptäcktes så 
byttes de ut dem mot mindre farliga. Främsta ersättaren var Etotal, där den aktiva substansen 
Cypermetrin är verkssam (SPF, 1992), (Intervju), vilket är ett medel som är mindre skadligt 
för människor och vattenorganismer. 

Dimilin som är ett annat bekämpningsmedel mot loppor som började användas för ungefär 5 
år sedan och är en pesticid innehållande Diflubensuron. Detta är ett för människor mindre 
skadligt ämne och dess farlighet bedöms som måttlig (Kemikalieinspektionen, 19971). 
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Farligheten för vattenorganismer är däremot liknande den för Etotal. Båda är 
bioackumulerbara, mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka 
långtidseffekter i vattenmiljöer (Pharmaxim, 2002). 

Fodret som minkarna matas med har genom åren varierat, men i stort sett alltid bestått av fisk 
och slaktavfall. För att hålla maten färsk har man kyl- och frysanläggningar, vilka kan orsaka 
utsläpp som till exempel CFC, klorfluorkarboner, och HCFC, klorfluorkolväten. Dessa båda 
ämnen går under samlingsnamnet freoner, vars utsläpp medverkar till nedbrytning av 
ozonlagret i atmosfären (Kemikalieinspektionen, 2011). Men då de är väldigt lättflyktiga 
ämnen som reagerar vid kontakt med luft är dess påverkan på marken försumbar (Norlander, 
2005). Det är inget lokalt problem, utan ett globalt problem när det gäller förtunning av 
ozonlagret (Norlander, 2005). 

De hus som minkarna föds upp i är enkla skjul som står mycket tätt byggda på farmen. De är 
byggda direkt ovanpå den grusbelagda marken och är av trä och järn. Dessa byggnader är ofta 
mycket gamla och har genom åren utsatts för en mängd olika ämnen. Bland annat har de 
målats med blyfärger såsom blymönja och blyvitt (SPF, 1992). Det betyder att föroreningar av 
bly med stor sannolikhet finns i marken orsakat av färgen. Detta bevisas av att blyförgiftning 
av minkar varit ett stort problem genom åren då färg flagnar av och faller ner i maten och då 
även på marken (Helgebostad et al. 1961).  

 

3.2 Det undersökta objektet  
Med anledning av att det redan finns en mycket stor hotbild mot minkfarmare är objektets 
namn och ägarens namn inte nämnt i denna rapport.  

Objektet är beläget i Sölvesborgs kommun, i Nogersund på Listerlandet (se figur 3). Det är 
egentligen en samling av tre farmar som ligger ihop, vars yta är ungefär 48 000 m2 stort (se 
figur 2). Det undersökta objektet utgör ungefär hälften av ytan, ca 23 000 m2 och är markerat 
med rött i figur 2 nedan. Det har bedrivits uppfödning av mink på platsen sedan år 1951, alltså 
i 61 års tid. På farmen sker uppfödning, avlidning, slaktning, torkning och mellanlagring av 
skinn (intervju). 

Området ligger ca 200 meter från närmsta bostadshus och ungefär 850 meter från Östersjön. 
Det ligger på en halvö ca 25 m över havet, och har sluttande mark mot havet i ca 2% lutning. 
Området är dränerat och har sitt avlopp i ett dike där vattnet orenat rinner ut mot havet i 
sydost (intervju). 

I omgivningen finns mycket skyddsvärd natur, två natura-2000 områden och ett naturreservat 
(se figur 4). Vid havsviken sydost om farmen finns en mycket välbesökt badplats där många 
människor vistas, främst sommartid.   

Det finns 8 kända brunnar som alla ligger inom 200 – 300 meter sydväst om objektet, dessa 
brunnar används till bevattning och energibrunnar (SGU, 2012). 

Geologin i området består främst av grus och sand. Platsen ligger under högsta kustlinjen och 
består av sedimenterade jordarter och svallade områden med grövre material såsom grus 
(Sveriges nationalatlas, 2012). 
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Figur 2 . Objektet som undersökts inringat i rött. (Bildkälla: Hitta.se, 2012) 

 

 
Figur 3. Lokalisering av Listerlandet samt undersökt objekt (Bildkälla: Eniro, 2012) 
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Figur 4. Skyddsområden, Naturreservat och Natura 2000-områden. 

 

3.3  Branschtypiska föroreningar 
 
Bekämpningsmedel 
Det steg i uppfödningen som generellt sett har förorenat mest är användandet av 
bekämpningsmedel. Mycket gifter har genom åren använts, främst till bekämpning av 
skadedjur såsom loppor och löss. Där har en rad olika preparat använts för att lösa eller lindra 
detta som annars utgör ett stort problem. 

