
 

Metallförorenade bottensediment  
En undersökning av fem sjöar påverkade av metallutvinning 
i Bergslagen och i Västerbottens inland 

Linn Raninen 

 

 
 
 
 
 
Student 
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 5 april 2017 
Handledare: Richard Bindler 



Förord 
Det här examensarbetet har tagit ovanligt lång tid att färdigställa och mycket har tagit en ny 
vändning under årens lopp. Precis som för de sjöbottnar jag undersökt är det många faktorer som 
påverkar resultatet, och det går inte alltid säkert att säga vilka som är de avgörande i slutändan. Jag 
vill dock särskilt tacka er som lyssnat på mina funderingar och som hjälpt mig finna en röd tråd när 
det har varit särskilt rörigt. Tack Erika, Elin och Elisabeth. Och tack Petter, som hela tiden funnits 
där och som peppat och pushat mig när jag gått alldeles vilse. 
 
Linn 



Lake Sediments Contaminated by Metals 
An Assessment of Five Lakes Affected by Metallurgy in the 
Bergslagen and Västerbotten Regions 
 
Linn Raninen 
 
Abstract 
This study aims to assess the potential environmental risks posed by sediments in five lakes 
affected by present or historical metallurgy. Special attention is paid to the lakes Dammsjön and 
Värlingen in mid Sweden, where the sediments were contaminated after a breach in a nearby 
tailings dam used for storing residue from a metal processing plant. The sediments were examined 
for their metal content by X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) analysis of loose powder samples. 
A subset of the samples from Dammsjön and Värlingen was also used for a simple pH-analysis and 
an experimental XRF analysis of evaporated leachate. To obtain a larger variety of samples for the 
XRF analysis of evaporated leachate, loose powder sediment and leachate from three additional 
lakes affected by extractive metallurgy, Tisken, Gruvsjön and Storjuktan, were likewise examined 
with XRF. The sediments from all lakes contained high levels of metals, and environmental 
standards for Pb (in all lakes) and Cd (in Storjuktan) were exceeded. The leachate tests showed that 
metals can be extracted using this method, including Cu and Ni in lake Tisken. This might indicate 
higher bioavailability, but further studies are needed to confirm this interpretation. Dammsjön and 
Värlingen are contaminated by several metals, including Hg and As. The pH-analysis indicated that 
the deposited sediment is not the source of the prolonged low pH in Dammsjön, and that another 
source, possibly continued leaks from the tailings dam, needs to be found. The results call for close 
environmental monitoring, to minimise further contamination and damage to the environment. 
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Metallutvinning 
Människans förmåga att utveckla processer för att använda och förfina jordens resurser har varit 
avgörande för mänsklighetens utveckling och lägger grunden för det samhälle vi lever i idag. En 
mycket viktig sådan process har länge varit utvinning av de metaller som finns i jordskorpan. 
Betydelsen av metallutvinning återspeglas bland annat i den fortfarande använda periodindelning i 
sten-, brons- och järnålder som C.J. Thompson utvecklade i början av 1800-talet för att beskriva 
människans förhistoria (Gräslund [u.å.]). 
 
I Bergslagen, ett område i Mellansverige med särskilt malmrik berggrund, har metall utvunnits 
mer eller mindre storskaligt sedan 1200-talet, bland annat i Falun (Bindler och Rydberg 2016) och 
Garpenberg (Bindler et al. 2017). I Falun producerades under en del av 1600-talet ungefär två 
tredjedelar av världens koppar, och Sverige har också länge varit en stor producent av järn 
(Sveriges geologiska undersökning 2017). Under 1900-talet har centrum för svensk 
metallutvinning flyttats norrut, med en stor utveckling av nya järngruvor och sulfidmalmsgruvor i 
norra Sverige samtidigt som det stora antalet gruvor i Bergslagen har minskat till endast tre aktiva 
gruvor i södra Sverige år 2017 (Bergsstaten 2017). 
 
Metallutvinning har dock inte enbart en positiv inverkan på människan, utan påverkade redan 
tidigt vår miljö negativt. Det Romerska rikets extensiva metallutvinning runt år 0 ledde till exempel 
till luftföroreningar i en storleksgrad som går att mäta i nordiska sjösediment (Brännvall et al. 
2001), och den tyske metallurgen Georgius Agricola beskrev redan år 1556 hur även vatten och 
vattenlevande organismer påverkas: “…when the ores are washed, the water which has been used 
poisons the brooks and streams, and either destroys the fish or drives them away.” (G.Agricola. 
1556. Bok 1, sidan 8). 
 
Många spår av metallutvinningen finns fortfarande även på orter där gruvorna lagts ned, bland 
annat i form av varphögar, slamdammar och gruvhål. Dessa synliga spår utgör fortfarande 
potentiella källor till miljöföroreningar, och medför därmed en mycket stor kostnad för staten. Ett 
exempel är Gladhammars gruvor, som lades ner 1892, där efterbehandling utfördes till en kostnad 
av 58 miljoner kronor år 2011 (Riksrevisionen 2015). Samtidigt fortgår gruvdriften och ger upphov 
till stora mängder nytt utvinningsavfall varje år. År 2012 gav gruvsektorn upphov till motsvarande 
13,5 ton avfall per person i Sverige, ca 83% av allt avfall i landet (SMED 2014). 
 
1.2 Läckage från gruvavfall 
Vanliga miljöproblem relaterade till metallutvinning är läckage av försurande ämnen från 
sulfidgruvor som sänker pH-värden i näraliggande vattendrag, och giftigt cyanidläckage från 
guldutvinning. Avfall från metallutvinning innehåller dock ofta även metaller som i sig kan vara 
farliga för människors hälsa och miljön, bland annat kvicksilver, bly, arsenik, koppar och kadmium 
(Thornton 1996).  
 
I takt med teknisk utveckling har berg med allt lägre metallhalter blivit brytbart, vilket leder till 
större avfallsmassor per ton malm (Riksrevisionen 2015). Samtidigt har restprodukter från 
metallutvinning blivit allt mer finfördelade, och istället för högar med relativt stora stenbitar, varp, 
består de numera ofta av partiklar så små som 2–80 µm (Bussière 2007). Avfallet, som kan ha en 
vattenhalt på 55–75 %, samlas vanligen i så kallade slamdammar, invallade av speciellt 
konstruerade fördämningar. Det höga vatteninnehållet kan minska risken att metaller frisätts 
genom oxidering vid kontakt med syre, men den instabila kombinationen av finfördelade partiklar 
och vatten ökar också risken för dammbrott och läckor (Bussière 2007). 
 
Även vid kontrollerad lakvattenavgång, till exempel via en sedimentationsdamm, kan urlakade 
metaller nå recipientsjöar (Svensson 2015). En vanlig spridningsväg för metaller från avfall är 
därför via regn- och ytvatten till sjöar och vattendrag, där metaller kan transporteras antingen lösta 
eller som partiklar och därefter tas upp av växter, djur eller människor. Särskilt känsliga för 
metaller som ansamlas i bottensediment är bottenlevande djur och växter, så kallade bentiska arter 
(Sternbeck et al. 2008). Metaller i bottensediment kan också återföras till vattnet eller 
vattenlevande arter och därmed påverka även andra delar av ekosystemet. Detta kan ske bland 
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annat genom fysikaliska processer, som diffusion över haltgradienter, genom mekaniska processer, 
som omblandning och resuspension av sedimentet genom vattenrörelser eller påverkan av 
människan, eller genom biologiska processer, som omblandning av sedimentet genom organismers 
rörelser och sedimentpassage genom mag-tarmkanaler eller transport i näringskedjan (Sternbeck 
et al. 2008). 
 
1.3 Miljörisker förknippade med vissa metaller 
1.3.1 Bly 
Bly är ett av de ämnen som ska utfasas ur varor och processer för att Sverige ska nå miljömålet 
giftfri miljö, eftersom det räknas som reproduktionstoxiskt och, i vissa föreningar, också 
cancerogent (Kemikalieinspektionen 2007). Besser et al. (2005) har visat att bly i vatten och föda 
påverkar överlevnad, tillväxt och reproduktion hos märlkräftan Hyalella azteca. Ämnet har också 
hormonstörande effekter hos större djur och kan påverka reproduktionen hos fåglar och däggdjur 
(Ivacoli et al. 2009, Spahn och Sherry 1999). Hos människor finns även samband mellan 
exponering för bly och effekter som anemi, nervskador och lägre intelligens (Ivacoli et al. 2009, 
Peralta-Videa et al. 2009, Kramer 2006).  
 
