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Förord
Livsmedelsverkets uppdrag är att skydda de svenska konsumenternas intressen genom
att arbeta för säker mat med god kvalitet, redlighet i handeln med livsmedel och hälsofrämjande matvanor.
Flera internationella studier har visat att rester från ammunition kan ge mycket höga
halter av bly i viltkött. Enligt den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa
överstiger nära 30 procent av de analyserade proverna av viltkött det gränsvärde på 0,1
mg/kg som gäller för bly i kött från nöt, får, svin och fjäderfä som ska saluföras. I Sverige beräknas ungefär 10 procent av befolkningen vara högkonsumeter av viltkött (cirka
300 000 jägare och deras familjer). Därför är det viktigt att Livsmedelsverket utreder
vilka blyhalter som förekommer i viltkött och om det finns någon risk för de konsumenter som äter viltkött.
Hösten 2011 utfördes en förstudie som ledde till att Livsmedelsverket gav ut råd för
konsumtion av viltkött från vilt skjutet med kula med blykärna (Bly i viltkött - en riskhanteringsrapport, Livsmedelsverket 2012). År 2012 visade Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten, att konsumenter av viltkött hade högre blyhalter i blodet än andra
konsumenter (Riksmaten − vuxna 2010-11) och beslut togs att fortsatta studier rörande
bly i vilt skulle utföras. De nu presenterade delrapporterna svarar på frågorna:
•
•
•
•
•

I vilka styckdetaljer förekommer blyrester från ammunition i viltkött och hur höga
är halterna?
Kan man få bort blyresterna genom anpassad hantering/rensning?
Hur mycket av blyresterna kan tas upp av kroppen vid konsumtion av skjutet vilt?
Hur stor risk medför konsumtion av viltkött med avseende på hälsoeffekter
av bly?
Vilken eller vilka åtgärder behövs för att minska risken för bly i viltkött?

Studierna ökar kunskapen om vilka risker som kan finnas om man äter kött från vilt
skjutet med blyhaltig ammunition, och ger underlag till rekommendationer för kötthantering för att minimera eventuella risker.
Studierna har utförts som samarbeten mellan Livsmedelsverket, Svenska Jägareförbundet (SJF) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Rapporten nr 18 Bly i viltkött består av fyra delar. I del 1, Ammunitionsrester och kemisk
analys, undersöks hur förekomsten av blyrester från ammunition och blyhalter varierar
mellan olika styckdelar av viltkött beroende på val av ammunition och skottplacering. I
denna rapport studeras också hur blyrester löser sig i magliknande miljö. I del 2, Halter
av bly i blod hos jägarfamiljer, undersöks om halterna av bly i blodet påverkas hos
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människor som konsumerar viltkött. Del 1 och 2 är underlag för den riskvärdering av
konsumtion av viltkött från vilt skjutet med blyammunition som redovisas i del 3, Riskvärdering. Här beskrivs de risker som blyrester av ammunition i viltkött kan medföra.
Baserat på detta har det sedan tagits fram en hälsobaserad kritiskt halt för blyfragment
i viltkött.
Med utgångspunkt från dessa tre vetenskapliga delrapporter och annan vetenskaplig
litteratur har sedan avvägningar gjorts för att bedöma om, och vilka, åtgärder som bör
användas för att minska risker med bly i viltkött. I dessa bedömningar har även andra
relevanta faktorer har vägts in, till exempel om det är möjligt för konsumenterna att
följa ett givet råd rörande konsumtion av viltkött skjutet med blyammunition, hur ett
sådant råd kan uppfattas, hur det kan tillämpas av målgrupperna, vilka kontrollmöjligheter som finns och om konsekvensen av en åtgärd är proportionerlig i förhållande till
risker och nytta. I del 4, Riskhantering, redovisas de avvägningar och bedömningar som
lett fram till de åtgärder Livsmedelsverket anser vara nödvändiga för att hantera förekomsten av blyrester i viltkött och minimera de risker som konsumtion av sådant viltkött kan medföra. Rapportens syfte är att tydligt redovisa hur Livsmedelsverket motiverar de åtgärder som har beslutats.

Tack
Ett stort tack till Fredrik Widemo från Svenska Jägareförbundet för hans insats kring
utformning av frågeformulär och spridning av information om studien.
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Sammanfattning
Livsmedelsverket har tidigare undersökt blyinnehåll i köttfärs från älg som skjutits med
blyammunition, och resultaten visade att köttet nära sårkanalen kunde innehålla förhöjda halter av blyfragment (Livsmedelsverket, 2012). Därför är den svenska rekommendationen idag att barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida
ska undvika att äta kött som kommer från området nära sårkanalen. Nyligen genomförda studier i Sverige och Norge visar att individer som konsumerar viltkött en gång
eller mer i månaden har högre halter av bly i blodet (Bjermo et al. 2013, Meltzer et al.
2013). Studien hos norska jägare har dessutom visat ett samband mellan antalet skott
samt laddning av ammunition och blyhalter i blod (Meltzer et al. 2013).
I föreliggande studie har nivåer av bly i blod undersökts i relation till livsstilsfaktorer
och kostvanor hos jägarfamiljer. De deltagande familjerna bestod av män och kvinnor
(18-65 år), där minst en av föräldrarna regelbundet utövar jakt, samt deras hemmaboende barn (3-17 år). Ett ytterligare kriterium för deltagande var att åtminstone en person
i familjen konsumerade viltkött minst två gånger per månad. Deltagarna rekryterades
från fem olika områden i Sverige (Nyköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Östersund). Studien genomfördes i samarbete med FoodFiles® och Svenska Jägareförbundet.
Blyhalterna analyserades vid Arbets- och miljömedicin, Medicinsk service, Region
Skåne.
Studien visar att vuxna som konsumerar vilt har högre halt av bly i blod än vuxna
som inte äter vilt (16,3 µg/L jämfört med 11,0 µg/L hos vuxna utan viltkonsumtion
i den tidigare genomförda matvaneundersökningen Riksmaten − vuxna 2010-11).
Kvinnor som konsumerar vilt och inte skjuter har signifikant högre halt av bly i blod
jämfört med dem som inte äter vilt. Hos jägarfamiljer kunde dock ingen signifikant
trend mellan halter av bly i blod och ökad konsumtion av vilt observeras. Dessutom
visar studien att halten av bly i blod ökar med antalet skott man skjuter. Halten av bly
i blod hos barn i jägarfamiljer är i samma nivå som halten hos barn i andra svenska
undersökningar.
Sammanfattningsvis tyder studien på att intag av viltkött samt antalet avfyrade skott
bland jägarfamiljer kan leda till högre halter av bly i blod.
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Inledning
Bly (Pb) är en toxisk tungmetall som människan exponeras för från olika källor, däribland luft, dricksvatten, damm, livsmedel etc. Tidigare var bly i bensin en stor källa till
metallens spridning, men sedan blyutfasningen började i Sverige på 1970-talet (för att
helt förbjudas på 1990-talet) har andra källor tagit över. Bly förekommer idag som
komponent i bland annat fordons- och industribatterier, i bildrör, glödlampor, vissa färger, båtkölar, kablar, ammunition och fiskesänken (KEMI, 2007). Även om blyutsläpp
orsakat av människan har minskat de senaste åren, så kommer föroreningarna i miljön
att återstå i många årtionden framöver (KEMI, 2007).
Som nämnts ovan får vi också i oss bly genom maten, och det finns både nationella
gränsvärden samt gränsvärden inom EU för högsta tillåtna blyhalter i livsmedel som
säljs. Metallen finns i de flesta livsmedel, dock i låga halter. Det mesta av blyintaget kan
därför komma från matvaror som konsumeras ofta, däribland spannmål, dryck och vegetabilier www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/Bly. Lever och vissa andra
köttdelar är livsmedel som kan innehålla särskilt höga blyhalter www.slv.se/sv/grupp1/
Risker-med-mat/Metaller/Bly. Eftersom barn, jämfört med vuxna, dricker och äter mer
i förhållande till sin kroppsvikt, kan de få i sig förhållandevis mer bly. De yngre barnen
riskerar även att få i sig bly genom damm och leksaker, exempelvis då de stoppar saker
i munnen.
Bly förekommer i olika kemiska former och brukar delas in i metalliskt bly och joniserat bly. Den joniserade formen kan vara bunden till andra ämnen och är mer vattenlöslig. Den har lättare att tas upp i kroppen och har därmed högre biotillgänglighet. Biotillgängligheten av bly som intas via föda kan variera mellan individer och beror dels på
egenskaper hos de konsumerade livsmedlen och dels på konsumenten själv, så som till
exempel ålder, kalcium- och järnstatus m.m. Upptaget av joniserat bly har till exempel
visat sig vara högre hos barn än hos vuxna (James et al. 1985). Bly ackumuleras i blod
och skelett och har en halveringstid på cirka 30 dagar i blod och 10-30 år i skelett. Personer som inte får i sig tillräckligt med kalcium via födan, kan ibland frigöra kalcium
från skelettet och därmed också bly som finns bundet där (Efsa, 2010).