DDT 
Det klorerade insektsmedlet DDT (Diklordifenyltrikloretan) användes flitigt på alla gårdar 
fram till början av 70-talet (Kull, 1970). År 1970 förbjöds användandet av DDT. Fram till 
dess hade det besprutats rikligt med DDT på gårdarna, flera gånger om året (Kull, 1970). 
Varje höst efter slakt, men även vid de regelbundna utbrotten av loppor som kan ske flera 
gånger per år (Kull, 1970). 
Vid ett bekämpningstillfälle besprutades området oftast 3 gånger. Först besprutades allt i och 
runt burarna, varefter sprutning skedde två gånger till med två veckors mellanrum (SPF, 
1970).  Det som användes var ett flytande medel av DDT som sprutades med giftsprutor (SPF, 
1970).  

DDT har en mycket långsam nedbrytning och är mycket resistent i naturen. Halveringstiden 
beräknas vara 31 år i grundvatten, 15 år i jorden och 1 år i ytvatten (Howard, 1991). Denna 
långsamma nedbrytning medför att det finns rester kvar på de gårdar det använts.   

DDT är ett ämne med ”Mycket hög farlighet” (Naturvårdsverket, 2002). Detta på grund av att 
det uppfyller alla de tre farligaste kriterierna för en förorening dvs. är mycket persistent, 
bioackumulerande och toxiskt. 
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Det räcker att exponeras för DDT i mycket små mängd under en längre tid för att det ska vara 
skadligt för människor, till och med dödligt. Detta på grund av dess bioackumulerande effekt 
då dosen i kroppen sakta byggs upp. Det har en akut giftighet på organismer i vatten, redan i 
mycket små mängder (Kemikalieinspektionen, 2012). 

Lindan  
Även Lindan är ett bekämpningsmedel som använts i stor utsträckning, fram till 1970 då det 
förbjöds (Kull, 1970). 

Det är ett ämne som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och har skadliga 
långtidseffekter i akvatisk miljö. Utsläpp kan leda till akut förgiftning av vattenlevande 
organismer och fisk. Det är även farligt för människor då det kan ge fosterskador samt är 
cancerframkallande (Wallin, 2004).  

Warfarin 
Warfarin är ett medel för bekämpning av bland annat råttor, möss och fåglar. Dessa skadedjur 
äter stora mängder foder samt kan de sprida sjukdomar (SPF, 1953). Detta är ett 
bekämpningsmedel som fortfarande används.  
Warfarin är ett bekämpningsmedel som har en hög kronisk giftighet redan vid mycket små 
mängder, samt cancerframkallande, mutagent och reproduktionstoxiskt (SPF, 1953) 
(Kemikalieinspektionen, 2006).  

Tallium 
Ett annat ämne som använts frekvent är tallium, i form av tallium(I)sulfat/ Ditalliumsulfat 
som är ett mycket giftigt råttgift. Det användes i flytande form och var mycket vanligt fram 
till 1968 då det slutade säljas på grund av sina hälso- och miljöeffekter (Bang, 1968) 
(kemikalieinspektionen, 2010). Ditalliumsulfat är en kemikalie med hög kronisk giftighet som 
efter en upprepad mycket liten dos kan leda till allvarliga skador, ibland död. Det kan även 
räcka med exponering vid ett enda tillfälle för att få skador som leder till döden.  
 
Dimilin (Diflubensuron) 
Dimilin används idag för bekämpning av loppor och löss i larvstadiet. Det är ett ämne som är 
ganska nytt i minkbranschen och har endast använts i ungefär 5 år (intervjun). 

Bekämpningsmedlet Innehåller 25 % Diflubensuron (1-(4-klorfenyl)-3-(2,6-
difluorbensoyl)urea) vilket är mycket giftigt för insektslarver och kräftdjur (Pharmaxim, 
2002). Det är ett bioackumulerbart ämne som är mycket giftigt för vattenlevande organismer 
och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö. 

För människor bedöms giftigheten som måttlig (Kemikalieinspektionen, 19971). 

Det är ett pulver som löses i vatten och sprutas på med bekämpningsspruta. Detta görs med ca 
en månads mellanrum vår, sommar och höst. På minkfarmerna besprutas det med ca 8 g/m2, 
medlet innehåller 25 % Diflubensuron, vilket gör att ca 15 gram Diflubensuron sprutas per m2 

per år (Pharmaxim, 2012). 

Dess snabba nedbrytning, 1-2 månader, i mark och vatten gör att riskerna minskar då 
förutsättningarna för långväga spridningen reduceras (Pharmaxim, 2012).  
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Etotal (Cypermetrin) 
Etotal är ett bekämpningsmedel mot loppor som har använts sedan mitten av 1980-talet och 
använts fram till får några få år sedan (SPF, 1992), (Intervju). Det innehåller Cypermetrin som 
är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Cypermetrin bioackumuleras mycket lätt och 
kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö (Pharmaxim, 2004), 
(Kemikalieinspektionen, 19972). 

