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§ 83   Kostråd för fisk, Ålsjön, Östansjö s:26,   
Dnr 2021-00075 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2021-1222 
att: 
 

• tillfälligt kostråd till allmänheten ska upprättas gällande fisk fångad i 
Ålsjön.  
 

• kostråden upprättas på grund av förhöjda halter PFAS som kan ge 
negativa hälsoeffekter vid längre tids exponering. 

 
• det tillfälliga kostrådet ska innehålla följande rekommendationer: Fisk 

från Ålsjön bör inte ätas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
I Ålsjön finns bland annat abborre och gädda. Fiske förekommer i Ålsjön. 
Provtagning på fisk i Ålsjön har gjorts. Förhöjda halter av PFAS i fisken har 
framkommit vilket gör att ett tillfälligt kostråd bör upprättas.  
 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande och motivering 
Bakgrund 
Prover visar på förhöjda halter av PFAS i både vatten och fisk i Ålsjön. Prover 
presenterades 2019 men det är först nu när EFSA (europeiska livsmedels-
säkerhetsmyndigheten) publicerat nya hälsoriskbaserade riktvärden som 
bedömning gjorts att det är aktuellt med lokala kostrekommendationer.  
 
Motivering 
PFAS är en grupp miljögifter som kan ge negativa hälsoeffekter vid långvarig 
exponering. Risken med PFAS är inte akut. Det man bör undvika är att äta fisk 
med höga halter vid upprepade tillfällen under lång tid.  
 
Förhöjda halter av PFAS har upptäckts vid analys av fisk fångad i Ålsjön och 
därför bör ett tillfälligt kostråd upprättas.  
 
Utifrån analyserna bör det tillfälliga kostrådet vara att fisken inte bör ätas alls 
och omfatta alla sorters fisk i Ålsjön. 
 



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 9 (37) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2021-11-23  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Genom att kostråd upprättas ges kommuninvånarna möjlighet att vidta 
försiktighetsåtgärder som innebär att exponeringen för PFAS-ämnen kan 
minskas.  
 
Kostrådet bör vara tillfälligt. Utifrån mer fakta och kunskap om PFAS i fisk eller 
nya provtagningar kan det bli aktuellt att ändra rekommendationen.  

 

Underlag 
Söderhamns kommun fattar detta beslut med stöd av länsstyrelsen i Gävleborgs 
län och Livsmedelsverket. Samråd har skett med Försvarsmaktens 
miljöprövningsenhet, Försvarsinspektören för hälsa och miljö samt 
Jordbruksverket. 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen Söderhamn 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, gavleborg@lansstyrelsen.se 
Livsmedelsverket, livsmedelsverket@slv.se 
Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, exp-ledr@mil.se 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se   
 
 