Bly och viltkött
Vid jakt med kulvapen används idag huvudsakligen blykulor med en mantel av en mässingslegering (Livsmedelsverket rapport 2011). Vid jakt på mindre vilt används främst
en helmantlad kula, där den omslutande manteln är stängd framtill. En sådan kula kan
passera genom viltet utan att ändra sin form eller falla sönder. Vid jakt på större vilt
krävs det enligt lag en kula som expanderar, och vanligtvis används en s.k. halvmantlad
kula där manteln som omsluter blykärnan är öppen framtill. Denna typ av ammunition
expanderar lätt, vilket ger en större sårkanal och gör att blyfragment kan lossna och

Livsmedelsverkets rapportserie nr 18/2014, Bly i viltkött, del 2 – Halter av bly i blod hos jägarfamiljer 5

spridas (Livsmedelsverket rapport 2011). Området runt sårkanalen kasseras vanligtvis,
och det angränsande köttet används sedan ofta till färs och grytbitar. Om inte tillräckligt
med kött skärs bort finns det risk för att blyfragment följer med kött avsett för konsumtion. Studier utförda både vid Livsmedelsverket och i utlandet visar att det förekommer
förhöjda halter av bly i viltkött, främst i färs (BfR 2011, Efsa 2010, Lindboe et al. 2012,
Livsmedelsverket rapport 2011). Förekomsten av blyfragment i viltkött innebär att befolkningsgrupper som konsumerar mycket vilt (framförallt färs), däribland jägare och
deras familjer, riskerar ett förhöjt intag av bly.
I Sverige finns i dag cirka 300 000 licensierade jägare. Om man uppskattar att både
jägarna och deras familjemedlemmar konsumerar vilt är det troligt att den siffran
åtminstone dubblas till 600 000 vad gäller antal viltkonsumenter i Sverige, dvs. cirka
7 procent av befolkningen. I Livsmedelsverkets matvaneundersökning, Riksmaten
− vuxna 2010-11, med slumpmässigt utvalda vuxna angav 20 procent av deltagarna att
de åt viltkött ≥ 1 gång/månad, 60 procent att de åt viltkött mindre än 1 gång/månad och
20 procent att de aldrig åt viltkött (Bjermo et al. 2013).
Hur mycket kött som rensas bort kring sårkanalen varierar från jägare till jägare och
därmed varierar det troligtvis hur mycket blyrester som kan finnas kvar efter rensningen. Svenska jägareförbundets rekommendationer till jägare är för närvarande: ”Man
bör alltid rensa bort allt kött som är blodsprängt, eller visar tecken på att ha påverkats
mekaniskt av kula, hagel eller splitter. Därutöver bör man rensa bort ytterligare minst
5 cm kött runt sårkanalen på vilt skjutet med bondade kulor med blykärna och minst
10 cm för vilt skjutet med konventionella obondade kulor med blykärna”. För närvarande finns inga vetenskapligt belagda undersökningar som indikerar vilket avstånd från
skottkanalen där det kan finnas blyrester. Om annan ammunition än blyammunition
används vid jakt kan faran med bly i viltkött orsakad av ammunition elimineras.

Tidigare studier av blynivåer i blod och viltköttskonsumtion
Det finns studier som indikerar att blodblyhalter och konsumtion av viltkött är positivt
korrelerade. Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har i sin senaste riskvärdering av bly år 2010 bedömt att personer som äter 200 g viltkött eller mer
per vecka utgör en riskgrupp för ett högre blyintag än konsumenter som inte äter viltkött. Tidigare studier i USA och Kanada har visat signifikanta skillnader mellan uppmätta blyhalter i blod hos människor som konsumerar viltkött jämfört med de som inte
gör det (Iqbal et al. 2009, Tsuji et al. 2008). Även en norsk studie visade att konsumenter som äter viltkött, särskilt viltfärs, minst en gång i månaden, har högre halter av bly
i blodet (Meltzer et al. 2013, VKM 2013).
Konsumtion av viltkött och blodblyhalter har även undersökts av Livsmedelsverket.
Med hjälp av data från den svenska matvaneundersökningen Riksmaten Vuxna 201011, har det visat sig att slumpmässigt utvalda vuxna (18-80 år) som äter viltkött en gång
eller mer i månaden har högre halter av bly i blodet än dem som inte konsumerar vilt
(Bjermo et al. 2013). Livsmedelsverket har också undersökt förekomst av bly i färs från
älg skjuten med blykulammunition. Rapporten ”Bly i vilt” publicerades i juni 2012 och
baserades på en förstudie där blyinnehåll i älgfärs analyserades. I rapporten redovisades
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en intagsberäkning baserad på blyexponering uppskattad från konsumtion av älgfärs
(Livsmedelsverket, 2012). Resultaten visade att kött från delar som ligger nära sårkanalen kan innehålla förhöjda halter av bly. Troligen gäller detta även annat kött från vilt
som skjutits med blyammunition. Riskvärderingen ledde fram till hanteringsåtgärder i
form av nya råd till riskgrupper och allmänbefolkningen. Livsmedelsverkets nuvarande
råd om konsumtion av viltkött lyder ”I vilt som skjutits med blykulammunition kan det
vara förhöjda halter av bly i köttet runt sårkanalen. Detta kött används ofta till färs och
grytbitar. Barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör undvika
att äta sådant kött oftare än någon gång per år. Övriga bör inte äta sådant kött oftare än
en gång per vecka. Däremot behöver man inte begränsa konsumtionen av helt kött, som
stek och filé, eftersom risken att det ska innehålla blyfragment är mycket liten.”

