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Høyt nivå av tungmetaller i krabbe

Krabber er populær sjømat, men kan inneholde til dels store mengder miljø
gifter. Innholdet er mange steder i Norge så høyt at inntak av brunmaten 
generelt bør frarådes.

Medisinske laboratorier får iblant 
spørsmål om tungmetallforgift
ning etter inntak av krabbe. 
 Pasientenes symptomer er ofte 

diffuse, med smerter i ekstremiteter, pare
ste sier, trøtthet og humørsvingninger. Hos 
mange av pasientene finner vi forhøyede 
verdier av tungmetaller, som kvikksølv, 
kadmium og bly. Det er usikkert om tung
metallene kan forklare symptomene, men 
dette er potente nevrotoksiner som kan gi 
symptomer som beskrevet over (1).

Man er i økende grad blitt klar over at alle 
nivåer av tungmetaller er skadelig for orga
nismen. De kan føre til skader på de fleste 
organer og være kreftfremkallende, selv 
i svært små mengder (1). Grensene for aksep
tabelt inntak av kvikksølv, kadmium og bly 
er derfor satt betydelig ned de siste 50 årene 
(2–4). Mange metaller har fortsatt ikke inn
taksgrenser eller kliniske beslutningsgren
ser. Et eksempel er tinn, som finnes i sjømat 
(5), og som er nevrotoksisk og skadelig for 
leveren (6).

I tråd med internasjonale avtaler er utslip
pene av tungmetaller blitt redusert (7). Fra 
1995 til 2019 er utslipp av kadmium og kvikk
sølv redusert med 80 %, og arsen med 35 % 
(7). Også utslipp av bly til luft er betydelig 
redusert, men ammunisjon er fortsatt en 
viktig kilde til bly i jord (7).

Likevel finnes det fortsatt store oppsam
linger av både uorganiske og organiske 
miljøgifter i norske fjorder, der konsentra

sjonene av tungmetaller er 2 – 4 ganger 
 høyere enn i havet utenfor Norge (8). Sør
fjorden i Hardanger er et eksempel på hvor
dan industrivirksomhet har ført til en sterkt 
forurenset fjord med så høye nivåer av kad
mium, bly, kvikksølv, dioksiner og polyklo
rerte bifenyler (PCB) at det anbefales å ikke 
spise verken krabbe, skjell eller fisk fra deler 
av fjorden. Det finnes oversikter over områ
der hvor Mattilsynet advarer mot å spise 
visse typer sjømat (9).

Miljøgifter i krabbe
I Norge er det vanlig å spise både krabbens 
klokjøtt (hvitt krabbekjøtt), rogn og brun
maten. Brunmaten består vesentlig av krab
bens hepatopankreas der mesteparten av 
miljøgiftene befinner seg. Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(European Food Safety Authority, EFSA) har 
fastsatt en øvre grenseverdi for kadmium  
på 0,5 mg/kg våtvekt i hvitt krabbekjøtt, men 
brunmaten har ennå ingen grenseverdi for 
miljøgifter (10). Havforskningsinstituttet 
fant at blandingsproduktet krabbepostei 

innkjøpt fra norske dagligvarebutikker 
i 2016 kunne inneholde opptil 1,8 mg kad
mium per kg og fylte krabbeskjell opptil 
1,4 mg kadmium per kg (11).

Ervik og medarbeidere har undersøkt 
krabbe fanget rundt Mausundvær i Trønde
lag og viser at det har skjedd en betydelig 
økning av toksiske metaller i krabbens 
brunmat de siste årene (12, 13). Fra 2016 til 
2018 økte gjennomsnittsverdien av kadmi
um med 137 %, bly med 22 %, kvikksølv med 
133 %, kobber med 22 %, og arsen med 31 %. 
I 2018 hadde brunmaten en medianverdi for 
kadmium på 11,9 mg/kg tørrvekt (3,7 mg/kg 
våtvekt) og en maksimalverdi på 202 mg/kg 
tørrvekt (63,1 mg/kg våtvekt), som er hen
holdsvis 7 og 126 ganger høyere enn Den 
europeiske myndighet for næringsmiddel
trygghets tillatte maksimalverdi på 0,5 mg/
kg våt vekt i hvitt krabbekjøtt (13).