Cypermetrin är mycket giftigt för insekter och kan när den slår ut insekter indirekt även 
påverka insektsätande fåglar och djur. Det är även mycket giftigt för fisk, kräftdjur och andra 
vattenorganismer. 

Giftigheten för människor anses vara medelhög, men kan vid upprepad exponering leda till 
allvarliga hudskador (Pharmaxim, 2004). 
Halveringstiden för Cypermetrin är ca 1-2 månader (Kemikalieinspektionen, 19972). 
 
Övriga föroreningar 
 
Freoner 
De kyl- och frysanläggningar som använts till förvaring av foder, såsom fisk och slaktavfall, 
kan ha bidragit till föroreningar i marken. Då genom läckage av kylmedia såsom CFC och 
HCFC eller så kallade freoner. Men på grund av sin lättflyktighet i kontakt med luft är 
påverkan på marken ingen eller väldigt liten (Norlander, 2005). 

Bly 
Blyfärger har använts till att måla minkskjulen och byggnader på farmerna, främst med 
blymönja och blyvitt. I litteratur från 1960-talet (Helgebostad et al. 1961) beskrivs att 
minkarna relativt ofta fick blyförgiftning från burarnas färg. Detta visar på att föroreningar i 
form av bly även förekommer i marken. Eftersom att bly är ett är mycket svårnedbrytbart 
ämne så finns det kvar idag och långt framåt. Halveringstiden är runt 20 år (Naturvårdsverket, 
2006). 
Det är en giftig tungmetall som vid exponering kan ge skadliga följder både för människors 
hälsa och för miljön. Det är ett ämne som redan vid 1 mg/liter kan påverka och skada 
organismer i vattenmiljöer (Naturvårdsverket, 20111). 

Kväve och Fosfor 
Minkgödsel innehåller mer fosfor och kväve än något annat stallgödsel, och kan därför ställa 
till med problem om hanteringen inte sker på rätt sätt (Intervju). Kväve- och fosforutsläpp 
leder till övergödning i framförallt skogsmark och vattendrag (Naturvårdsverket, 20112). 

Övergödningen ledet till igenväxning och syrebrist i både mark och vatten (Naturvårdsverket, 
20112). Som det ser ut på Listerlandet är detta inget problem, eftersom att gödseln säljs till 
bönder, och skickas främst till Skåne. Det lagras inte länge på gården utan hämtas med jämna 
mellanrum (intervjun).  

Dimetylnitrosamin (N-nitrosodimetylamin) 
Dimetylnitrosamin är ett stabilt och i naturen mycket svårnedbrytbart ämne som är giftigt och 
cancerframkallande för människor vid hudkontakt redan vid låga halter (Fisher, 2006). Det 
bryts ner långsamt och är miljöfarligt vid utsläpp till vattendrag då utsläpp kan leda till akut 
förgiftning av fisk och vattenorganismer (Fisher, 2006) 
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4.  Riskbedömning 
I riskbedömningen vägs föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar 
samt objektets känslighet och skyddsvärd in. Utav resultatet fås en samlad bedömning av 
riskerna som objektet utgör för människors hälsa och miljön. 

Tabell 1. Tabellen visar föroreningar på objektet samt dess farlighet för människor och 
miljö/organismer. Föroreningsnivån och nedbrytningshastigheten, halveringstiden, redovisas 
även. 

Förorening Farlighet för 
människor 

Farlighet för 
miljön/organismer 

Föroreningsnivå Nedbrytningshastighet 
(halveringstid) 

DDT Mycket hög Mycket hög Mycket stor 
Mycket långsam 
(Mark: 15 år; Gv: 31 år) 

Bly Mycket hög Mycket hög Mycket stor Obefintlig  
Diflubensuron 
(Dimilin) Måttlig  Mycket hög Stor 1-2 månader 
Cypermetrin (Etotal) Måttligt  Mycket hög Stor 3-4 månader 

 

4.1 Föroreningarnas farlighet 
 
Mycket hög farlighet 
Av de ämnen och kemikalier som använts på objektet är två klassade med ”Mycket hög 
farlighet”, DDT och Bly (Se mer i kap 3.3. Branschtypiska föroreningar). 

DDT är ett klorerat bekämpningsmedel som är med på kemikalieinspektionens lista över 
prioriterade kemikalier på utfasning.  
Bly är en farlig tungmetall med stora hälso- och miljöfarliga risker.   
 
Hög farlighet 
De bekämpningsmedel som används idag är Dimilin och Etotal, de har en ”hög farlighet”.  

Dimilin innehåller Diflubensuron som anses ha mycket hög farlighet för vattenorganismer, 
kräftdjur, fiskar och insekter. Dock är farligheten för människor relativt låg, därför bedöms 
den totala farligheten som ”hög”.  