Risker med förhöjda blodblyhalter
Mycket hög blyexponering kan leda till livshotande akut blyförgiftning. Detta är dock ovanligt. Bland symptom på mindre svår blyförgiftning finns trötthet, förstoppning och illamående. Dessutom kan de röda blodkropparna påverkas, vilket kan resultera i blodbrist. Vid
höga exponeringar kan det medföra att nervfunktionen i extremiteterna förloras, vilket kan
leda till partiell förlamning. Sådan exponering kan uppträda framför allt i arbetslivet, till
exempel när man svetsar eller skärbränner i blyhaltigt material. Det är dock inte en påtaglig
risk vid exponering via maten, eftersom exponeringen då är betydligt lägre.
Kronisk exponering med ett måttligt upptag av bly kan ge neurotoxiska effekter, påverkan på hjärt- och kärlsystemet samt njursjukdom (EFSA, 2010). I Europeiska Unionens
Livsmedelssäkerhetsmyndighets (EFSA) riskbedömning av bly ansågs den känsligaste
effekten, dvs. den som uppträder vid de lägsta exponeringsnivåerna, vara utvecklingseffekter på hjärnan hos foster och små barn. Det finns studier som indikerar att blodblyhalter kring 12 µg/L kan påverka den mentala utvecklingen hos foster och små barn
negativt vilket kan leda till en lägre intelligenskvot (IQ). EFSA anser att foster och små
barn är den känsligaste gruppen gällande blyexponering. Hos vuxna anses de känsligaste effekterna vara kronisk njursjukdom (den effekten anses kunna uppträda om halten
av bly i blod överskrider 15 ug/L) och påverkan på hjärt-kärlssystemet, där man har sett
ett förhöjt systoliskt blodtryck (när halten av bly i blod överskrider 36 µg/L) (EFSA,
2010). Ett högt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (EFSA, 2010).
Det finns flera studier som mätt blyhalter i blod hos vuxna och barn och generellt kan
det sammanfattas att nivåerna har minskat dramatiskt sedan 1970-talet, att halterna i
Sverige är något lägre än i övriga Europa och att halterna hos barn är lägre än hos
vuxna. I den svenska matvaneundersökningen Riksmaten Vuxna 2010-11, för de som
konsumerade viltkött ≥ 1 gång/månad var det justerade medelvärdet 13 µg/L; för de
som konsumerade viltkött < 1 gång/månad 11 µg/L, och de som angav att de aldrig åt
viltkött hade ett justerat medelvärde på 10 µg/L (justerade halter av bly i blod för ålder,
kön, utbildningsnivå, rökvanor, P-ferritin, samt intag av viss Pb-innehållande föda;
Bjermo et al. 2013). EFSA anser i sin riskbedömning att exponeringen för foster och
barn i Europa är nära eller över de nivåer som anses kunna ge effekter. Det är därför
viktigt att blyhalterna fortsätter att sjunka i livsmedel och i miljön.
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Beskrivning av projektet
Syftet med detta projekt är att undersöka blodblyhalter i kombination med livsstilsfaktorer och kostvanor hos barn och vuxna i familjer där någon regelbundet utövar jakt och
konsumerar viltkött. Målsättningen är att klargöra om hög konsumtion av viltkött i sig
och i samband med jaktvanor ger en förhöjd blyhalt i blod.
Projektet startade oktober 2012 med planering av den etiska ansökan. Slutrapporten i
dess nuvarande form färdigställdes juni 2014. Projektet genomfördes i samarbete med
Svenska Jägareförbundet, FoodFiles ® AB och Medicinsk service på Arbets- och miljömedicin i Region Skåne.
Rekrytering
Studien var en prospektiv observationsstudie med frivilligt deltagande jägarfamiljer från
fem olika områden i Sverige (Nyköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Östersund)
(tabell 1). Rekryteringen skedde via Svenska Jägareförbundet och via annons i tidningen
Svensk Jakt under våren 2013. Annonsen i Svensk Jakt lästes av många människor som
uttryckte intresse för att delta i studien men som bodde för långt bort från provtagningsklinikerna, som administrerades av FoodFiles. Totalt sett var det 62 personer som föll
bort på grund av detta.
Inklusionskriterier
Inklusionskriterier för att delta i studien var:
- män och kvinnor mellan 18-65 år som regelbundet utövar jakt, deras respektive boende i hemmet, samt deras barn mellan 3-17 år;
- BMI mellan 19-29 för vuxna;
- åtminstone en person i familjen äter viltkött minst 2 gånger per månad;
- personerna har givit skriftligt medgivande att delta i studien.
Exklusionskriterier
Exklusionskriterier för att inte kunna delta i studien var:
- om personen deltagit i en annan studie där blod lämnats mindre än 30 dagar innan
denna studies start;
- om det bedömdes att personen av annan orsak inte var lämplig till att följa studieprotokollet.
Av totalt 272 försökspersoner var det 22 procent som inte kunde medverka p.g.a. de
uppsatta kriterierna, vilket resulterade i att 213 personer slutligen deltog i studien
(tabell 1).
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Tabell 1. Antalet undersökta familjer (vuxna och barn) från de olika städerna. Blodblyhalter (B-Pb) kunde analyseras från 178 personer (115 vuxna, 63 barn). Totalt fanns
resultat av B-Pb-halter samt enkätsvar om senaste tre månadernas viltkonsumtion från
113 vuxna och 61 barn.
Vuxna (n=119)
Barn (n=94)
Familjer Män Kvinnor
Pojkar Flickor
Totalt
Nyköping 7
6
6
6
4
22
Stockholm 9
8
3
1
5
17
Umeå
23
19
18
11
13
61
Uppsala
16
16
9
9
14
48
Östersund 19
17
17
23
8
65
Totalt
74
66
53
50
44
213