1.3.2 Kadmium 
Även kadmium är ett hormonstörande (Peralta-Videa et al. 2009) utfasningsämne inom målet för 
giftfri miljö (Kemikalieinspektionen 2008). Ämnet kan tas upp av evertebrater från sediment (Lee 
et al. 2000) och toxicitetstester utförda av Milani mfl (2003) visar att kadmiumhalter på 33 mg/kg 
respektive 39 mg/kg kan vara toxiska för de bottenlevande evertebraterna Hyalella azteca och 
Chironomus riparius. Hos människan orsakar kadmium benskörhet och njurskador, och ämnet 
har även kopplats till ökad risk för cancer (Peralta-Videa et al. 2009, EFSA 2009). 
 
1.3.3 Kvicksilver 
Kvicksilver förekommer i miljön i olika former, huvudsakligen i form av oorganiskt kvicksilver, 
men också i den mer toxiska formen metylkvicksilver (MeHg), där Hg-atomen bundit till en 
metylgrupp, CH3. MeHg, även kallat organiskt kvicksilver, har helt andra egenskaper än det 
oorganiska kvicksilvret, då det kan tas upp av olika organismer och biomagnifieras i näringskedjan 
(Sternbeck et al. 2008). Höga nivåer av MeHg hämmar reproduktion hos däggdjur och fåglar, och 
då det lätt passerar biologiska membran i tarmsystem och blod/hjärnbarriären och gör det också 
stor skada på nervsystem, särskilt i fosterfasen (Suchanek et al. 2008). Eftersom höga intag av 
MeHg kan skada nervsystemet även hos människan har Livsmedelsverket utfärdat särskilda 
kostrekommendationer om intag av insjöfisk (Petersson-Grawè et al. 2007). 
 
1.3.4 Krom 
Krom är ett mycket giftigt, cancerogent ämne som orsakar stor skada på en stor variation av 
organismer, då det kan passera biologiska membran och orsaka oxidativ stress (Berggren Kleja et 
al. 2006, Peralta-Videa et al. 2009). Exempel på organismer som påverkas av exponering för krom 
är grönalgerna Pseudokirchneriella subcapitata och Chlorella kessleri (Vignati et al. 2010) och 
nematoden C. elegans (Wu et al. 2012). 
 
1.3.5 Koppar 
Koppar är ett mikronäringsämne som är essentiellt för många organismer, men som i höga doser 
kan vara toxiskt (Berggren Kleja et al. 2006). Bland annat visade Real et al. (2003) minskad 
reproduktion och tillväxt hos sniglar (Stagnicola vulnerata) som åt kopparexponerade alger i ett 
födovävsexperiment. 
 
1.3.6 Arsenik 
Arsenik är cancerogent och vid höga koncentrationer också reproduktionsstörande (Berggren Kleja 
et al. 2006). Ämnet är toxiskt för många arter och påverkar till exempel algsammansättningen i 
sjöar (Knauer et al. 1999), och MacDonald et al. (2000) har visat att en sedimentkoncentration 
över 33 mg/kg torrvikt troligen medför skadliga effekter för miljön. 
 
1.4 Bedömningar av ekologisk status och miljörisk 
I Sverige görs lagstadgade bedömningar av sjöars ekologiska status i första hand genom en 
bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer som bland annat baserat på inventeringar och 
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mätningar av biomassa av bentiska arter, fisk och plankton. Om dessa faktorer sammanvägt 
indikerar god eller hög ekologisk status görs även en bedömning av fysikalisk-kemiska faktorer 
som näringsämnen, siktdjup, syrgas och försurning. Inom den kategorin ryms även särskilda 
förorenande ämnen, bland annat metaller (Naturvårdsverket 2007). 
 
Utöver dessa bedömningar av ekologisk status görs i särskilda fall även miljöriskbedömningar. 
Risker relaterade till just metaller i sjösediment kan bedömas på ett antal olika vis, och ofta 
används en kombination av flera olika metoder. Sedimentkemi, ekotoxikologiska bedömningar 
samt biologiska utvärderingar är vanliga komponenter i en sådan kombinationsbedömning, som 
används bland annat i Belgien och Kanada. Även i Norge, Nederländerna och USA används delvis 
liknande komponenter i bedömningarna (Sternbeck et al. 2008).  
 
1.5 Gränsvärden och jämförvärden för sjösediment 
För bedömningar som utgår från sedimentkemi är en vanlig metod att försöka identifiera halter 
som kan anses miljösäkra och med stor sannolikhet inte leder till några skadliga effekter för olika 
skyddsvärda organismer, eller halter som tvärtom är förknippade med risker för miljön och med 
stor sannolikhet leder till skadliga effekter. Utifrån dessa halter konstrueras gränsvärden, så 
kallade effektbaserade gränsvärden. För metaller i sediment kan dessa effektbaserade gränsvärden 
variera markant, beroende på skillnad i bedömning av vad som är skyddsvärt, hur stor andel av en 
population eller artsammansättning som ska skyddas samt på grund av att många 
sedimentspecifika faktorer påverkar hur biotillgängligt ett ämne är i varje enskilt fall (Chapman et 
al. 1999, MacDonald et al. 2000, Simpson et al. 2007, Sternbeck et al. 2008). 
 
Havs- och vattenmyndigheten har publicerat föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer (HVMFS 2015:4) som innefattar effektbaserade gränsvärden för kemisk 
ytvattenstatus för halter i sediment av vissa särskilt förorenade ämnen, inklusive metallerna 
kadmium och bly. För kadmium är gränsvärdet 2 300 μg/kg torrvikt (=2,3 mg/kg) och för bly 130 
000 μg/kg torrvikt (=130 mg/kg).  
 
Även kvicksilver, nickel, koppar räknas som särskilt förorenande ämnen, men för de metallerna 
finns endast gränsvärden eller bedömningsgrunder för halter i vatten. Sveriges vattenmyndigheter 
har gett ut en handbok för arbetet med kemisk ytvattenstatus, där utöver dessa värden även ett 
värde för kvicksilver i sediment anges, 670 μg/kg torrvikt (Gunnarsson et al.. 2013). Det är dock 
inte framtagit genom toxicitetstester och anses bara kunna användas för att bedöma behov av 
ytterligare undersökningar.  
 
En annan vanlig metod för att ta fram gränsvärden eller jämförvärden är att utgå från ett tänkt 
naturligt tillstånd, eller från lokala eller regionala bakgrundshalter. Syftet är då inte att skydda en 
särskild art eller biotop, utan att kunna göra uttalanden om en lokal förorenings storhet eller 
omfattning (Bindler et al. 2008, Sternbeck et al. 2008, Weiderholm 1999). Naturvårdsverket har 
publicerat både ”ursprungliga, naturliga bakgrundshalter” och ”nutida, regionala 
bakgrundsvärden” för ämnena zink, bly, koppar, krom, nickel, kobolt, kadmium, vanadin, 
kvicksilver och arsenik, se tabell 1. Då de halterna kan utgöra referensnivåer kommer dessa ämnen 
ges särskilt fokus i denna undersökning, främst med avseende på de nutida regionala 
bakgrundshalterna i södra Sverige eftersom de flesta sjöarna i undersökningen är lokaliserade där. 
Även arsenik kommer inräknas i gruppen metaller i den här studien, trots att ämnet formellt 
räknas till halvmetallerna.  
 
Tabell 1 Bakgrundshalter i sediment för tio metaller angivna i Bedömningsgrunder för miljökvalitet Sjöar och 
vattendrag Bakgrundsrapport 1 – Kemiska och fysikaliska parametrar (Weiderholm, 1999). 

Bakgrundshalt Halt (mg/kg ts) 
Zn Pb Cu Cr Ni Co Cd V Hg As 

Norra Sverige  150 50 15 15 10  0,8 20 0,13 10 
Södra Sverige  240 80 20 15 10  1,4 20 0,16 10 
Naturlig, ursprunglig 
halt  100 5 15 15 10 15 0,3 20 0,08 8 
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1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera metallinnehållet i bottensediment från fem sjöar påverkade av 
modern och historisk metallindustri i Bergslagen och i Västerbottens inland, med fokus på sjöarna 
Dammsjön och Värlingen i Norbergs kommun, samt att utifrån analysresultat göra en bedömning 
av om de förorenade sedimenten innebär en miljörisk. Studien är begränsad till miljörisker som 
härrör från metaller i sedimenten, och tar alltså inte upp potentiellt relevanta faktorer som till 
exempel organiska föreningar, grumling av vatten, övertäckning av bottenlevande organismer, 
gödningseffekter eller försurande ämnen. 
 
