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Sammanfattning 
 
 

Guld är ett grundämne och den bästa elektriska ledaren i tekniska apparater. Denna 

studie utvärderar vilka effekter guldbrytningen har på människors hälsa och miljö. 

Studien behandlar tre länder och hur de har påverkats av guldföretagen som opererar i 

respektive land. Det har framkommit att cyanid och kvicksilver har förödande effekter 

för människors hälsa i både Peru och Kongo. Problemet är att arbetsnormer och 

säkerhetsrutiner inte efterlevs. Sjukdomar som drabbat folk i Peru är bl.a. förlamning, 

leukemi, huvudvärk, utslag med mera. Dessa sjukdomar orsakades av en 

kvicksilverolycka. I Kongo utsätts arbetarna dagligen för kontakt med kvicksilver. 

Mark, vattendrag och grundvatten har blivit påverkade cyanid och kvicksilver. Gruvan i 

Sverige använder sig istället av kemikalien danafloat507 som är biologiskt nedbrytbar. 

Den kalkrika avfallsprodukten har haft positiv effekt på fisk och växter i det omgivande 

vattendrag. 

 

 

Gold is a chemical element and the best electrical conductor in technological devices. 

This study shows the impact that gold mining has on health and the environment. The 

study addresses three countries and how they have been affected by gold companies 

operating in each country. It has turned out that cyanide and mercury have devastating 

effects on the health of humans in both Peru and Congo. The problem is that labor 

standards and safety procedures are not adhered to. Diseases affecting people in Peru 

are paralysis, leukemia, headaches, rashes etc. This was due to a mercury accident. In 

Congo workers are daily exposed to mercury.  Soil, rivers and groundwater has been 

affected by cyanide and mercury. A goldmine in Sweden is instead using danafloat507 a 

chemical that is biodegradable. The water from the mine is hence rich in lime and it has 

a positive effect on fish and plants. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Guld är ett grundämne med den kemiska beteckningen Au. Guld heter på latin Aurum.  

Densiteten (tätheten)för guld är mycket hög och ligger på 19,3 kg/l. Smältpunkt för guld 

är 1063
o
C (Pinke, 1991). Metalliskt guld är inte giftigt. Guld är en mycket effektiv 

elektrisk ledare och den används i bland annat mobiltelefoner och i datorer för att den 

klarar överföringshastigheterna som dagens samhälle kräver (Boliden, 2010). 

 

Guld är känt sedan 6000 år f.Kr. Det användes då främst till smycken men även till 

utsmyckning av vapen, möbler, tavlor samt som bytesvara. Det som har gjort guldet 

värdefullt är dess beständiga guldglans samt att det är relativt sällsynt. Att människan 

värderat guld högt genom tiderna beror även på religion, estetik och politik. 

 

Dessvärre kan dock guldframställning ha mycket allvarliga effekter för både hälsa och 

miljö. Utsläppen som är vanligast förekommande är kvicksilver (Hg) och cyanid 

(NaCN) enligt Naturskyddsföreningen (2011). Det som händer att marken blir förstörd 

och i många fall obrukligt lång tid framöver enligt Kemikalieinspektionen (2011), och 

dessutom att kvicksilvret som kommer ut i vattendragen upptas av djur där det 

bioackumuleras. Koncentrationerna ökar successivt uppåt i näringskedjan vilket leder 

till komplikationer för djuren. Även människor som bor nära områden där guldbrytning 

pågår kan påverkas i och med att kemikalier kommer ut i vattnen som de använder för 

att bada, laga mat och dricka. Speciellt allvarligt är det för spädbarn enligt World Health 

Organisation WHO (2005). Hälsoeffekter som påvisats är bland annat skador på 

centrala nervsystemet samt njurar enligt WHO (2005). Kaliumcyanid (KCN, NaCN) är 

ett enzymgift som blockerar cellandningen och är extremt giftigt. 

 

Det är oftast arbetarna vid gruvan/dagbrottet som drabbas hårdast av de negativa 

effekterna och risker (förutom de som nämnts ovan) kan utgöras av följande; 

 

 Ökad cancerrisk p.g.a. inandning av olje- och dieselgaser från maskinerna. 

 Kontakt med radioaktiva ämnen i berget och hälsovårdliga ämnen som asbests, 

nickel, arsenik mm. 

 Ökad olycksrisk och risk för dödsfall då olyckor inträffar oftare än på andra 

arbetsplatser då många företag struntar i säkerhetsrutinerna. 

 

Enligt uppgifter från 1998 så ligger gruvindustrin tvåa efter skogsindustrin vad gäller 

olyckor med dödlig utgång (Lundström, 2009)
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2 Syfte 
 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka miljö- och hälsoeffekter guldbrytning ger 

upphov till lokalt med fokus på effekterna av utsläpp av cyanid och kvicksilver. 

Ytterligare syfte är att undersöka vilken kvalitativ skillnad det kan finnas i effekter 

mellan olika länder och tekniker som används. Tre exempel från tre olika länder 

studeras: För Sverige behandlas gruvbrytningen i Björkdalsgruvan. För Peru 

dagbrottsbrytning som sker där vid gruvbolaget Yanacocha och för Kongo ”brytningen” 

av alluvialt guld (där man extraherar jordlagren med hjälp av vatten och utvinner med 

kvicksilver).  
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3 Teori 
 

3.1 Guldutvinningstekniker 
 

Guld bryts i hela världen, tekniken som används eller väljs beror främst på bolaget som 

ska bryta guld men landet det bryts i har också en viss inverkan på valet av teknik. 