Provtagning och hantering
Alla deltagare registrerade sig via FoodFiles websida och bokade där tid för ett besök
hos en klinik i respektive stad. Därefter skickades ett brev ut med information om studien. Under besöket på kliniken fick de vuxna deltagarna samt barn att fylla i ett skriftligt medgivande om deltagande i studien. På kliniken genomfördes provtagning och en
hälsoundersökning för varje deltagare. Vid besöket hos kliniken fick deltagarna en
livsstilsenkät med frågor om jaktvanor och kostvanor. Enkäten fylldes i under besöket,
eller i hemmet och postades då in till kliniken. Halterna av bly analyserades i de blodprover som lämnats in. Övriga uppgifter och prov samlades in för att studeras vid ett
senare tillfälle, till exempel för att senare kunna jämföra halter av bly i blod och urin.
Som kontrollgrupp användes en population av slumpmässigt utvalda vuxna (18-80 år;
n=273) som svarat på kostenkäten och som lämnat blodprov för analys av halt av bly i
blod i tidigare genomförd studie Riksmaten − vuxna 2010-11. Individer utan viltköttkonsumtion antogs inte vara jägare, och inkluderades för vissa jämförelser. Det saknades en kontrollgrupp till barnen inom jägarfamiljer, då Riksmaten − vuxna 2010-11
endast vände sig till vuxna.

Analys av bly i blod
Blyhalten i proverna bestämdes med induktiv-kopplad plasma masspektrometri (ICPMS; Thermo X7, Thermo Elemental, Winsford, UK) vid Arbets- och Miljömedicin,
Region Skåne. Proverna späddes 10 ggr med en alkalisk lösning enligt Barany, et al.
(1997). Detektionsgränsen, beräknad som tre gånger standardavvikelsen (SD) för
blankprov var 0,17 µg Pb/liter. Alla proverna preparerades i dubbletter, och den beräknade imprecisionen för metoden var 1,5 procent. Externt referensmaterial analyserades
i samma analysomgångar som de aktuella blodproverna. De erhållna resultaten (medelvärde ±SD) var 117 ± 3,3 µg Pb/L (n=9), mot rekommenderat värde 110 ± 9,9 µg
Pb/liter (Centre de Toxicologie du Quebec, International Comparison Program for
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metals in biological matrices lot L-08-09; Quebec, Canada) och 10 ± 0,25 µg Pb/L
(n=9) mot rekommenderat värde 10 ± 2,0 µg Pb/L (Seronorm Trace Elements Whole
Blood L-1 lot, 1103128; SERO AS. Billingstad. Norway).
I denna studie jämfördes resultat av analyser av blodblyhalt (B-Pb) från jägarfamiljer
med tidigare analyserade B-Pb-halter från Riksmaten − Vuxna 2010-11. Därför analyserades 11 stycken blodprover från Riksmaten − Vuxna 2010-11 igen, och resultaten visade att halterna stämde överens från de två olika analysomgångarna.

Statistiska analyser
Konsumtion av vilt definieras för individerna i Riksmaten − vuxna 2010-11 som konsumtion av vilt de senaste 12 månaderna medan det för individerna i jägarfamilj finns
uppgifter om konsumtion av vilt (definierat som färs/grytbitar av älg, rådjur, hjort och
vildsvin) de senaste tre månaderna. Sistnämnda variabel är på grund av halveringstiden
för B-Pb-halt närmare relaterat till B-Pb-halter jämfört med viltkonsumtion de senaste
12 månaderna. Val av färs och grytbitar bedömdes även ha en närmare korrelation till
B-Pb-halt, eftersom kött från älg/vilt nära sårkanalen ofta används för färs eller grytbitar. Vid analyserna, där individerna från både Riksmaten − vuxna 2010-11 och jägarfamiljerna är med, jämförs kategorier av viltkonsumtion de senaste tre månaderna i jägarfamiljerna med kategorier av viltkonsumtion de senaste 12 månaderna i Riksmaten
− Vuxna 2010-11. För individerna i jägarfamiljerna finns också uppgifter om endast
konsumtion av älg de senaste tre månaderna. Data för ”älg” redovisas separat i vissa
tabeller, då sådant kött i genomsnitt kan stå för den huvudsakliga konsumtionen av viltkött och misstänkas innehålla förhöjda halter av bly. B-Pb-halt i relation till helt viltkött
har inte analyserats, på grund av en sannolikt lägre halt av bly i sådant kött än i färs/
grytbitar. Det fanns för få deltagare som konsumerade annan typ av viltkött, exempelvis
skogs- eller sjöfågel, för en statistisk analys i relation till B-Pb-halter.
B-Pb-halt antogs följa en lognormalfördelning och presenteras som geometriska medelvärden med 95 procent konfidensintervall. ANOVA användes för att testa associationen
mellan B-Pb-halt och förklarande variabler. Parvisa hypotestest mellan kategorier baserades på t-test. Resultaten av dessa test jämfördes med Kruskal-Wallis respektive MannWhitney U test, där inga antaganden gjordes av fördelningen av B-Pb-halter. För att
vidare förklara variationen i B-Pb-halter mellan individerna användes en generell additiv modell, där associationen mellan B-Pb-halt och konsumtion av älgkött och samtligt
vilt, samt B-Pb-halt och skytte, skattades med hänsyn tagande till ålder, kön, och rökning. Ålder modulerades med hjälp av en splinefunktion som anpassades med hjälp av
generaliserad korsvalidering. De effektiva frihetsgraderna för denna funktion var 4,5.
De förklarande variablerna i denna modell valdes baserat på AIC-kriteriet vid stegvis
multipel linjär regression. Känslighetsanalyser utfördes genom att exkludera inflytelserika observationer baserade på Cook’s-distance med gränsvärdet 4/antalet observationer. Anderson-Darlings test användes för att testa antagandet om normalfördelade residualer. Statistiska analyser utfördes i R (version 3.0.1). P-värden under 0,05 beskrivs som
statistiskt signifikanta.
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Resultat
Deltagarnas ålder, kön och konsumtionsmönster
Totalt deltog 74 familjer (tabell 1). Den genomsnittliga åldern bland de vuxna i jägarfamiljerna som lämnade ett blodprov var 43 år (median 43; interkvartilgränser 39-47 år,
range 18-73). Barnen i jägarfamiljerna var i genomsnitt 11 år (median 11; interkvartilgränser 8-14 år, range 3-17). Deltagarna i Riksmaten − vuxna 2010-11 som ingår i en
del jämförelser var något äldre (medianålder 53 år; interkvartilgränser 40-67 år, range
22-83). Könsfördelningen bland deltagarna från jägarfamiljerna var ganska jämnt fördelad (tabell 1). B-Pb-halter bland vuxna korrelerade till ålder, kön och rökvanor men inte
till snusvanor, typ av dricksvatten, fritidsfiske med användning av blysänken, utbildningsnivå eller intag av alkohol, grönsaker och frukt (bilaga, tabell A3). Cirka 75 procent av de vuxna personerna i jägarfamiljerna och cirka 64 procent av barnen åt köttfärs/gryt-bitar av älg 1-3 gånger per vecka.