Det andra bekämpningsmedlet som använts är Etotal, som är ett etanolpulver som inehåller 
Cypermetrin. Ämnet är mycket farligt för vattenorganismer, fiskar, insekter och kräftdjur. Det 
bioackumuleras lätt av fiskar och vattelevande djur. Men på grund av sin måttliga farlighet för 
människor bedöms farligheten bara som ”hög” och inte ”mycket hög”. 

 
 
4.2 Föroreningsnivå 
DDT 
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DDT användes mellan början av 1950-talet fram till 1970, alltås under nästan 20 års tid. 
Besprutningen skedde i stora mängder och vid flera tillfällen om året. Efterssom att DDT är så 
svårnedbrytbar så finns mycket av detta kvar i marken. På grund av att farligheten är mycket 
hög bidrar det till att även föroreningsnivån är mycket hög.  

Bly 
Bly finns i marken på området, troligtvis i små mängder, källan till föroreningen är 
målarfärgen som användes till byggnaderna. Husen målades med blyfäg, blymönja och 
blyvitt. Husen är från 1950 talet, därför kan det ändå vara så att halterna bly i marken är 
relativt stor då de funnits länge och målats flera gånger. Samt så medför farligheten att 
mängden inte behöver vara speciellt stor för att nivån ska bedömas som mycket hög.   

Diflubensuron (Dimilin)  
Bekämpningsmedlet Dimilin har endast använts ca 5 år och är den senast uppkomna 
föroreningen. Trots sin relativt snabba nerbrytningshastighet på 1-2 månader finns därför den 
aktiva substansen Diflubensuron kvar i marken (Fisher, 2006). Det är en förorening som 
fortfarande byggs på varje år då det sprids flera gånger om året på gården.  

Under platsbesöket uppmärksammade jag en något slarvig lagring av bekämpningsmedlet. 
Det stod flera gamla burkar och rester av bekämpningsmedel i plåtburkar i ett skjul på 
området. Vilket är en risk som kan leda till ytterligare spridning och förorening av marken. 

Cypermetrin (Etotal)  
Etotal har använts på gården fram till för ca 5 år sedan och användes i ungefär 15 års tid. På 
grund av sin nedbrytningshastighet på 3-4 månader bedöms inga rester av detta finnas kvar i 
marken från själva användandet i bekämpningssyfte. Men under platsbesöket såg jag flera 
spannar med rester av bekämpningsmedlet Etotal lagrade i ett skjul. Detta gör att de eventuellt 
kan läcka ut och är en potentiell föroreningskälla, det är oklart om så är fallet men det kan 
mycket väl vara så.  

4.3 Spridningsförutsättningar 
Områdets geologi och hydrologi medför att spridningsförutsättningarna är mycket höga i 
mark, grundvatten och sediment. Hela området och omgivningen ligger under högsta 
kustlinjen och består av sand och grus.  Marken där objektet ligger består av grus vilket gör 
att den hydrauliska konduktiviteten, dvs. markens genomsläpplighet, är mycket stor (se 
geologisk karta, Figur. 5). Grus har en hydraulisk konduktivitet på 0,001 - 0,1 m/s, vilket gör 
att en eventuell förorening sprids lätt och snabbt. Objektet ligger på ett grusområde som 
sträcker sig i nord-syd riktning, alltså mot havet och bebyggelsen. Eftersom att även markens 
lutning är mot havet och bostadshusen i söder, så är det förmodligen dit en förorening sprids 
då grundvattnets rörelse troligtvis även är i den riktningen.  
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Figur 5. Geologisk karta. (SGU, 2012) 

 
Grundvattnets nivå är relativt nära markytan, inom påverkansområdet är den mellan 4,7 m till 
12 m under markytan (SGU, 2012), (se figur 6, påverkansområde). Med tanke på den mycket 
höga genomsläppligheten betyder detta att en förorening snabbt sprids ner till grundvattnet. 

Figur 6 visar höjdkurvorna samt en förmodad grundvattenströmning. Grundvattenströmningen 
är framställd genom att grundvattnet förmodas följa höjdkurvorna och ha en liknande lutning 
och riktning som markytan. 
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Figur 6. Påverkansområde, höjdkurvor samt förmodad grundvattenströmning. Även dräneringsdiket är här utmärkt. 

  
 
De föroreningar som finns är mycket stabila och bryts ner väldigt långsamt, därför är 
förutsättningarna för spridning av dem mycket stora. Detta för att de på grund av sin stabilitet 
har förmåga att finnas kvar i marken väldigt länge och kan därför spridas långt med bland 
annat grundvattnet.    