Följande frågeställningar kommer särskilt undersökas: 

• Överskrider uppmätta halter av metaller några uppsatta gränsvärden, och vilka risker kan 
de metallerna medföra för miljön i en sjö? 

• Vilka ytterligare slutsatser kan dras om miljöriskerna i de undersökta sjöarna genom ett 
enkelt urlakningsprov? 

• Vilka andra faktorer, förutom gränsvärdesrelaterade halter, indikerar att miljörisk kan 
förekomma i Dammsjön och Värlingen? 
 

2 Områdesbeskrivning 
2.1 Dammsjön och Värlingen, Norberg 
I nordvästra delen av Västmanlands län låg Norbergs Bergslag. Här togs Sveriges äldsta masugn i 
drift år 1150, och flera århundraden av intensiv gruvdrift har satt stark prägel på området som idag 
utgör kommunen Norberg (Nationalencyklopedin 2017, Norbergs kommun 2011).  
 
Norr om centralorten ligger Dammsjön och Värlingen, två sjöar som ingår i Svartåns 
avrinningsområde. Värlingen, som ligger ca 1 km nedströms Dammsjön, används som 
rekreationsområde med ädelfiske. Där har utsättning av röding och öring skett sedan 80-talet 
(Spännarhyttan-Nyhyttans fiskevårdsförening 2016) och en handikappanpassad fiskebrygga 
invigdes år 2015 (Fors 2015). Vid en inventering år 2005 konstaterade länsstyrelsen i 
Västmanlands län att det i Svartåns avrinningsområde finns stora naturvärden och att vissa delar 
är utpekade som riksintresse och Natura 2000-område. Avrinningsområdet utpekas också som en 
viktig miljö för flodkräfta, och i Fläcksjön, ca 4 mil nedströms Värlingen, förekommer den 
rödlistade vattenväxten bandnate (Vesterberg 2006). 
 

 
Figur 1 Omarbetad kartbild som visar sjöarna Dammsjön och Värlingen, markerade med rött, samt omgivande terräng. 
En slamdamm som brast år 1991 är utmärkt med en röd ring. Korsen A och B markerar provpunkter för 
sedimentprovtagningar 2011. Originalbild GSD-Terrängkartan © Lantmäteriet. 
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Som många områden i Norbergs kommun har området kring Dammsjön och Värlingen en lång 
historia av metallutvinning. Enligt en arkeologisk förundersökning som utfördes i området hösten 
2009 (Ros, 2010) är det troligt att det under 1500–1600-talen fanns en masugn i ett område vid 
södra delen av Dammsjön, som i skriftliga källor från den tiden benämns Härads hytta. Vid 
undersökningarna påträffades spår av en masugn som daterades till 1300–1400-talen. Då det i 
lagren över den fanns annat material som daterades till 1350–1450 drar rapporten slutsatsen att 
den första masugnen lades ned då, och att det alltså har funnits masugnar på platsen i åtminstone 
två skilda tidsperioder. 
 
Även på senare år har både brytning och förädling av malm skett i närheten av Dammsjön. Både 
Morbergsfälten och Kallmorafälten, belägna nordväst om Dammsjön, är utförligt beskrivna av Per 
Geijer i Norbergs berggrund och malmfyndigheter, utgiven av SGU 1936. Här fanns då ett stort 
antal aktiva eller nyligen nedlagda gruvor, bland annat Kallmora silvergruva, där silvermalm bröts 
under 1700-talet samt mellan 1886 och 1914. Även Gamla och Nya Bålsjöverket, två anrikningsverk 
med omfattande verksamhet mellan åren 1913 och 1960, är lokaliserade till området (Envipro 
Miljöteknik 2006). 
 
25 mars 1991 brast en slamdamm norr om Dammsjön, markerad i figur 1, varpå ca 15 000 m³ 
vatten och ca 2 500 ton deponerad avfallssand och slaggrester uppges ha runnit ut (Bergqvist 
1991). Olyckan resulterade i att utvinningsrester nådde Dammsjön och Värlingen, och i samband 
med detta förekom omfattande fiskdöd samt ett pH-värde på så mycket som 11,96 i Dammsjön 
(Mavadati et al. 2010). Slamdammen har tidigare varit deponi för anrikningssand från 
Kallmorbergs anrikningsverk, och 1979 gavs tillstånd att i samma anrikningsverk återvinna 
metaller ur stålverksslagg, en verksamhet som fortsatt även sedan den lokala gruvverksamhet som 
var knuten till anrikningsverket upphörde år 1980 (Mavadati et al. 2010). 
Slaggresterna från återvinningsverksamheten har ett högt innehåll av alkaliskt material, och också 
högre innehåll av metaller än den anrikningssand som ursprungligen deponerats i dammen 
(Mavadati et al. 2010). Även år 1999 var pH förhöjt i Dammsjön, i det kommunala 
efterbehandlingsstödet rapporteras om ett genomsnittligt värde på 9,6, vilket antas bero på läckage 
från deponin. I samma rapport nämns observerad påverkan på bottenfaunan i Värlingen, samt att 
det inte går att utesluta förhöjda halter av metaller i fisk (Mavadati et al. 2010). Nya 
sedimentprover från båda sjöarna togs 2011 och visade sig vid en initial analys innehålla höga 
halter av Hg och Cu (Bindler och Hansson, opublicerade data). Figur 2 visar en tidslinje över 
förloppet. 
 

 
Figur 2 Tidslinje över händelser relaterade till dammbrottet vid återvinningsverksamhetens slamdamm 1991 och 
tillståndet i Dammsjön därefter. 

 
2.2 Tisken, Gruvsjön och Storjuktan 
Även sjöarna Tisken och Gruvsjön i Bergslagen och Storjuktan i Västerbottens inland är 
exempel på sjöar som ligger nära metallindustrier. Figur 3 visar sjöarnas lägen i Sverige. 
 
2.2.1 Tisken, Falun 
I Falun har den långvariga och storskaliga kopparutvinningen satt sina spår i både kultur- och 
naturmiljö, även om nedläggningen av gruvan år 1992 och efterföljande åtgärder har minskat 
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utsläppen kraftigt (Lindestam och Tröjbom 2010). En av de påverkade 
sjöarna är den 0,3 km2 stora sjön Tisken, vars vatten innehåller höga 
halter av både koppar och krom (Vatteninformationssystem Sverige 
2016). I Tisken togs sedimentprov år 1998, vilka bland annat innehöll 
höga halter av bly, koppar, zink och kvicksilver (Bindler och Rydberg 
2015). 
 
2.2.2 Gruvsjön, Garpenberg 
Garpenberg är en annan ort i Bergslagen med mycket tidig gruvdrift, och 
här finns den sista av de ursprungliga Bergslagsgruvorna som 
fortfarande är aktiv. Bindler et al. (2017) har genom analys av sediment 
från Gruvsjön visat att koppar bearbetades på platsen så tidigt som 375 
år f.v.t. I Gruvsjöns vatten har halter av kadmium, bly, koppar och zink 
som överskrider gällande gränsvärden uppmätts, och även sjöns 
sediment uppvisar höga halter av dessa metaller 
(Vatteninformationssystem Sverige 2015). 
 
2.2.3 Storjuktan, Sorsele 
Gruvdriften expanderar fortfarande i Sverige, och även om höga 
miljökrav ställs när nya gruvor öppnas finns fortfarande risk att metaller 
sprids till näraliggande vattendrag. Ett exempel på detta är 
Blaikengruvan i Sorsele kommun i Västerbottens inland, som togs i drift 
2006 och lades ned endast ett år senare (Svensson 2015). 
Bottensedimentprover tagna i Storjuktan, som är recipient för vatten 
från gruvans slamdamm, innehåller kraftigt ökade halter av bland annat 
zink och bly i förhållande till de halter som påvisats i prover tagna innan 
gruvan öppnade (Svensson 2015). Storjuktan är till ytan 55 km2 och är en reglerad sjö 
(Vatteninformationssystem Sverige 2017) som används som vattenmagasin för Juktans 
kraftstation (Vattenfall 2017). 
 