Vuxna
För vuxna i jägarfamiljer var B-Pb-halten i genomsnitt 16,3 µg/L, vilket var högre än
hos Riksmaten − vuxna 2010-11 som uppgav att de aldrig åt vilt (16,3 µg/L respektive
11,0 µg/L; p<0,01). I jägarfamiljer var B-Pb-halten i genomsnitt 11,7 µg/L för barn
(tabell 2).
B-Pb-halten hos vuxna i jägarfamiljerna samvarierade inte med konsumtionen av köttfärs/grytbitar av vilt (älg, rådjur, hjort, vildsvin; p=0,76; tabell 3), men den analysen tar
inte hänsyn till skillnader i ålder, rökning, kön och skjutvanor (se även bilaga tabell A1,
samt figurer A1-A3 som visar spridningen mellan enskilda individer, ojusterade värden).
Bland deltagarna i Riksmaten − vuxna 2010-11 var dock högre konsumtion av vilt relaterat till högre B-Pb-halt (p<0,05), (tabell 4) 1.
Deltagarna i jägarfamiljerna fick ange hur mycket kött runt skottets sårkanal som skars
bort. Något samband mellan B-Pb-halt och hur mycket bortskuret kött som angivits
fanns inte (bilaga, tabell A5).
Bland de vuxna i jägarfamiljerna var B-Pb-halt tydligt relaterat till antalet avfyrade skott
(p<0,05; tabell 5). Personer som handladdade sin egen ammunition hade högre B-Pbhalt (21,9 respektive 17,8 µg/L, N=15 respektive 64, p<0,05). Denna skillnad kvarstod
dock inte efter att man tagit hänsyn till antalet avfyrade skott.
1

Resultat av B-Pb och konsumtion av vilt från Riksmaten har tidigare publicerats (Bjermo et al 2013).
Analyser i denna studie baseras på bearbetning av individdata (B-Pb och uppgifter om kostintag från
frågeformulär). Publicerade värden kan skilja sig något, då studien av Bjermo rapporterade medelvärden
justerade för ålder, kön, rökning m m (se Inledningen).
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Tabell 2. Blodblyhalt (B-Pb) bland jägarfamiljer, fördelat på vuxna samt barn, samt deltagare i Riksmaten utan konsumtion av vilt.
N
B-Pb (µg/L)a
Vuxna
Jägarfamiljer
115 16,3* (3,6-69,2)
Deltagare i Riksmaten utan viltkonsumtion
58 11,0 (3,8-102)
Barn
Jägarfamiljer
63 11,7 (4,0-34,7)
a)

Geometriska medelvärden (min-max), *p<0,01 jämfört med vuxna deltagare i Riksmaten.

Tabell 3. Blodblyhalt (B-Pb) bland vuxna (N=113) i jägarfamiljer i relation till
konsumtion av vilt (se även bilaga Tabell A1).
Konsumtion av köttfärs/grytbitar av
N B-Pbb (µg/L)
a
vilt de senaste 3 månaderna
1-3 gånger/månad
6 20,0 (14,7-27,2)
1-3 gånger/vecka
85 15,9 (14,2-17,9)
>4 gånger/vecka
22 17,3 (13,7-21,9)
a)

Anova, p=0,76, b)Geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).

Tabell 4. Blodblyhalt (B-Pb) bland vuxna deltagare i Riksmaten i relation till konsumtion av vilt.
Konsumtion av vilt de senaste 12 månaderna a
N B-Pb µg/Lb
Aldrig
58 11,0 (9,7-12,5)
<1 gång/månad
152 13,2 (12,3-14,2)
≥1 gång/månad
63 16,6 (14,9-18,4)
a)

Anova, p<0,05, b)Geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).

Tabell 5. Blodblyhalt (B-Pb) i förhållande till antal avfyrade skott senaste
6 månaderna (N=113).
Antal skott a
N B-Pb µg/Lb
0
46 13,2 (12,6-14,0)
1-50
30 17,9 (15,0-21,4)
>50
37 21,4 (18,4-24,8)
a)

Anova, p<0,01.
Geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).

b)
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Eftersom bly i blod kan bero på flera olika saker gjordes en analys där man samtidigt
tog hänsyn till intaget av färs och/eller grytbitar från älg, antalet avfyrade skott, tobaksrökning, kön och ålder. Baserat på denna modell beräknades B-Pb-halter i olika kategorier. Som jämförelsegrupp ingår deltagare i Riksmaten − vuxna 2010-11 som aldrig åt
vilt. I figur 1 ser man att både intaget av älg och antalet avlossade skott verkar ha betydelse för halten av bly i blod 2. Jämfört med deltagarna i Riksmaten − Vuxna som aldrig
åt vilt hade vuxna i jägarfamilj som konsumerade älg 1-3 gånger/månad, 1 gång/vecka
respektive 2-7 gånger/vecka 23 procent (inte statistisk signifikant), 53 procent (statistisk
signifikant) respektive 31 procent (statistisk signifikant) högre halter av B-Pb (bilaga,
tabell A4). Förutom sambandet med konsumtion ökade också B-Pb-halt med 10 procent
för varje hundratal avfyrade skott.
Dataanalys baserad på individer som inte skjuter
En analys baserad på vuxna kvinnor i jägarfamiljer som uppgav att de aldrig skjuter
visade att kvinnor i jägarfamiljer (n=35) hade 30 procent högre B-Pb-halter jämfört med
de kvinnorna i Riksmaten − Vuxna 2010-11 som inte åt vilt (n=33) (p<0,05) 3. Antalet
män i jägarfamiljerna som aldrig skjuter var för få för att kunna göra motsvarande analys (n=10). Bland de vuxna i jägarfamiljerna som själva inte skjuter fanns inget samband mellan viltkonsumtion och B-Pb-halterna (bilaga, figur A5-A6).