Markens lutning är ca 2 % och objektets lokalisering är ca 20-25 meter över havet. 
Tillsammans med markens mycket höga genomsläpplighet medför detta att 
genomströmningshastigheten också blir hög.  Det rör sig endast om dagar till några få 
månaders spridningsväg till de närmaste husen. Det är svårt att säga exakt på grund av brist på 
information om markens faktiska förhållanden.  

 
 
Hela minkfarmen är dränerad och har sitt utlopp i ett dike sydost om farmen. Platsen för diket 
är markerat i figur 6 ovan. Enligt höjdkurvorna och flödespilarna rinner vattnet därifrån ner 
mot havet i sydost.  

I sydvästlig riktning ca 600 m från farmen finns en vattenkälla, där grundvatten bryter fram ur 
marken (se figur 7). Detta vattnen rinner sedan i en å ner till havet. Det är troligt att 
infiltrationsområdet för denna källa är bland annat området där minkfarmerna finns. Därför är 
detta en möjlig spridningsväg för föroreningar från objektet till havet.  
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Om eller när föroreningarna sprids till havet så sker en sedimentation i den grunda viken. 
Botten består av sand, i detta sediment finns troligtvis föroreningar lagrade från bland annat 
minkfarmarna. Under mitt platsbesök så pågick ett stort muddringsarbete längs med stranden. 
Kommunen reparerar stranden som till stora delar försvunnit ut i havet. Man tar nu stora 
mängder sand utifrån viken och lägger upp på stranden. Detta material kan vara förorenat av 
mycket farliga ämnen såsom bland annat bekämpningsmedel, t.ex. DDT.  

När det nu läggs upp på badstranden blir de besökande badgästerna utsatta för dessa 
föroreningar. Alltså i och med denna restaurering av stranden ökar exponeringsriskerna för 
människor samt så rörs bottensedimentet upp och föroreningar som tidigare låg relativt säkert 
lagrade från människor och natur i sedimenten kan nu spridas vidare. 

 

4.4 Känslighets och skyddsvärde 
På grund av att objektets känslighet och skyddsvärden skiljer sig mycket i förhållande till 
omgivningens så väljer jag att dela upp dessa och prata om dem separat. 
 
Känsligheten för människor beskrivs på individnivå, alltså inte beroende av hur många 
människor som utsätts för risken.   
Bedömningen av skyddsvärde syftar på miljöns värden och dess tillstånd.  
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4.4.1  Objektets känslighet och skyddsvärden 
 
Känslighet 
 
Objektet där farmen ligger är inhägnat och skyddat från allmänheten. Fastigheten omges av 2 
meter höga plank med taggtråd och är vaktat av vaktbolag och intrångslarm. Detta medför att 
endast yrkesverksamma vistas inom området under sin arbetstid. Jag bedömer på grund av 
detta områdes känslighet som ”stor”.   
 
Skyddsvärde 
Objektets ekosystem är helt förstört och har inte mycket av skyddsvärde. Det är även 
troligtvis kraftigt förorenat i både mark och grundvatten. Område består av endast 
grusbeklädda markytor med mycket låg växtlighet. Jag bedömer skyddsvärdet på själva 
fastigheten som ”liten”. 
 

4.4.2  Omgivningens känslighet och skyddsvärden 
 
Känslighet 
Det omgivande området runt objektet, inom påverkansområdet, bedömer jag ha ”Mycket stor” 
känslighet. Detta på grund av att människor bor där permanent i bostadsområden så nära som 
200 meter från objektet. Samt att barn vistas mycket i området då det är bland annat en 
välbesökt badplatts med troliga föroreningar orsakade av objektet.  

 
Skyddsvärde  
Omgivningen är speciellt känslig och består av mycket skyddsvärd natur och miljö. 
Påverkansområdet (figur 4) har två natura-2000 områden inom 600 m respektive 1800 m från 
objektet samt ett naturreservat, Listershuvuds naturreservat, på ungefär 60 meters avstånd där 
det sydvästra hörnet ingår i påverkansområdet(figur 6). Framför allt den dränering som finns 
på objektet påverkar naturreservatet då dess vatten rinner dit. Dessa faktorer gör att 
skyddsvärdet för omgivningen klassas som ”Mycket stort”.  
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5 Samlad riskbedömning  
 

Den samlade riskbedömningen görs utifrån blanketterna som fyllts i gällande det undersökta 
objektet, i blankett E finns den samlade riskbedömningen (se bilaga 1). Nedan finns ett 
riskklassningsdiagram (figur 7) där spridningsförutsättningar i de olika medierna, 
föroreningarnas egenskaper och storlek samt områdets känslighet och skyddsvärden är 
sammanställda.  

Dels med detta som underlag och av mina intryck under platsbesöket klassar jag objektet till 
riskklass 1, den högsta riskklassen. Anledningen till denna klassning beror främst på de 
mycket höga spridningsförutsättningarna tillsammans med föroreningarnas mycket höga 
farlighet. Samt att känslighet och skyddsvärdena är höga, dels på grund av närheten till 
bostadsbebyggelsen och dels på grund av närheten till den skyddsvärda naturen.   