3 Material och metod 
3.1 Litteratur 
Bakgrundsfakta om problematik relaterat till sjösediment påverkat av metallutvinning har hämtats 
från vetenskapliga artiklar inhämtade via söktjänsten Web of Science. Främsta sökord: lake, 
mining, tailings, sediment och effects. Även rapporter från statliga myndigheter, bland annat 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och SGU, har studerats. Information rörande de i 
undersökningen ingående sjöarna har hämtats från VISS, samt från tidigare rapporter och annat 
material från ansvariga kontrollmyndigheter. 
 
3.2 Provtagning och provpreparering 
Provtagning och provpreparering har inte utförts inom ramen för detta projekt. Istället har prover 
från tidigare undersökningar använts. 
 
Sedimentprover från Värlingen och södra delen av Dammsjön togs 2011 (se kryss A och B i figur 1) 
med HTH-provtagare (Renberg och Hansson, 2008) för de övre delarna av sedimentet och 
ryssborrkärnor, likt den beskriven av Jowsey (1966), för djupare sediment. 
 
Med samma metod togs prover från Tisken 1998, från Gruvsjön 2013 och från Storjuktan 2015. 
Efter sekvensering av proverna har dessa frystorkats (Värlingen, Dammsjön, Gruvsjön och 
Storjuktan) eller torkats i ugn (Tisken) och finfördelats. Därefter har de förvarats i tättslutande 
plastburkar i förvaringspåsar. 
 
3.3 Laborativa moment 
3.3.1 Analysmetod XRF 
Röntgenflourescens-spektroskopi, eller XRF, är en icke-destruktiv analysmetod för ämnesinnehåll 
som kan användas för att analysera lösa sedimentprover utan avancerad förbehandling av proverna 
(Rydberg 2014). Den använda apparaten genererar röntgenstrålning med hjälp av en 

Figur 3 Sverigekarta där lägen 
för sjöarna Storjuktan (A), 
Tisken (B) och Gruvsjön (C) 
är utmärkta. 
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rhodiumgenerator. Strålningen exciterar elektroner i det undersökta provet och en detektor fångar 
upp den sekundära strålning som de exciterade ämnena i provet ger upphov till. Varje ämne 
upphov till en unik fördelning av sekundärstrålning med olika energinivåer. Detektorn sorterar 
strålningen efter energiinnehåll och fördelningen av strålning räknas om till ett värde för halt av 
respektive ämne med hjälp av en mjukvara utvecklad av tillverkaren. Ett exempel på hur detta 
redovisas finns i figur 4. Mjukvaran kompenserar för både den strålning som kommer direkt från 
rhodiumgeneratorn och för de kombinationseffekter som uppstår när olika ämnen avger 
sekundärstrålning med näraliggande energiinnehåll. På det viset kan totalhalt av alla grundämnen 
från natrium till uran analyseras utan att provets sammansättning förändras eller påverkas på 
annat vis. Analysmetoden har dock en nedre gräns för hur små halter som ger utslag, vilket 
påverkar vilka ämnen som kan detekteras i ett specifikt prov. Den nedre detektionsgränsen är 
beroende av analysmetodens känslighet och är olika för olika ämnen. Rydberg (2014) har visat att 
för 500 mg prov i form av löst pulver kan den lägre detektionsgränsen variera mellan 0,3 mg/kg för 
Sr och 40 mg/kg för Cr, och att metoden gav en felmarginal (både accuracy och precision) som var 
mindre än +/- 10 % för de flesta ämnen studerade här (V, Ni, Cu, Zn, As och Pb), alternativt ett 
fåtal (mindre än 6 för Co) ppm avvikelse mellan uppmätt och verklig halt. 
 

 
Figur 4 Exempel på utvärden från XRF för lakvattensprover från Dammsjön (S1 och S4) och blankprov (milli-Q). X-axeln 
visar energinivå (i KeV) och Y-axeln mängden partiklar (i KCps). Grundämnesbeteckningar är pålagda i efterhand. 
3.3.2 Metallinnehåll - XRF 
Prover från Dammsjön och Värlingen analyserades med hjälp av en Bruker S8-Tiger WD-XRF och 
SpectraPlus-mjukvaran Quantexpress, enligt beskrivning i kap 3.3.1. 500 mg prov från 19 
respektive 22 sedimentsekvenser (se kolumn e, bilaga 1) fördelades i provkoppar med en diameter 
på 15 mm innan analys. 
 
Även prover från ytliga respektive djupliggande sedimentsekvenser från Dammsjön, Värlingen, 
Gruvsjön och Tisken, samt ytliga sedimentprover från Storjuktan (kolumn f, bilaga 1), fördelades i 
var sin provkopp med 35 mm diameter och analyserades med samma metod.  
 
3.3.3 Kvicksilverinnehåll - AAS 
Även om alla ämnen från natrium till uran kan detekteras med hjälp av XRF gör metodens nedre 
detektionsgräns att det i praktiken inte går att analysera ämnen som förekommer i lägre halter än 1 
mg/kg. Ett relevant ämne som normalt förekommer i så låga halter är kvicksilver. Proverna från 
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Dammsjön och Värlingen har därför tidigare analyserats för kvicksilverinnehåll genom 
atomabsorptionsspektrometri (AAS) enligt beskrivning i Bindler et al. (2012), vilket är en metod 
som kan användas även för analys av ämnen som förekommer i mycket låga halter. 
 
3.3.4 Lakbarhet 
Prover från både ytliga och djupliggande sedimentsekvenser (kolumn f, bilaga 1) från Dammsjön, 
Värlingen, Gruvsjön och Tisken, samt ytliga sedimentprover från Storjuktan, användes för ett 
enkelt lakbarhetstest. 500 mg prov blandades med 10 ml avjoniserat vatten, täcktes med parafilm 
och ställdes på skakbord i 2 x 55 minuter. 5 ml av den klara delen av uppslamningen fördes över till 
provrör med hjälp av pipett, varefter proverna centrifugerades 4 min i 3000 rpm och ytterligare 5 
min i 6000 rpm. Därefter fördes 3 ml av provet över till 35 mm provkoppar, och efter 2,5 h i 
dragskåp för avdunstning tillsattes ytterligare 1 ml prov till kopparna. Proverna fick stå över natten 
för fullständig avdunstning tills endast en tunn film av helt torrt material återstod i provkopparna. 
Dessa tunna filmer analyserades sedan för metallinnehåll med hjälp av XRF och mjukvaran 
Quantexpress, enligt beskrivning i kap 3.3.1. Även två provkoppar som preparerats med 3+1 ml 
avjoniserat vatten analyserades för att kunna användas som ”blankprov”, för att undvika risken att 
dra slutsatser från halter som inte kommer från de analyserade proverna.  
 
3.3.5 pH-värden 
100 mg prov från fyra sedimentsekvenser från Dammsjön och Värlingen (kolumn g, bilaga 1) 
överfördes till glasbägare och blandades med 50 ml Milli-Q-vatten, täcktes med parafilm och 
ställdes på skakbord över natten. pH mättes därefter direkt i glasbägarna med en kalibrerad 
doppelektrod (Corning pH meter 220). 
 
4 Resultat 
4.1 Metallinnehåll - XRF 
Figur 5 visar innehåll av metaller i sedimentsekvenser från Dammsjön och Värlingen för vilka 
Naturvårdsverket har publicerat bakgrundshalter (se tabell 1). Inga halter av kadmium eller 
kvicksilver har detekterats med mätmetoden. Proverna från Dammsjön uppvisar avsevärt högre 
halter av arsenik, krom, koppar, nickel, bly och zink i de ytligare lagren (ner till ca 20 cm) jämfört 
med halterna i de djupare lagren (fig. 5 a, c-f, h). För vanadin (fig. 5 g) är förhållandet snarast det 
omvända, med något högre halter i de djupare lagren, och för kobolt (fig. 5 b) finns inget tydligt 
samband mellan djup och halt. De högsta uppmätta halterna av både krom (238 mg/kg) och nickel 
(35 mg/kg) är vid 1 cm djup, medan högsta halten av zink (338 mg/kg) är vid 6 cm djup. Högsta 
halterna av arsenik är 50 mg/kg i prover både från 6 och 11 cm djup. Uppmätta halten av koppar är 
som högst 1 990 mg/kg, vid 15 cm djup, medan den högsta uppmätta halten av bly är 305 mg/kg 
vid 16 cm. Högsta halterna av kobolt och vanadin påträffas i provsekvenser från betydligt större 
djup; 50 cm för kobolt (53 mg/kg) respektive 80 cm för vanadin (85 mg/kg). 
 