2

Modellen baseras på intag av älg, då en modell baserad på allt intag av vilt innehöll för få individer i
vissa kategorier. Modellen bygger på att personerna indelas i olika kategorier beroende på kön, rökning
och viltkonsumtion, där också relationen till ålder och antalet avfyrade skott tas i beaktande. För deltagarna i Riksmaten saknas uppgifter om jakt- och övningsskytte. Vi har antagit att de som inte äter vilt heller
inte skjuter. Ytterligare resultat finns i bilaga, tabell A3-A4, figur A1.
3

Analysen justerad för skillnader i ålder och rökvanor.
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Figur 1. Beräknat B-Pb-halt hos män 4, där hänsyn tagits till konsumtion av vilt (aldrig
vilt bland Riksmaten − vuxna samt älgkonsumtion senaste 3 månaderna inom jägarfamiljer), antalet avfyrade skott, (värdena har justerats för ålder och rökvanor). Antalet
män i respektive konsumtionskategori var 24, 13, 15 samt 33.

4

Här redovisas endast beräknade värden för män. Modellen beräknar att kvinnornas B-Pb-halt var 21
procent lägre.
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Barn
Hos barnen i jägarfamiljerna var halten av bly i blod 11,7 µg/L, dvs. lägre än hos de
vuxna (tabell 2). Inga barn ingick i Riksmaten − vuxna 2010-11. B-Pb-halt hos barnen i
jägarfamiljer var inte relaterat till konsumtion av vilt (tabell 6).
Om bara konsumtion av älg beaktades så var B-Pb-halten något högre för de som konsumerade älg 1-3 gånger/vecka jämfört med de som konsumerade älgkött 1-3 gånger/
månad, men skillnaden var inte statistiskt signifikant (12,2 jämfört med 10,4 µg/L;
p=0,08; bilaga, tabell A6). Sambandet mellan konsumtion av vilt/älg redovisas också i
figur 2a-b. De flesta barn hade en konsumtion av färs/grytbitar motsvarande 1-2 gånger
i veckan och få barn hade högre konsumtion eller ingen konsumtion alls. Det var en
liten spridning på barnens viltkonsumtion. Det fanns dock en betydande spridning i BPb-halter inom varje kategori. Inget tydligt samband framkom mellan konsumtion av
vilt/älg och B-Pb-halter. De två barn som hade en hög konsumtion av älg (20 gånger per
månad) uppgav att de inte sköt; av de 61 undersökta barnen angav 12 att de någon
gång sköt (figur 2b).
En jämförelse mellan halten av B-Pb hos barn och vuxna i jägarfamiljerna visade inget
samband (p=0,13), (figur 3).

Tabell 6. Blodblyhalt (B-Pb) bland barn i jägarfamiljer i relation till konsumtion av vilt.
Konsumtion av köttfärs/grytbitar
de senaste 3 månaderna
1-3 gånger/månad
1-3 gånger/vecka
>4 gånger/vecka
Totalt
a)
Geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).

N

B-Pb (µg/L)a

6
49
6
61

12,7 (8,2-19,8)
11,7 (10,1-13,6)
11,3(6,8-18,9)
11,7 (10,4-13,2)
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Figur 2a. Blodblyhalt (B-Pb) bland barn i jägarfamiljer
i relation till konsumtion av vilt.
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Figur 2b. Blodblyhalt (B-Pb) bland barn i jägarfamiljer
i relation till konsumtion av älg.
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Figur 3. Medianvärdet av blodblyhalter (B-Pb) hos barn
och vuxna inom jägarfamiljer. Varje punkt motsvaras av en familj.
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Diskussion
Vuxna i jägarfamiljer hade i genomsnitt en halt av bly i blod (B-Pb) på 16,3 µg/L,
vilket är cirka 50 procent högre än den genomsnittliga halten hos slumpmässigt utvalda
vuxna av den allmänna svenska Riksmaten − vuxna 2010-11 (11,0 µg/L) (tabell 2). Män
hade i genomsnitt högre halt av bly i blod jämfört med kvinnor, vilket är känt från tidigare studier (Bjermo et al. 2013; Meltzer et al, 2013). Barnen i jägarfamiljerna hade i
genomsnitt en halt på 11,7 µg/L vilket är ungefär samma halt som hos 7-8-åringar från
Landskrona, undersökta 2009-2011 (Skerfving et al. 2012). Dessa nivåer av bly i blod
ligger nära värden där, enligt Efsa, hälsoeffekter inte kan uteslutas (Efsa, 2010).
Att vuxna i jägarfamiljer hade högre B-Pb-halter än de i Riksmaten som inte konsumerade vilt skulle kunna tolkas som att konsumtion av vilt innebär ett ökat intag av bly.
Slutsatsen kompliceras dock av att studien inte visar någon statistiskt signifikant trend
mellan B-Pb-halter och ökad konsumtion av vilt hos jägarfamiljerna. Enligt figur 1 visar
sig istället B-Pb-halterna minska vid högsta älgkonsumtion. Samtidigt ser vi ett tydligt
samband mellan B-Pb-halter och antalet skjutna skott och vi vet att det är vanligare med
många avfyrade skott och viltkonsumtion bland jägare. Effekten av antalet avfyrade
skott på halter av bly i blod fann man också i en nyligen genomförd studie av jägare i
Norge (Meltzer et al, 2013). Man vet även sedan tidigare att skjutning med blyhaltig
ammunition kan leda till ett upptag av bly (Demmeler et al 2009, Grandahl et al 2012).
Flera av jämförelserna har gjorts mellan vuxna personer i jägarfamiljer och deltagare
i Riksmaten − Vuxna 2010-11, framför allt de som i Riksmaten rapporterat att de inte
äter vilt. Personerna i studierna har olika åldrar och är insamlade under olika år. Vi har
i beräkningarna antagit att personer i Riksmaten − vuxna 2010-11 som inte äter vilt inte
skjuter, vilket kan innebära ett mindre fel. Det var en högre andel män i jägarfamiljerna
jämfört med deltagarna i Riksmaten, och eftersom B-Pb-halter är högre bland män är
det förväntat att B-Pb-halter blir högre inom jägarfamiljerna. De skillnader som påvisas
i tabell 2 (16,3 respektive 11,0 µg/L) kan således delvis bero på att det är fler män i
jägarfamiljerna. Analyserna i figur 1 har dock justerats för kön, ålder, skjutvanor och
rökvanor och även där finns ett samband mellan konsumtion av grytbitar/färs från älg
och B-Pb-halt. En annan observation i nuvarande studie som styrker ett samband är att
kvinnor i jägarfamiljer som inte sköt hade en högre halt av B-Pb, jämfört med kvinnor
som deltog i Riksmaten.
Hos barn sågs inget samband mellan bly i blod och konsumtion av grytbitar/färs från
vilt/älg. ). Flera analyser i denna studie bygger på att man jämför personer i jägarfamiljer, till exempel avseende mängden vilt man äter, hur mycket kött man skär bort kring
skottkanalen, antalet skjutna skott mm. När man tolkar sådana resultat bör man ta hänsyn till hur troligt det är att klassificeringen är rätt. När man inte ser samband, eller ser
svaga samband, mellan sådana olika mått och B-Pb-halter måste man överväga om mätningen av dessa mått varit tillräckligt noggrann eller om det är troligt att det finns ”mätfel”. Därför måste uteblivna samband tolkas med försiktighet. Till exempel innebär det
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att avsaknaden av samband mellan B-Pb-halter och intag av vilt/älg hos barn inte ska
tolkas som att man visat att det inte finns något upptag av bly via konsumtionen av
vilt/älg. Bland deltagande barn var spridningen i konsumtion av vilt liten (tabell 6), vilket försvårade möjligheten att påvisa ett eventuellt samband mellan intag av vilt och BPb-halt bland barnen.
Denna studie omfattar personer med hög konsumtion av vilt, särskilt älg, skjutet med
blyhaltig ammunition. Sammanfattningsvis tyder studien på att konsumtion av viltkött
samt antalet avfyrade skott bland jägarfamiljer kan leda till högra halter av bly i blod.
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Bilaga
Beräkningar och statistiska analyser.
Tabell A1. Blodblyhalt (B-Pb) bland vuxna i jägarfamiljer i relation till konsumtion
av vilt-, respektive älgkött med olika indelning av hur ofta man äter vilt/älg.
Konsumtion av köttfärs/grytbitar de senaste
3 månaderna