Det stora användande av bekämpningsmedel, därbland DDT, medför att mark och grundvatt 
troligtvis har mycket höga föroreningsnivåer av flera bekämpningsmedel. Även de byggnader på 
området, främst uppfödningsskjulen är troligtvis kraftigt förorenade av både bly och 
bekämpningsmedel.  
Blyföroreningen kommer från byggnadernas målarfärg, men nivåerna bedöms som låga till 
måttliga. 
 
I mark och grundvatten är spridningsförutsättningarna mycket stora, på grund av att marken består 
av grus och sand och är därför mycket genomsläpplig. 
Markens lutning mot havet gör att förutsättningar för spridning till ytvatten är stora.  
Dränneringsdiket påverkar spridningen mycket och ökar spridningen till ytvatten. 
Vattenkällan i sydväst som möjligtvis har sitt infiltrationsområde bland annat på objektet ger en 
ökad spridning till ytvatten, bäcken och havet. 
 
RISKKLASS FAS 1 
Objektet har tilldelats riskklass1 i fas 1 på grund av föroreningarnas mycket höga farlighet samt 
de mycket stora spridningsförutsättningarna. Detta tillsammans med den mycket höga 
känsligheten och skyddsvädet samt den långa verksamhetstiden bidrar mycket till dess riskklass.  

 
Figur 7. Riskklassificeringsdiagram - underlag för den samlade riskbedömningen. 
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6. Diskussion och slutsatser  
 

Generellt sett kan minkuppfödningsbranschen sägas vara mycket förorenande på dess 
omgivning. Minkuppfödningen är en smal bransch där uppfödarna i princip har samma mål 
och problem som har lösts på liknande sätt. Därför kan det antas att alla farmar mer eller 
mindre förorenat marken de varit verksamma på. De har alla använt bekämpningsmedel, och 
eftersom att DDT från 1950 till 1970 var ett så överlägset bekämpningsmedel så finns det med 
stor sannolikhet DDT i marken på de flesta farmer som varit aktiva under denna tid. Och med 
tanke på dess långsamma nedbrytning så finns föroreningen kvar på dessa platser.  

Därför kan alla minkfarmar i landet antas ha höga riskklasser gällande förorenad mark, i vart 
fall farmer aktiva före år 1970. Att de har en hög riskklass betyder inte att de är förorenade, 
utan betyder att risken för att området ska vara förorenat är stort. Jag anser risken som mycket 
stor att minkfarmar och pälsfarmar generellt sett är förorenade. 

Men även på övriga pälsuppfödningar där problemet med loppor funnits förväntas det finnas 
samma problem och samma föroreningar, beroende på vilka bekämpningsmedel som använts.  

 

Dagens bekämpningsmedel är mindre farligare och utvecklingen går framåt, men trots det är 
de fortfarande farliga. Utvecklingen går mot mindre hälsofarliga ämnen, främst i avseende på 
farlighet för människor. De som används idag är både mindre skadliga och har en betydligt 
snabbare nedbrytningshastighet. De har en halveringstid på några få månader istället för flera 
år eller årtionden.  

 

Jag har fått intrycket av att kontrollen och tillsynen på just minkfarmar är bristfällig, att man 
som minkfarmare har och har haft mindre krav på användandet av bekämpningsmedel. 
Kanske för att de producerar en produkt som inte är människoföda eller livsmedel. Detta leder 
till att de lättare kan komma undan med att använda kemikalier, eftersom att produkterna från 
farmen inte påverkar människor vid användandet. Men däremot påverkar framställandet desto 
mer, genom bland annat spridning av bekämpningsmedel. Större kontroll behövs på 
hanteringen av kemikalier på pälsfarmar. 

Främst beror nog den dåliga kontrollen både från myndigheter och minkfarmare på okunskap 
och brist på information om hur situationen faktiskt ser ut.  

Under platsbesöket då jag visades runt såg jag flera använda och halvfulla spannar med 
bekämpningsmedel förvarade i skjul på gården. Detta tyder på en dålig hantering av dessa 
farliga kemikalier samt en dålig tillsyn. Även här tror jag det är brist på kunskap som är den 
största orsaken till detta. 