Hvor kommer forurensningen fra?
Økningen av tungmetaller over en relativt 
kort tidsperiode tyder på at krabbene er 
utsatt for en pågående og økende forurens
ning. Det har vært vanskelig å forklare,  
i og med at utslippene av ulike giftige 
grunnstoff generelt er redusert i Norge. 
Krabbene i studien til Ervik og medarbei
dere var fanget ved ulike stasjoner rundt  
et av Norges viktigste områder for opp
dretts industri (12, 13). I dette området ligger 
det ti oppdrettsanlegg, og det eldste har 
vært i drift siden 1996.

I 2018 ble det i Norge solgt totalt 1,35 mil
lioner tonn oppdrettslaks og ørret (våtvekt) 
og til dette ble det brukt 1,8 millioner tonn 
fiskefôr (tørrvekt) (14). I fiskefôret finnes det 
både uorganiske og organiske miljøgifter. 
De miljøgiftene som ikke avleires i opp
drettsfisken, finner man igjen som uspist  

Tabell 1  Utslipp av arsen og noen tungmetaller i Norge i 2018

Arsen (As) Kadmium (Cd) Kvikksølv (Hg) Bly (Pb)

Utslipp fra oppdrettsindustri

Gjennomsnittverdi i fiskefullfôr i 2018 (mg/kg) (15) 2,4 0,16 0,03 0,04

Innhold i 1,8 millioner tonn (forbruk 2018) (kg) (15) 4 320 288 54 72

Gjennomsnittsverdi i oppdrettslaks og ørret, 2018 (16) 0,89 mg/kg < LOQ1 0,02 mg/kg < LOQ1

Innhold i 1,35 millioner tonn laks og ørret (produksjonstall 2018) (kg) 1 202 - 27 -

Utslipp: Innhold i fiskefôr minus innhold i produsert laks og ørret (kg) 3 118 288 27 72

Totalt utslipp i Norge

Utslipp i Norge i henhold til Miljødirektoratet i 2019 (7) 23 tonn 1 000 kg 500 kg 87 tonn

Tillegg fra oppdrettsindustri i 2018 (%) + 14 + 29 + 6 + < 0,1

1 LOQ: Limit of quantification, målegrense

«Pasientenes symptomer er  
ofte diffuse, med smerter  
i ekstremiteter, parestesier,  
trøtthet og humørsving- 
ninger»
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fôr og fiskefeces på fjordbunnen under åpne 
oppdrettsmerder.

Tabell 1 viser målinger av arsen, bly, kad
mium og kvikksølv i fiskefôr, oppdrettslaks 
og ørret, gjort av Mattilsynet og Havforsk
ningsinstituttet (Sjømatdata) i 2018 (15, 16). 
Utslipp fra oppdrett er beregnet som inn
hold i fiskefôr minus innhold i produsert 
laks og ørret. Ved å sammenligne med data 
fra Miljødirektoratet over totalt utslipp 
i Norge (7) har vi beregnet andelen som 
kommer fra oppdrettsindustrien. På Miljø
direktoratets nettsider er oppdrettsindustri 
ikke oppgitt som kilde til utslipp av disse 
stoffene. På nettsiden «Miljøstatus – kad
mium og kadmiumforbindelser» angis det 
spesifikt at utslipp av kadmium fra fiskefôr 
ikke er inkludert i beregningen av totalt 
utslipp (7). Tar vi med utslippet fra opp
dretts industrien, blir totalt utslipp av 
 kadmium hele 29 % høyere (tabell 1).