Halterna i proverna från Värlingen uppvisar liknande mönster som i de från Dammsjön, men 
generellt med mindre skillnad mellan högsta och lägsta uppmätta halter (fig. 5 a-h). För nickel (32 
mg/kg), krom (244 mg/kg) och zink (436 mg/kg) finns de högsta halterna i prover från 5 cm djup. 
De högsta halterna för både arsenik (32 mg/kg) och koppar (543 mg/kg) är uppmätta i prover från 
13 cm djup. Högsta halterna av kobolt (26 mg/kg) återfinns på både 13 och 27 cm djup. Högsta 
halten av bly är 377 mg/kg i provet från 32 cm djup. De högsta halterna för vanadin finns även här 
på större djup, 74 mg/kg i prover från både 47 och 67 cm djup. 
 
Utöver att skillnaden mellan högsta och lägsta halter generellt är mindre i proverna från Värlingen 
än i de från Dammsjön skiljer sig profilerna för halterna av vanadin och kobolt åt, se fig. 5 b och g. I 
Värlingen är halterna av både vanadin och kobolt relativt jämna genom sedimentprofilen, medan 
de i Dammsjön varierar genom profilen. I Dammsjön är halterna av vanadin lägre i ytligare 
sediment än i djupare sediment, medan halterna för vanadin i Värlingen genomgående är i nivå 
med de högre halterna i Dammsjön. För kobolt är halterna i Värlingen i nivå med de lägre halterna 
i Dammsjön. 
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Figur 5 a-h Halt av åtta metaller i analyserade sedimentprover från Dammsjön och Värlingen. Skalan för y-axeln varierar 
då den är anpassad till maxvärdet för respektive graf. I 5a och 5c redovisas färre sedimentsekvenser än i övriga figurer, 
då värden under detektionsgränsen inte redovisas. 
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I tabell 2 visas uppmätta halter i yt- och djupsediment från Tisken, Gruvsjön, Dammsjön och 
Värlingen, samt för ytsediment från Storjuktan, för samma urval av metaller som i figur 5. Inga 
halter av arsenik eller kvicksilver har detekterats med mätmetoden. Högst halt av zink (519 300 
mg/kg), nickel (11 900 mg/kg), kobolt (1 700 mg/kg) och kadmium (300 mg/kg) återfinns i 
sediment från Storjuktan, medan de högsta halterna av bly (12 000 mg/kg), koppar (5 200 mg/kg), 
krom (12 800 mg/kg) och vanadin (100 mg/kg) finns i Gruvsjöns ytsediment. Dammsjön och 
Värlingens yt- och djupsediment har genomgående lägre halter av metaller än sedimenten från de 
övriga sjöarna. Kobolt, kadmium och vanadin finns endast i prover från Storjuktan respektive 
Gruvsjön, medan zink och koppar återfinns i samtliga prover.  
Tabell 2 Tabellen visar halt i mg/kg torrvikt av zink, bly, koppar, krom, nickel, kobolt, kadmium och vanadin i ytliga (5-
25 cm) och djupa (ca 225-ca 260 cm) prover från Dammsjön, Värlingen, Tisken och Gruvsjön, samt för två ytliga prover 
från Storjuktan. i.u. anger att ämnet inte detekterats i provet. 

 
I tabell 3 visas uppmätta halter i yt- och djupsediment från Tisken, Gruvsjön, Dammsjön och 
Värlingen, samt för ytsediment från Storjuktan, för metaller utan publicerade bakgrundshalter, 
men som detekterats i lakprover (se tabell 4). I samtliga sjöar där djupt liggande sediment 
undersökts är halterna av järn och magnesium högre i de ytliga sedimenten. Störst skillnad i 
magnesiumhalter mellan ytligt och djupt liggande sediment finns i Dammsjön och Värlingen. 
Högst halt av järn, drygt 40 %, återfinns i Tiskens ytsediment, medan de högsta halterna av 
mangan, 28 700 mg/kg och 27 300 mg/kg, finns i sedimentproverna från Storjuktan. Natrium är 
det ämne som förekommer i minst antal av proverna, och av ytproverna finns ämnet endast i 
Dammsjön och Värlingen. 
Tabell 3 Tabellen visar halt i mg/kg torrvikt av järn, aluminium, kalium, kalcium, magnesium, mangan och natrium i 
ytliga (5–25 cm) och djupa (ca 225-ca 260 cm) prover från Dammsjön, Värlingen, Tisken och Gruvsjön, samt för två 
ytliga prover från Storjuktan. i.u. anger att ämnet inte detekterats i provet. 

Sjö och djup Halt (mg/kg) 
Fe Al K Ca Mg Mn Na 

Dammsjön ytligt  212 600 53 000 9 500 51 800 33 900 4 300 2 600 
 djupt 99 500 58 400 5 500 32 700 1 600 3 200 800 

Värlingen ytligt  128 900 79 700 20 800 32 500 39 100 2 300 5 800 
 djupt 54 800 73 400 17 700 20 300 4 400 3 000 2 900 

Tisken ytligt  404 400 50 000 12 700 11 100 9 600 600 i.u. 
 djupt  131 400 98 900 35 800 12 000 8 600 600 7 900 

Gruvsjön ytligt  207 200 49 400 10 500 43 100 13 700 2 800 i.u. 
 djupt 48 900  35 600 5 900 17 300 1 800 1 400 1 400 

Storjuktan ytligt 1 41 200 91 700 i.u. 16 300 72 200 28 700 i.u. 
 ytligt 2 42 900 89 200 300 14 600 63 300 27 300 i.u. 

 
4.2 Kvicksilverinnehåll – AAS 
Halterna av kvicksilver är högre i ytligare sedimentlager (ner till ca 20 cm djup) än i djupare 
liggande lager i både Dammsjön och Värlingen (figur 6). Halterna i djupare lager är liknande i de 
båda sjöarna, medan halterna i de övre lagren är högre i Dammsjön än i Värlingen. Högsta 
uppmätta halten är 2275 μg/kg på 16 cm djup i Dammsjön, medan högsta halten i Värlingen är 798 

Sjö och djup Halt (mg/kg) 
Zn Pb Cu Cr Ni Co Cd V 

Dammsjön ytligt 600 200 900 300 50 i.u. i.u. i.u. 
 djupt 200 i.u. 100 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 

Värlingen ytligt 300 300 900 i.u. 30 i.u. i.u. i.u. 
 djupt 200 i.u. 70 i.u. 50 i.u. i.u. i.u. 

Tisken ytligt 12 700 3 200 3 100 300 i.u. i.u. i.u. i.u. 
 djupt 3 200 900 4 400 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 

Gruvsjön ytligt 59 600 12 000 5 200 12 800 60 i.u. i.u. 100 
 djupt 900 300 90 16 30 i.u. i.u. 100 

Storjuktan ytligt 1  506 500 1 600 500 i.u. 11 300 1 600 300 i.u. 
 ytligt 2  519 300 1 500 500 i.u. 11 900 1 700 300 i.u. 
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μg/kg uppmätt i sediment från 12 cm djup. 
 

 

4.3 Lakbarhet 
De genomförda lakbarhetstesterna resulterade i de olika starka indikationer på förekomst av 
metaller som redovisas med färgkoder i tabell 4. För varje ämne har provet med det lägsta utslaget 
i lakvatten utgjort baslinje, och prover med värden minst tio gånger respektive minst hundra 
gånger så stora som det lägsta värdet för respektive ämne är särskilt markerade i tabellen.  
 
I lakvattnet från Tiskens ytsediment har värden som är mer än hundra gånger så stora som de 
lägsta indikerats för järn och aluminium. Den tydligaste indikationen för kalium, också den mer än 
hundra gånger så stor som den lägsta, finns i lakvattnet från Gruvsjöns ytsediment. Variationen för 
övriga ämnen är inte lika stor, och av de ämnen som redovisas i tabell 2 är det endast zink, koppar, 
nickel och kobolt som har påträffats även i lakvattensproverna. 
Tabell 4 Tabellen visar relativa utslag av metaller i lakvatten från olika sedimentfraktioner, med jämförelse inom 
respektive metall. Ingen storleksmässig jämförelse kan göras mellan de olika metallerna. 