Tillsynen och kontrollen borde bli större för att skydda människors hälsa och miljön. Extra 
viktigt är det med kontroll och tillsyn på en bransch som denna, där farliga 
bekämpningsmedel används flera gånger om året och ofta ligger farmerna nära tätbebyggda 
områden.  
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Den farm jag undersökt enligt Mifo fas 1 metoden klassade jag som riskklass 1. Detta 
beroende på den mycket höga farligheten och spridningsförutsättningarna som finns. 
Riskklassificeringen bygger främst på de bekämpningsmedel som använts genom åren, och 
därmed är objektets verksamhetstid avgörande för vilka föroreningar som kan finnas i 
marken. De bekämpningsmedel som använts har hög eller mycket hög farlighet och därmed 
blir föroreningsnivåerna även höga eftersom att mindre mängd då krävs för att få en stor eller 
mycket stor föroreningsnivå. De klorerade bekämpningsmedel som i många fall använts har 
de egenskaper som gör att de blir kvar i marken mycket länge. Alltså finns föroreningar kvar i 
marken även på de minkfarmar som varit nedlagda under flera tiotals år.  

Marken på farmerna är grusade ytor med mycket låg växtlighet, därför blir 
spridningsförutsättningarna mycket stora. Även de geologiska förhållandena gör att det är 
grus i nästan hela området.  Nederbörden rinner rakt ner i marken och vidare till grundvattnet 
på grund av markens höga genomsläpplighet och markens låga växtlighetsgrad. Detta 
problem hade delvis kunnat lösas genom att krav på mer växtlighet mellan burarna ställts. 
Dels för att fånga upp regnvatten och dels för att binda kemikalier och bekämpningsmedel 
och därmed minska spridningen.  

Jag märkte att de på farmen hade en något lätt inställning till bekämpningsmedel. De 
besprutar mest på rutin och för att förebygga utbrott, speciellt om man ser tillbaka i tiden. Det 
har blivit bättre och farmen jag var ute på platsbesök på sa att man har blivit uppmärksam på, 
och gör allt för att minska riskerna med bekämpningsmedlen.  
Om man istället hade anpassat besprutningen efter behov hade användningen troligtvis 
minskat. Då hade man kunnat sätta in åtgärder när det behövs och spara både pengar och 
miljö. Till exempel genom samarbete med biologer eller liknande som kan skadedjurens 
livscykler och därmed kan rekommendera när bekämpning bör ske för att vara så effektiv som 
möjligt.  
 

Under arbetets gång märkte jag en intressant utveckling gällande bekämpningsmedlen som 
idag är förbjudna, exempelvid DDT. Från början av 50 talet och fram till slutet av 60-talet 
förespråkades användandet av DDT mycket starkt. Man såg inga som helst risker eller andra 
anledningar till att hålla användandet nere, förutom ekonomiska anledningar. DDT sågs som 
en revolutionerande och mycket bra produkt, som användes i stora mängder.   
 Just detta tror jag är ett stort problem för samhället, både historiskt sett och idag, 
att man ser alldeles för blåögt på nya och ”jättebra” kemikalier. Försiktighetsprincipen borde 
antas strängare innan nya kemikalier införs på marknaden och sprids i vår natur. Eftersom att 
nya ämnen kommer, likt DDT, att användas och används säkert idag för att senare förbjudas 
och fasas ut på grund av dess farlighet. Vi kommer säkert att se tillbaka på dagens nutid om 
ett antal år och förundras över hur man kunde använda vissa av dagens kemikalier, likt vi ser 
tillbaka på tiden då DDT användes.  
 

Förslag på ytterligare studier 
Min undersökning grundas på litteraturstudier, intervjuer och intryck från platsbesök. Därför 
bör man gå vidare och undersöka närmare hur situationen faktiskt ser ut. Jag rekommenderar 
starkt att vidare studier av minknäringen görs, bland annat med Mifo fas 2 undersökningar för 
att se hur allvarligt läget egentligen är. Prover bör tas och analyser av mark och grundvatten 
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borde göras. Inte bara på själva farmen utan även i dess påverkansområden, på grund av den 
höga farligheten som de spridda ämnena har.   

Detta borde göras eftersom att utan veta om det kan situationen göras värre om man inte har 
koll på hur allvarligt läget faktiskt är. Kanske är så fallet i restaureringen av badstranden, där 
sediment som möjligtvis kan vara förorenat använts. Exponeringsrisken ökar då, samt att man 
rör runt i sedimenten där eventuellt föroreningar låg lagrade och skyddade. 

 
Önskvärt hade varit att även göra fler Mifo fas 1 undersökningar för att få bättre kartlagt vilka 
objekt man borde gå vidare med och hur de ska prioriteras. Min undersökning är en liten 
undersökning, begränsad till ett objekt. Men denna undersökning visar i alla fall att problemet 
kan vara stort.  

Det hade även varit behövligt med en provborrning med analyser för att bedöma 
grundvattnets rörelser och därmed få utrett mer om spridningsförutsättningarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ett stort Tack till: 
Länsstyrelsen Blekinge län 

Lunds universitet, Professor Per Sandgren 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

Sveriges Pälsuppfödares Riksförbund (SPF) 
De minkfarmare som ställde upp och deltog i undersökningen 
     

 

 

 
 

 



 
 
  
 

21 
 

7. Referenser  
 
Bang Preben, 1968, Råttor på minkfarmen, statens skadedyrslaboratioruim - Danmark.  
 