Utslippene fra uspist fôr og fiskefeces 
spres eller akkumuleres avhengig av lokale 

strømforhold og vil i varierende grad 
 påvirke forholdene rundt anlegget. Miljø
direktoratet undersøkte i 2013 nivået av 
blant annet kadmium og kobber i krabbe 
fanget 80 – 1 000 meter unna tre oppdretts
anlegg for laks i henholdsvis Sogn og Fjor
dane, Møre og Romsdal og i NordTrønde 
lag (17). Oppdrettsindustrien bruker årlig 
 omkring 1 700 tonn kobber til impregnering 
av oppdrettsnøter (tall fra 2019), og omkring 
80 – 90 % av dette lekker ut i sjøen og hoper 
seg opp på sjøbunnen (18).

Undersøkelsen konkluderte med at det 
var ingen klare indikasjoner på at oppdretts
anlegg var en kilde til kadmium i marint 
miljø. Funnene viste imidlertid at ved to 
oppdrettsanlegg var det gjennomsnittlige 
nivået av kadmium og kobber 1,6 – 2,4 ganger 
høyere i brunmat hos krabbe som var fanget 
80 meter fra oppdrettsanlegget sammenlig
net med 1 000 meter. Ved det tredje anlegget 
var nivået av kadmium og kobber uavhen
gig av avstanden til anlegget. Ved alle lokali

sasjonene samvarierte nivåene av kadmium 
og kobber (Spearman korrelasjonskoeffi
sient 0,9 – 1,0), noe som tyder på at disse 
kommer fra en felles kilde.

Arsen, bly, kadmium og kvikksølv er 
grunnstoff og går ikke ut på dato. Ettersom 
oppdrett av laks og ørret drives kontinuerlig 
med kun tre måneders opphold mellom 
hver produksjonssyklus, så vil det skje en 
akkumulering av giftige grunnstoff i fjorder 
der det foregår oppdrett.

Er krabber spiselige?
Flere steder i Norge er krabbene så foru
renset at Mattilsynet anbefaler at man ikke 
spiser krabbe i det hele tatt (19). Det er åpen
bart at vi har et betydelig forurensningspro
blem i mange norske fjorder. Studiene til 
Ervik og medarbeidere viser at bare i løpet 
av seks år har det vært en betydelig økning 
av farlige miljøgifter i krabbene som var 
fanget ved Mausundvær (12, 13), noe som er 
spesielt bekymringsfullt.

Illustrasjon: Børge Bredenbekk / byHands
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Mattilsynet har i dag flere anbefalinger for 
hvor mye krabbe ulike grupper i befolknin
gen kan spise basert på grenseverdier for 
ulike miljøgifter, men bare for hvitt krabbe
kjøtt. Brunmaten har ingen fastsatt grense
verdi, det betyr imidlertid ikke at miljøgif
tene i brunmaten ikke er farlige. Mattilsynet 
advarer derfor gravide mot å spise brunmat 
fra krabbe (20). Men innholdet av miljøgifter 
i brunmaten er så høyt at vi mener advarse
len bør gjelde alle.

Opphopning av miljøgifter i krabbe og 
andre sjødyr er en markør for hvordan helse
tilstanden er i fjordene våre. Det økende 
giftinnholdet i krabbe er et tegn på at utvik
lingen går feil vei. Oppdrettsindustriens 
bidrag til dette er betydelig (tabell 1).

Hvis denne utviklingen får fortsette, vil all 
sjømat i fjordene bli helsefarlig og uspiselig. 
Hverken helsepersonell eller allmenheten 
for øvrig ser ut til å være oppmerksom på 
dette problemet.

Vi etterlyser tiltak for å få kontroll på  
disse utslippene. Vi må kreve at de som 
forurenser, rydder opp etter seg og at utslip
pene stoppes. Å verne om livet i fjordene er 
å verne om livet for oss alle.

Kronikken er skrevet på vegne av Interessegruppen for 
miljøgifter og folkehelse.

Mottatt 29.4.2022, første revisjon innsendt 13.5.2022, 
godkjent 9.8.2022.
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