Prov 
Förekomst av metaller 

Fe Al K Ca Mg Mn Na Zn Cu Ni Co 
Förekommer i 
blankprov 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 
Dammsjön yt            
Dammsjön djup            
Värlingen yt            
Värlingen djup            
Tisken yt            
Tisken djup            
Gruvsjön yt            
Gruvsjön djup            
Storjuktan 1            
Storjuktan 2            
            

Färgkod för respek-
tive metall i lakprov 

Ingen 
metall 

detekte-
rad 

Lika med eller lägre 
än i blankprov 

Prov som ger lägst 
utslag för metallen 

Mindre än 10 gånger så 
stort som det lägsta ut-

slaget 

10–99 gånger så stort 
som det lägsta utslaget 

Minst 100 gånger så 
stort som det lägsta ut-

slaget 
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Figur 6 Uppmätta halter av kvicksilver i prover från Dammsjön och Värlingen. Halterna är i μg/kg, till skillnad från i 
figur 3, där de är i mg/kg. 
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4.4 pH-värden 
I tabell 5 redovisas uppmätta pH-värden i Milli-Q-vatten blandat med sediment från Dammsjön 
och Värlingen. Värdet är lägre för vatten blandat med de prover från Dammsjön som är mer 
djupliggande jämfört med värden i vatten blandat med ytsedimentprover från samma sjö. 
Skillnaderna inom grupperna ytliga respektive djupa prov är dock större än skillnaden mellan 
grupperna. För Värlingen är skillnaderna i pH inte signifikanta. 
Tabell 5 Uppmätt pH i Milli-Q-vatten blandat med sediment från Dammsjön och Värlingen. 

Sjö Provdjup (cm) Uppmätt pH 
Dammsjön 6 6,4 
 11 5,8 
 80 5,7 
 90 4,5 
Värlingen 5 5,7 
 10 5,8 

 97 5,6 

 102 5,6 

 
5 Diskussion 
5.1 Metallhalter som överskrider gränsvärden 
I en eller flera av de undersökta sjöarna finns uppmätta halter av bly, kadmium och/eller 
kvicksilver som överskrider uppsatta gränsvärden eller värden som föranleder fördjupade 
undersökningar. På grund av komplexa processer i sediment är halter sällan tydligt kopplade till 
biotillgänglighet av samma metaller (MacDonald et al. 2000, Simpson et al. 2007), så även om de 
gränsvärden som används i det svenska miljöövervakningssystemet är effektbaserade är 
sedimentkemi alltid underordnat halt i vatten och biota vid miljöriskbedömningar och kan inte 
ensamt användas för att bedöma ett vattens status (Sternbeck et al. 2008). En annan faktor som 
påverkar säkerheten i bedömningarna är att de baseras på endast en provpunkt per sjö. Detta ger 
en lägre säkerhet i bedömningarna, eftersom sedimentsammansättningen kan variera kraftigt 
mellan olika platser i samma sjö (se Bindler et al. 2010).  
 
I det här avsnittet diskuteras vilka slutsatser som kan dras av de uppmätta halter som överskrider 
gränsvärden, med hänsyn till ovanstående faktorer och de lokala förhållanden som är kända. 
Metaller som saknar gränsvärden eller motsvarande värden diskuteras i relation till lakbarhet i 
avsnitt 5.2 samt, för Dammsjön och Värlingen, även i relation till regionala och lokala 
bakgrundshalter i avsnitt 5.3.1. 
 
5.1.1 Bly 
I samtliga undersökta sjöar finns sedimentsekvenser med blyinnehåll som överskrider Havs- och 
vattenmyndighetens gränsvärde på 130 mg/kg. I Dammsjön handlar det om tre sekvenser mellan 
15 och 20 cm djup, där värdena varierar mellan 210 och 305 mg/kg (figur 5f), medan det i 
Värlingen är sex sekvenser, mellan djupen 5 och 32 cm, där värdena varierar mellan 131 mg/kg och 
377 mg/kg (figur 5f). I Tisken och Gruvsjön överskrids gränsvärdet i både ytliga och djupare liggare 
sediment, i Gruvsjöns ytsediment med så mycket som hundra gånger, och i Storjuktan är uppmätta 
halter runt tio gånger så stora som gränsvärdet (tabell 2). 
 
Blyhalter på runt 900 mg/kg i så djupt liggande sediment som 230 cm är ovanligt, men i Tisken är 
det konsekvent med tidigare studier. Bindler och Rydberg (2016) har visat att Tiskens sediment 
inte är naturligt deponerat och att yngre sediment kan återfinns på djupare nivåer än sediment av 
äldre ursprung. Detta i kombination med en mycket lång historia av gruvverksamhet gör att 
sammansättningen av även mycket djupt liggande sediment är kraftigt påverkat av mänskliga 
aktiviteter. 
 
Även Gruvsjön har en mycket lång historia av metallutvinning (Bindler et al. 2017), men till 
skillnad från i Tisken bekräftar inte tidigare studier förekomst av fullt så höga halter vid så stort 
djup som 275 cm som den halt på 300 mg/kg som är uppmätt i denna studie. Analys av 
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närliggande sedimentsekvenser behövs för att finna en förklaring till den oväntat höga halten.  
 
I Värlingen återfinns de högsta halterna av bly på djupare nivåer än de där de högsta halterna 
återfinns för andra ämnen med i övrigt liknande sedimentprofil, till exempel zink, nickel och krom. 
Mobilisering genom bioturbation hade sannolikt berört fler metaller och varken zink eller bly 
mobiliseras vanligen genom redoxreaktioner (Appleby et al. 1979, Gubala et al. 1990, Boyle 2001), 
vilket annars hade kunnat vara en anledning till att de olika metallernas högsta koncentrationer 
återfinns på olika djup. Därför är därför troligt att det i Värlingen fanns höga blyhalter redan innan 
dammbrottet. I Bergslagen är halterna av många metaller i berggrunden naturligt förhöjda, men i 
Värlingen blir halterna tydligt högre med minskande djup, vilket tyder på att de högre halterna har 
samband med antropogen påverkan. Utan närmare analys, till exempel av isotopfördelning i 
sedimentet, går det dock inte att säga om de förhöjda halterna beror på punktutsläpp från den 
långvariga gruvindustrin i området eller från mer diffusa källor som till exempel luftföroreningar. 
 
I Storjuktan, Tisken och Gruvsjön överskrids alltså gränsvärdet för bly i sjösediment med tio till 
hundra gånger, vilket tillsammans med ämnets toxicitet (se avsnitt 1.3.1) tyder på att mycket stor 
risk för miljön föreligger. I Dammsjön och Värlingen är halterna lägre, men även här överskrids 
gränsvärdet. Halterna går dock inte att tolka utan ett sammanhang. I tre av de undersökta sjöarna, 
Tisken, Storjuktan och Dammsjön, är de halter som överskrider gränsvärdet uppmätta på mer än 
15 cm djup. Utan muddringsarbete eller liknande vattenverksamhet är det osannolikt att sediment 
från det djupet frigörs och påverkar vattenmiljön påtagligt. Mer ytligt sediment från Tisken och 
Storjuktan har inte analyserats i den här studien, så det går inte att avgöra om halterna är höga 
även vid ytan, vilket skulle medföra en större miljörisk. Se dock resonemang i 5.1.2 om ytligt 
sediment i Storjuktan. I Gruvsjön och Värlingen är de överskridande halterna mer ytligt liggande 
(ca 5 cm), vilket medför att risken att bly frigörs i vattnet är högre, särskilt om bottnen påverkas av 
aktiviteter från människor eller djur. Eftersom Värlingen nyttjas som rekreationsområde måste 
den risken tas i beaktan. De mest oroväckande värdena för bly i den här studien kommer dock från 
Gruvsjön, där de ytliga sedimenten innehåller mycket höga halter. 
 
5.1.2 Kadmium 
I sediment från Storjuktan är kadmiumhalten uppmätt till 300 mg/kg, vilket vida överskrider det 
uppsatta gränsvärdet på 2,3 mg/kg (HVMFS 2015:4). Halterna är också tio gånger så stora som de 
halter som enligt Milani mfl (2003) är toxiska för två bottenlevande evertebrater. 
 