Eniro, 2012, Karta- Nogersund.  
 
Fisher Scientific AB, 2006, Säkerhetsdatablad N-nitrosodimetylamin 
 http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04635660.pdf 
 
Hitta.se, 2012, Karttjänst 
 
Howard PH, 1991, Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals Vol. 
III: bekämpningsmedel. III : Pesticides, Lewis Publishers, Chelsea, Michigan.sida. 684  
 http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.scie
 ntificjournals.org%2Fjournals2007%2Farticles%2F1062.htm&anno=2,  
 Hämtat: 2012- 05-24 
 
Jordbruksdepartementet, 2005, Minknäringen i Sverige, Regeringskansliet, Ds 2005:32. 
 
9 kap. 6 § MB, 2007, Miljöbalken,  
 
Kemikalieinspektionen, 2006, Prioriteringsguiden – PRIO, Warfarin.   
 http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx 
 
Kemikalieinspektionen, 2010, Kemikalieinspektionens författningssamling – Föreskrifter om ändring i 
 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, ISSN 
 0282-1937, 
 
Kemikalieinspektionen, 2011, CFC, HCFC och HFC (freoner), 
 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-
 och-amnesgrupper/CFC-HCFC-och-HFC-freoner/ Hämtat: 2012-05-24. 
 
Kemikalieinspektionen, 2012, Prioriteringsguiden – DDT 
 
Kemikalieinspektionen, 19971, Diflubensuron. 
Kemikalieinspektionen, 19972, Cypermetrin. 
 
Kull Karl-Erik, 1970, Bekämpning av loppor, Våra pälsdjur Nr: 5.  
 
Naturvårdsverket, 20111, Bly i sjöar och vattendrag, 
 http://www.naturvardsverket.se/en/Start/Statistik/Officiell-statistik/Statistik-efter-
 amne/Miljotillstandet-i-sotvatten/Bly-i-sjoar-och-vattendrag/ Hämtat: 2012-04-11. 
 
Naturvårdsverket, 20112, Tillståndet i miljön – Övergödning, 
 http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-miljon/Overgodning/ 
 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, 2006. Konsekvenser av förbud mot bly i 
 ammunition – ett regeringsuppdrag rapporterat. Rapport 5627 
 
Naturvårdsverket, 2002, Metodik för inventering av förorenade områden, rapport 4918, 
 
Norlander Carina, 2005, inventering av förorenade områden i dalarnas län – Kemtvättar, Länsstyrelsen 
 Dalarnas Län.  
 

http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04635660.pdf
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.scie%09ntificjournals.org%2Fjournals2007%2Farticles%2F1062.htm&anno=2
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.scie%09ntificjournals.org%2Fjournals2007%2Farticles%2F1062.htm&anno=2
http://apps.kemi.se/prio/start.aspx?amn=274258
http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-%09och-amnesgrupper/CFC-HCFC-och-HFC-freoner/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-%09och-amnesgrupper/CFC-HCFC-och-HFC-freoner/
http://www.naturvardsverket.se/en/Start/Statistik/Officiell-statistik/Statistik-efter-%09amne/Miljotillstandet-i-sotvatten/Bly-i-sjoar-och-vattendrag/
http://www.naturvardsverket.se/en/Start/Statistik/Officiell-statistik/Statistik-efter-%09amne/Miljotillstandet-i-sotvatten/Bly-i-sjoar-och-vattendrag/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-miljon/Overgodning/


 
 
  
 

22 
 

 
Pharmaxim, 2002, Säkerhetsdatablad - Dililin 25 WP 
Pharmaxim, 2004, Säkerhetsdatablad - Etotal 
Pharmaxim, 2012, Produktblad Dimilin.  
 
SGU, 2012, Brunnsarkivet  
 
SPF, 1992, Våra pälsdjur 1992 No: 4 
SPF, 1953, (Sveriges Pälsuppfödares Riksförbund),  
SPF, 1970, Våra Pälsuppfödares Riksförbund, Våra pälsdjur 1970 No: 5. 
SPF, 1979, (Sveriges Pälsuppfödares Riksförbund), ”Minkboken”. 
 
Sveriges nationalatlas, 2009, Band: Berg jord och vatten, tredje utgåvan, s. 130. 
 
 
Wallin Christer, 2004, Säkerhetsdatablad - Lindan, AB Göteborgs Termometerfabrik.  
 
 
 
Intervju 
Utfördes 23/5 – 2012, med ägaren till det undersökta objektet. Anonym intervju, information finns hos 
länsstyrelsen, Blekinge län. 
 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Mifo-blanketterna A,B,C,D och E. 
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