Vilt
(N=113)
N
6
85
22

1-3 gånger/månad
1-3 gånger/vecka
>4 gånger/vecka
1-3 gånger/månad
1 gång/vecka
2-7 gånger/vecka

6
34
73

B-Pb (µg/L)a
20,0 (14,7-27,2)
15,9 (14,2-17,9)
17,3 (13,7-21,9)
20,0 (14,7-27,2)
15,4 (12,7-18,6)
16,6 (14,7-18,8)

Älg
N
22
83
6

(N=111)b
B-Pb (µg/L)a
15,1 (11,8-19,3)
16,6 (14,8-18,7)
16,6 (9,8-28,0)

22
33
56

15,1 (11,8-19,3)
17,8 (14,9-21,2)
16,0 (13,8-18,5)

a)

geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall), b) det saknades enkätsvar för ytterligare två vuxna om
konsumtion av älg.

Tabell A2a. Blodblyhalt (B-Pb) bland vuxna i jägarfamiljer i relation till konsumtion av
vilt, samt jakt- och övningsskytte med kategorierna 1-3 gånger/månad, 1-3 gånger/vecka
och >4 gånger/vecka.
0 skott
Konsumtion av köttfärs/grytbitar de senaste
3 månaderna
Vilt
1-3 gånger/månad
1-3 gånger/vecka
>4 gånger/vecka

1-50 skott

>50 skott

N

B-Pb (µg/L)a

N

B-Pb (µg/L)a

N

B-Pb (µg/L)a

2
38
6

21,5
12,4 (10,5-14,7)
10,8

1
20
9

12,5
17,2 (14,0-21,3)
20,4

3
27
7

22,4
21,4 (17,7-26,0)
20,9

12
31
2

12,1 (8,6-17,2)
12,2 (10,1-14,6)
15,2

5
22
3

17,0
18,5 (15,1-22,6)
18,5

5
30
1

22,6
21,1 (17,7-25,2)
23,2

Älg
1-3 gånger/månad
1-3 gånger/vecka
>4 gånger/vecka
a)

geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).
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Tabell A2b. Blodblyhalt (B-Pb) bland vuxna i jägarfamiljer i relation till konsumtion av
vilt, samt jakt- och övningsskytte med kategorierna 1-3 gånger/månad, 1 gång/vecka
och 2-7 gånger/vecka.
0 skott
Konsumtion av köttfärs/grytbitar de senaste
3 månaderna
Vilt
1-3 gånger/månad
1 gång/vecka
2-7 gånger/vecka

1-50 skott

>50 skott

N

B-Pb (µg/L)a

N

B-Pb (µg/L)a

N

B-Pb (µg/L)a

2
17
27

21,5
11,8 (9,2-15,3)
12,4 (10,1-15,2)

1
10
19

12,5
19,9 (13,6-29,1)
17,3 (13,9-21,5)

3
7
27

22,4
20,0
21,6 (17,9-26,1)

12
13
20

12,1 (8,6-17,2)
13,6 (10,1-18,1)
11,6 (9,2-14,7)

5
8
17

17,0
19,7
17,4 (13,6-22,2)

5
12
19

22,6
22,1 (17,1-28,7)
20,6 (16,1-26,4)

Älg
1-3 gånger/månad
1 gång/vecka
2-7 gånger/vecka
a)

geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).
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Figur A1. Blodblyhalt (B-Pb) i förhållande till konsumtion av
viltkött bland män och kvinnor i jägarfamiljerna.
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Figur A2. Blodblyhalt (B-Pb) i förhållande till konsumtion
viltkött bland vuxna män i jägarfamiljerna.
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Figur A3. Blodblyhalt (B-Pb) i förhållande till konsumtion
av viltkött bland vuxna kvinnor i jägarfamiljerna.
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Tabell A3. Blodblyhalt (B-Pb) i förhållande till kön, ålder m m hos vuxna.
Vuxna i jägarfamilj
Vuxna i Riksmaten
a
Antal B-Pb (µg/L)
Antal B-Pb (µg/L)a
Ålder§
≤40
40-60
>60
Kön§
Kvinnor
Män
Rökning§
Nej, jag har aldrig rökt
Nej, jag har slutat
Ja, vid enstaka tillfällen
Ja, dagligen
Snusar
Ja
Nej
Dricksvatten
Kommunalt vatten
Gemensam brunn
Egen brunn (grävd eller borrad)
Fritidsfiskare
Använder blysänken
Använder ej blysänken
Utbildningsnivå
Grundskola
Gymnasieutbildning
Universitetsutbildning
Alkohol
Starköl >350 cl/v
Ja
Nej
Vin > 150 cl/v
Ja
Nej
Starksprit >37 cl/vecka
Ja
Nej
Konsumtion av grönsaker
<3 gånger/vecka
4-7 gånger/vecka
>8 gånger/vecka
Konsumtion av frukt
<3 gånger/vecka
4-7 gånger/vecka
>8 gånger/vecka
a)
§

43
64
8

13,5 (11,3-16,2)
18,2 (16,2-20,5)
18,0 (13,1-24,7)

70
94
109

10,2 (9,3-11,2)
13,7 (12,4-15,1)
15,6 (14,3-17,0)

51
64

12,3 (10,7-14,2)
20,4 (18,2-22,7)

145
128

12,0 (11,1-12,9)
15,2 (14,0-16,4)