De analyserade proverna från Storjuktan är från 16–22 cm djup, vilket skulle kunna medföra en 
något lägre miljörisk än de mycket höga halterna hade medfört vid ytligare nivåer i sedimentet. 
Tidigare studier (Svensson 2015) visar dock att stora mängder relativt homogent sammansatt 
sediment tillförts sjön under en kort tid, och det är därför troligt att kadmiumhalterna är liknande 
vid ytan. Denna undersökning stödjer alltså tidigare bedömningar om att metallbelastningen på 
Storjuktan är hög och kan medföra stor risk för den lokala miljön. 
 
Då normal bakgrundshalt för kadmium i sjösediment från södra Sverige enligt Naturvårdsverket 
(Weiderholm, 1999) är så låg som 1,4 mg/kg kan frånvaron av uppmätt kadmiuminnehåll i de 
övriga undersökta sjöarna kan bero på halterna är lägre än detektionsgränsen. Teoretiskt ligger 
lägsta detektionsgränsen med XRF för de flesta ämnen runt 1 mg/kg, men det går inte att utesluta 
att lägsta detektionsgränsen för kadmium är högre. Det går därför inte heller att helt utesluta att 
halterna i något eller några av de andra proverna överstiger gränsvärdet på 2,3 mg/kg utan att 
detekteras med undersökningsmetoden. 
 
5.1.3 Kvicksilver 
Uppmätta värden för totalhalt av kvicksilver i Dammsjön och Värlingen överstiger det värde som 
enligt vattenmyndigheterna föranleder en mer noggrann undersökning. Dock påträffas de 
överstigande halterna endast på större djup än 10 cm. Totalhalt av kvicksilver (TotHg) har 
dessutom visat sig vara en dålig indikator på bedömning av miljörisk från kvicksilver (MacDonald 
et al. 2000). En orsak till detta är att fördelningen mellan olika former av ämnet i sedimentet är 
avgörande för hur stor risk kvicksilver kan anses utgöra, där metylkvicksilver (MeHg) är förknippat 
med större risker än oorganiskt kvicksilver (Sternbeck et al. 2008).  
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Ofta utgör MeHg mindre än ca 1% av TotHg i sediment (Sternbeck et al. 2008), men fördelning av 
olika former av kvicksilver beror på flera olika faktorer. Suchanek et al. (2008) har visat att bland 
annat sjöns djup och primärproduktion samt vattnets pH-värde är viktiga faktorer som påverkar 
metylisering av kvicksilver, där ett högt pH-värde och hög primärproduktion minskar risken för 
metylisering. 
 
Eftersom rapporter (Mavadati et al. 2010), och i viss mån även uppmätta värden från uppslammat 
material, indikerar att vattenmiljön i Dammsjön har ett relativt högt pH kan risken för metylisering 
vara lägre där. Detta, kombinerat med att de ytligaste sedimentlagren har lägre halter av 
kvicksilver, kan innebära att även miljörisken är lägre. Ytterligare undersökningar för att göra en 
tydlig bedömning är ändå lämpligt, särskilt med tanke på att Värlingen är fiskevatten för 
rekreationsfiske av stora rovfiskar. 
 
5.2 Lakbarhet 
Lakbarhetstester är en metod för att bedöma hur mycket av ett förorenande ämne som kan lämna 
det förorenade materialet genom spridning i vatten. Testerna i den här undersökningen har inte 
följt standardiserade metoder och ger inga kvantitativa värden för mängd urlakad metall. Det går 
därför inte att göra några jämförelser med gränsvärden eller värden som enligt Naturvårdsverket 
föranleder ytterligare undersökningar. Däremot kan de gå att använda för att få en bild av om 
metaller frigörs i olika grad ur olika sediment, vilket kan ha samband med sedimentens 
sammansättning och vilka former metallerna förekommer i. 
 
Samvariationen mellan uppmätta metallhalter i sediment och utslaget i lakvatten är genomgående 
ganska dålig (jfr tabell 2 och tabell 3). Ett exempel på detta är aluminium, där halterna är högre i 
djupare liggande sediment i Tisken och Gruvsjön, medan metallen ger starkare utslag i de ytligare 
lakvattensproverna. Ännu större avvikelse finns för zink, där halterna i sediment från Storjuktan 
uppgår till drygt 50 % utan att det ger utslag i lakvattnet, medan det finns zink i lakvatten från 
Tisken och Gruvsjön, där halterna i sediment varierar mellan 0,32 % och 5,96 %. Lakvattnet från 
Storjuktan innehåller inte heller nickel eller kobolt, fast det är i dessa prover de högsta halterna 
finns, samtidigt som det finns både nickel och kobolt i lakvattnet från Gruvsjöns ytsediment, trots 
att lägre eller inga halter är uppmätta av de ämnena i motsvarande torrsediment. 
 
En jämförelse av totalhalterna av respektive ämne i sedimentproverna räcker alltså inte för att 
förklara hur tydlig indikation för ämnet som ges från motsvarande lakvatten. Detta skulle kunna 
betyda att analysmetoden kan användas för att avgöra relativa skillnader i lakbarhet för metaller i 
olika prover. Eftersom kobolt är detekterat i ett lakprov från Gruvsjön trots att ingen halt uppmätts 
i motsvarande torrsediment, eller i blankprovet, kräver en sådan tolkning av resultatet stor 
försiktighet. En fördjupad undersökning, till exempel med dubblerade prover, skulle behövas för 
att säkerställa metodens tillförlitlighet, men ett försök till miljöriskbedömning utifrån uppmätta 
värden kommer ändå göras här. 
 
Av de ämnen som har gett utslag i laktesterna är det endast koppar och nickel som räknas som 
särskilt förorenande ämnen. Utöver dessa har även zink och kobolt gett utslag av de metaller 
Naturvårdsverket har publicerat bakgrundshalter i sediment för. Samtliga urlakningar av dessa 
fyra metaller kommer från sediment från Tisken och Gruvsjön, trots att de uppmätta halterna för 
nickel och zink är betydligt högre i sedimentet från Storjuktan. Detta kan tyda på att dessa metaller 
är starkare bundna Storjuktans sediment, vilket i så fall också skulle innebära en något lägre risk 
för urlakning och metallbelastning på Storjuktans vatten. Omvänt skulle en svagare bindning till 
sedimentet medföra en större risk för miljön i Tisken och Gruvsjön. 
 
5.3 Andra faktorer som påverkar miljörisk i Dammsjön och Värlingen 
Utöver det som beskrivs i avsnitt 5.1 och 5.2 om överskridande av gränsvärden samt om laktester 
har en samlad bedömning av mätdata och de faktorer som beskrivs under avsnitt 1 och 2.1 gjorts 
för att identifiera intressanta områden att analysera för att avgöra om de kan påverka miljörisken i 
Dammsjön och Värlingen. De faktorer som identifierats är jämförelser med bakgrundshalter samt 
effekter av pH-värden. 
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5.3.1 Jämförelse med bakgrundshalter 
Utöver överskridna gränsvärden för kvicksilver och bly innehåller sedimenten i Dammsjön och 
Värlingen mycket höga halter av krom, koppar och arsenik i jämförelse med både 
Naturvårdsverkets bakgrundshalter och djupt liggande sediment från samma provpunkter. Dessa 
höga halter återfinns i de ytligaste sedimentproverna, 1 till 5 cm för krom, 1 till 16 cm för koppar 
och 6 till 11 cm för arsenik. Även halterna av zink och nickel är avsevärt högre i ytliga sediment än i 
djupare liggande sediment, om än inte lika höga i relation till Naturvårdsverkets bakgrundshalter. 
 
I både Dammsjön och Värlingen är halter av krom i ytsedimenten högre än de 111 mg/kg kan 
troligen medföra skadliga effekter på miljön (MacDonald et al. 2000), och ca tio gånger så stora 
som Naturvårdsverkets regionala bakgrundshalter.  
 
Även om de högsta halterna för koppar, liksom för bly, påträffas en bit ner i sedimentet är även 
halterna vid ytan 10–30 gånger så stora som Naturvårdsverkets regionala bakgrundshalter. 
Halterna i ytsedimenten är också högre eller i nivå med den halt på 149 mg/kg som enligt 
MacDonald et al. (2000) troligen medför skadliga effekter för miljön, och i Dammsjön är den 
högsta uppmätta halten mer än tio gånger så stor. 
 