80
16
8
7

16,1 (14,3-18,2)
13,2 (10,6-16,4)
18,7 (11,1-31,3)
23,1 (13,7-38,9)

146
84
22
18

12,6 (11,7-13,6)
14,3 (12,8-15,9)
13,4 (11,1-16,2)
14,9 (12,1-18,3)

16
94

19,2 (15,2-24,4)
16,0 (14,3-17,9)

54
35
15

15,4 (13,1-18,0)
18,2 (15,8-21,0)
13,8 (10,2-18,5)

209
5
28

13,5 (12,6-14,4)
9,7 (4,5-20,9)
12,7 (10,4-15,4)

44
71

18,3 (15,5-21,4)
15,2 (13,4-17,2)

10
48
55

21,5 (13,9-33,1)
15,9 (13,4-18,8)
15,8 (14,0-17,9)

29
65
58

13,7 (11,2-16,8)
14,4 (12,9-16,1)
12,5 (11,0-14,2)

0
97

15,8 (14,2-17,6)

21
228

13,2 (10,6-16,4)
13,3 (12,5-14,2)

0
100

16,0 (14,4-17,8)

37
212

13,4 (11,1-16,2)
13,3 (12,5-14,2)

0
98

16,2 (14,5-18,0)

6
243

12,4 (8,7-17,8)
13,3 (12,5-14,2)

17
60
37

20,8 (16,8-25,9)
16,9 (14,6-19,6)
13,8 (11,9-16,1)

36
91
143

13,4 (11,6-15,6)
15,0 (13,4-16,7)
12,4 (11,6-13,4)

42
55
17

19,7 (17,3-22,4)
15,0 (12,8-17,5)
13,7 (10,5-17,9)

54
77
113

13,8 (12,1-15,8)
12,8 (11,3-14,6)
13,4 (12,4-14,6)

geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).
statistiskt signifikant associerad till B-Pb.
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Tabell A4. Skattad procentuell ökning av blodblyhalt (B-Pb) vid jämförelse mellan
olika kategorier av vilt- (Riksmaten) och älgkonsumtion (jägarfamiljer) baserat på en
multipel linjär regressionsmodell där ålder moduleras med en splinefunktion. Skattningen av procentuell ökning ges med 95 procent konfidensintervall, där ett intervall som
inte innehåller 0 procent innebär att ökningen är statistiskt signifikant.
Konsumtion av viltkött
Riksmaten
Aldrig
konsumerar vilt <1 gång/månad
konsumerar vilt ≥1 gång/månad
Jägarstudien
konsumerar älg 1-3 gånger/månad
konsumerar älg 1 gång/vecka
konsumerar älg 2-7 gånger/vecka

Antal i varje
kategori

Procentuell ökning
av B-Pb

57
152
61

0
13 % (0-28 %)
32 % (14-54 %)

22
31
56

23 % (-0,1-53 %)
53 % (27-85 %)
31 % (11-54 %)

Skott a

10 % (6-15 %)

Kön (man)

189

27 % (17-39 %)

Rökning b
Nej, jag har aldrig rökt
Nej, men jag är exponerad för rökning inomhus
Nej, jag har slutat
Ja, vid enstaka tillfällen
Ja, dagligen

224
1
99
30
25

0
-0,05 % (-59-119 %)
-0,02 % (-12-8 %)
14 % (-0,3-33 %)
28 % (8-52 %)

a) Anger beräknade ökningen per 100 skott per senaste halvåret.
b) Anger ökningen jämfört med referenskategorin.

B-Pb i relation till blodbly vid 47 å

Figur A4. Blodblyhalt (B-Pb) bland vuxna i jägarfamiljer och Riksmaten i relation
till ålder där hänsyn också har tagits till övriga förklarande variabler.
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Tabell A5. Blodblyhalt (B-Pb) i relation till hur stor radie runt sårkanalen
som skurits bort.
Radie runt sårkanalen som skars bort
≤ 5 cm
5-7,25 cm
7,25-10 cm
> 10 cm
a)

N
40
12
27
35

Andel ( %)
35 %
11 %
24 %
31 %

B-Pb (µg/L)a
15,7 (13,2-18,7)
13,8 (10,8-17,6)
16,5 (13,5-20,1)
18,4 (14,2-24,0)

geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).

Tabell A6. Blodblyhalt (B-Pb) bland barn i jägarfamiljer i relation till konsumtion av
vilt-, respektive älgkött med olika indelning av konsumtionen.
Vilt

Älg

Konsumtion av köttfärs/grytbitar de senaste
3 månaderna
1-3 gånger/månad
1-3 gånger/vecka
>4 gånger/vecka

N

B-Pb (µg/L)a

N

B-Pb (µg/L)a

6
49
6

12,7 (8,2–19,8)
11,7 (10,1-13,6)
11,3 (6,8–18,9)

20
39
2

10,4 (8.6-12.6)
12,2 (10.3-14.5)
20,3 (5.5-75,0)

1-3 gånger/månad
1 gång/vecka
2-7 gånger/vecka

6
19
36

12,7 (8,2-19,8)
12,6 (9,8-16,3)
11,2 (9,5-13,2)

20
18
23

10,4 (8,6-12,6)
14,0 (11,1-17,5)
11,5 (9,0-14,7)

a)

geometriska medelvärden (95 procent konfidensintervall).

Tabell A7. Blodblyhalt (B-Pb) bland vuxna i jägarfamiljer och Riksmaten som aldrig
utövar jakt- eller övningsskytte i relation till konsumtion av viltkött (Riksmaten) och
älgkött (jägarfamiljerna).
N
Riksmaten

Kvinnor
B-Pb (µg/L)a

N

Män
B-Pb (µg/L)a

Konsumtion av vilt
de senaste 12 månaderna
Aldrig

34b

10,1 (8,5-11,9)

24

12,5 (10,2-15,3)

<1 gång/månad

80

11,6 (10,5-12,8)

72

15,2 (13,8-16,9)

Konsumtion av köttfärs/grytbitar
av älg de senaste 3 månaderna
1-3 gånger/mån

9

10,6

3

18,2

1 gång/vecka

11

13,5 (9,5-19,2)

2

14,2

2-7 gånger/vecka

15

11,3 (8,3-15,3)

5

12,7

Jägarstudien

a)
geometriskt medelvärde och 95 procent konfidensintervall.
b)

för en kvinna saknas rökvanor, därför baseras analysen, sid 11 på 33 kvinnor.
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Figur A5. Blodblyhalt (B-Pb) i förhållande till konsumtion
av viltkött hos vuxna kvinnor i jägarfamiljerna som inte skjuter.
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Figur A6. Blodblyhalt (B-Pb) i förhållande till konsumtion
av viltkött hos vuxna män i jägarfamiljerna som inte skjuter.
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