Halterna av arsenik i Dammsjön uppgår till 50 mg/kg torrvikt vilket kan innebära en betydande 
miljörisk (MacDonald et al. 2000). Ämnets toxicitet kan variera beroende på i vilken form det 
förekommer (Knauer et al. 1999), men arsenik är ett av få ämnen där biotillgängligheten tycks öka 
vid höga pH-värden (Eary 1999), vilket är fallet i Dammsjön (Mavadati et al. 2010). 
 
Att ett flertal olika metaller med visad miljöpåverkan förekommer i höga halter i samma sjösystem 
leder till en mycket komplex riskbild. Olika kombinationer av metaller angriper organismer på 
olika vis, vilket gör att samma organism kan utsättas för flera olika av de effekter som beskrivs i 
avsnitt 1.3. Metallernas biotillgänglighet beror dessutom på olika faktorer, till exempel ökar den för 
kvicksilver vid lågt pH (Suchanek et al. 2008), medan den ökar för arsenik vid högt pH (Eary 
1999). Denna bredd i vilka faktorer som ökar biotillgängligheten innebär att det är större 
sannolikhet att de faktorer som faktiskt råder i sjön ökar biotillgängligheten för en metall som 
förekommer i hög halt om antalet olika metaller är stort.  
 
5.3.2 pH-värden 
Kommunens miljöförvaltning har konstaterat att det är höga halter av buffrande ämnen i de 
slaggrester som nått Dammsjön och Värlingen, vilket ledde till ett kraftigt ökat pH-värde vid 
dammbrottet 1991 (Mavadati et al. 2010). Analysresultat i den här studien bekräftar att högre 
halter av magnesium och i viss mån även kalcium finns i ytligare sediment i de båda sjöarna (tabell 
3). Dessutom återfinns både kalcium och magnesium i lakvatten från sedimenten, vilket tyder på 
att metallerna finns i en sådan kemisk form att de kan frigöras till vattnet om bottenskiktet skulle 
störas (tabell 4). Utförda pH-analyser visar dock inga tecken på att en ny uppslamning av sediment 
skulle höja pH-värdet kraftigt igen (tabell 5).  
 
Eftersom det inte är sannolikt att sedimentet fortfarande skulle påverka pH-värdet i sjön i någon 
större utsträckning är det oroväckande att pH-värdet var starkt förhöjt i Dammsjön vid en mätning 
så sent som åtta år efter olyckan (Mavadati et al. 2010). Det tyder på att det då fanns andra faktorer 
som påverkade pH-värdet, och miljöförvaltningen misstänkte också att ett fortsatt läckage från 
slamdammen bidrog med alkaliskt material. Ett högt pH sänker visserligen lösligheten och därmed 
biotillgängligheten hos många metaller (Eary 1999), men ett för högt pH skapar i sig stora problem 
för växt- och djurliv. Eftersom materialet i slamdammen också innehåller höga halter av olika 
metaller är det extra viktigt att ett eventuellt läckage undersöks, och eventuell fortsatt spridning av 
både metaller och alkaliskt material måste förhindras. 
 
5.4 Slutsatser 
Samtliga sjöar i undersökningen har bottensediment med höga halter av metaller, och gränsvärden 
överskrids för ämnen som ska utfasas för att nå det svenska miljökvalitetsmålet giftfri miljö. 
Gränsvärden överskrids dock vanligen inte i de ytligaste sedimentlagren, något som kan minska 
både risken för skador på bentiska arter och för spridning till vattenfasen. Ett undantag är bly, där 
gränsvärdet överskrids kraftigt i ytligare sedimentlager i Gruvsjön och, om än i mindre grad, i 
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Värlingen. 
 
Utförda laktester indikerar att det i flera av sjöarna förekommer metaller som relativt lätt kan 
spridas till vatten, men detta gäller i lägre utsträckning metaller som är starkt förknippade med 
miljörisker. I Tisken och Gruvsjön finns dock sediment från vilka två av de metaller som enligt 
Havs- och vattenmyndigheten räknas som särskilt förorenande, koppar och nickel, kan urlakas 
med hjälp av enbart vatten. 
 
Sedimenten i Dammsjön och Värlingen har avsevärt högre halter av ett flertal metaller i ytliga 
sediment än i djupare liggare sediment, och många av dessa metaller kan medföra stor risk för 
människans hälsa eller miljön. Särskilt allvarligt är förekomsten av höga halter arsenik, koppar, 
krom och kvicksilver. Även om skadligheten av kvicksilver sannolikt minskar något i sjöarnas höga 
pH finns en risk att skadligheten av arsenik tvärtom ökar. Ingen av de metaller som har tydligast 
miljöeffekter har gått att laka ur endast med vatten ur sediment från Dammsjön eller Värlingen. 
 
pH-analyser av sediment från Dammsjön visar att det är osannolikt att det deponerade sedimentet 
är orsak till det fortsatt höga pH-värdet i sjön och ett alternativ som behöver undersökas är om ett 
fortsatt läckage från slamdammen påverkar vattenmiljön. Eftersom den verksamhet som 
deponerar utvinningsrester i slamdammen vid Dammsjön fortfarande pågår är det därför extra 
viktigt med en kontinuerlig miljöövervakning och kontroll av utsläppshalter och dammsäkerhet, så 
att lakvatten från deponin inte fortsätter att föra med sig höga halter alkaliskt material och metaller 
till det påverkade vattensystemet. 
 
Föroreningsproblematiken i Tisken, Gruvsjön och Storjuktan är välkänd och väldokumenterad, 
antingen på grund av en lång och omfattande verksamhet eller en modern, dramatisk utveckling. 
Den här studien visar dock att även mindre verksamheter kan medföra miljökonsekvenser, särskilt 
om olyckor sker. Vattendragen och sjöarna nedströms Dammsjön och Värlingen är värdefulla både 
som rekreationsmiljö för människan men också som levnadsmiljö för hotade arter, och ytterligare 
studier och insatser kan behöva göras för att skydda den miljön. 
 
En viktig del av miljöriskbedömning av förorenade material är att bedöma hur biotillgängligt det 
förorenande ämnet är. Halter och lakbarhet är viktiga komponenter i miljöriskbedömningen, men 
för en komplett bedömning krävs undersökningar som med hänsyn till rapportens omfattning inte 
kunnat göras. Exempel på sådana undersökningar som kan behöva göras i Dammsjön och 
Värlingen är halter i vatten och biota samt artsammansättning av både bottenlevande och 
akvatiska organismer. 
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Bilaga 1 Provsekvenser 
Provsekvenser använda i studiens olika analyser. Där provtagningsmetod är känt är detta angett 
med K för HTH-provtagare och C för ryssborrkärnor. Ett kryss (X) anger att en viss provsekvens 
använts för en viss analys. 

a b c d e f g 
Sjö Metod Provsekvens Justerat 

djup 
Sediment-
profil 

Punktprov/ 
lakbarhet 

pH 

Dammsjön K 0 1 X   
 k 5 6 X X X 
 k 10 11 X  X 
 k 15 16 X   
 k 20 21 X   
 k 25 26 X   
 c 15 6 X   
 c 19 10 X   
 c 24 15 X   
 c 29 20 X   
 c 34 25 X   
 c 39 30 X   
 c 44 35 X   
 c 49 40 X   
 c 59 50 X   
 c 69 60 X   
 c 79 70 X   
 c 89 80 X  X 
 c 99 90 X  X 
 c C3 99–100   X  
Värlingen k 0 0 X   
 k 5 5 X  X 
 k 8 8 X   
 k 10 10 X  X 
 k 13 13 X X  
 k 15 15 X   
 k 20 20 X   
 k 25 25 X   
 k 30 30 X   
 c 22 27 X   
 c 27 32 X   
 c 32 37 X   
 c 37 42 X   
 c 42 47 X   
 c 47 52 X   
 c 52 57 X   
 c 62 67 X   
 c 77 82 X   
 c 92 97 X  X 
 c 97 102 X  X 
 c C3 99   X  
Tisken   20–25  X  
 C  225–230  X  
Gruvsjön   5–6  X  
 C  274–275  X  
Storjuktan   16–19  X  
   19–22  X  
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