Olika tekniker kan förekomma i ett och samma land beroende på lokala förutsättningar 

så som landets ekonomi. Innan en gruva eller dagbrott öppnas för brytning så utförs en 

s.k. prospektering av lämpliga områden där det kan tänkas finns tillräckligt mycket guld 

att bryta. Detta påverkar miljön i och med att det öppnar upp orörda naturområden för 

mänskliga ingrepp som till exempel: vägbyggen, oväsen vilket kan störa djurlivet, avfall 

samt viss vittring. Det är bara en av 1000 undersökta/prospekterade platser som blir till 

en gruva/dagbrott. Det finns flera olika tekniker som används. Denna studie ska 

behandla tre och dessa är gruvbrytning, dagbrott och alluvialutvinning. 

 
  3.1.1 Gruvbrytning 

 

Inom gruvbrytning befinner sig brytningen under jord. Tekniken kallas skivpallbrytning 

enligt Staffan Fahlgren (2013). I berget går lodräta kvartsgångar. Guldet finns 

tillsammans med kvartsen. Det bryts en tvärgående ort mot den lodräta kvartsgången. 

Det är inte lika arbetsintensivt som förr i tiden för gruvarbetarna. Gruvgången är 

vanligen 5 x 5 m vilken öppnas upp genom att man borrar ett hål 5m in i berget och 

laddar det med ett flytande emulsionssprängmedel. Efter sprängning så körs en maskin 

in för att lasta ur den ca 500 ton tunga malmen. Malmen består av granit, kvarts och 

guld. Maskinen styrs med en joystick på distans. Efter detta körs en skrotningsmaskin in 

och pickar bort den lösa malmen från väggar och tak. Resterna från gruvan läggs på 

upplag. Anrikningsprocessen sker antigen gravimetriskt eller med flotation. Det grova 

guldet utvinns med gravimetrisk teknik vilket är möjligt tack vare guldets höga densitet. 

Det finkorniga guldet utvinns med flotationsteknik. En gruva i Sverige som använder 

denna teknik är Björkdalsgruvan. Björkdalsgruvan ligger i Västerbottens län.  

 
  3.1.2 Dagbrott 

 

I dagbrott bryts malmen ovan jord. Det grävs inga tunnlar eller gångar under marken för 

brytning. I dagbrott används tekniker som skivrasbrytning enligt Lappland Goldminers 

(2012). Det borras en gång under malmkroppen och därefter definieras malmgränsen 

med kaxborrning. Kaxborrning är en ganska enkel borrmetod där borren slår sönder 

berget varvid krossat berg, så kallad kax (bl.a. grus, sand och vatten) skickas upp till 

ytan för kemisk och visuell analys. Även sprängning förekommer. Detta är den 

vanligaste tekniken och den billigaste. Dagbrotten kräver enormt stora landområden 

vilket totalförstör det lokala ekosystemet. På vissa platser förflyttas delvis hela berg för 

att komma åt metallen under dem. Detta är tekniken som storskaliga företag använder 

sig av. Det är enkelt, effektivt och relativt billigt. Ett land som använder sig av denna 

teknik är Peru och företaget Minera Yanacocha. 
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  3.1.3 Alluvial utvinning 

 

Alluvial brytning kallas även sedimentbrytning. Det fungerar på så vis att arbetarna 

gräver upp sand och jordlager i exempelvis kokkärl som transporteras upp på en ramp 

som drivs med en dieselgenerator. Innehållet töms och tvättas tills endast fin sand och 

alluviala guldpartiklar återstår. Detta sker oftast i anslutning till floder eller bäckar där 

det finns tillgång på vatten och där jordlagren hunnit ansamlas under flera års erodering 

från klippor eller bergsväggar. Arbetet är tungt och smutsigt. Detta är en primitiv metod 

som utövas av enskilda individer eller av små företag. Det är svårt att se till 

säkerhetsstandarder och arbetsnormer samt miljö skriver Greg Valerio i sin rapport - 

Conflict Gold to Peace Gold (2013). Det land detta förekommer frekvent i är Kongo 

bl.a. av det svenska företaget Mineral Invest AB. Omkring 10-20 miljoner människor 

arbetar med denna brytningsform världen över. 

 

3.2 Miljöeffekter av guldbrytning 
 

3.2.1 Processkemikalier 

 

Någon av processkemikalier cyanid, kvicksilver och danafloat507 eller en kombination 

av dessa används i samtliga tekniker för guldbrytning. För att kunna framställa rent guld 

krossas först malmen som brutits. Malmen kommer antingen från dagbrott eller från 

gruva. Sedan använder man olika kemikalier i syftet att lösa upp metallen så att den går 

att särskilja från malmen. Ett alternativ för att skilja ut guldet är att använda cyanid som 

är mycket giftigt i små mängder (Rönnbäck, 2001). Detta steg sker oftast i direkt 

anslutning till brytplatsen. Det används för att skilja guldet från malmen via en 

lakningsprocess. Kemikalien används i stor skala. Cyanider kan brytas ned eller genom 

olika reaktioner göras harmlösa. Detta kan göras i industriella reningsanläggningar. 

Cyanider släpps dock i många fall rakt ut till närmaste vattendrag (Rönnbäck, 2001). 

Till viss del sker detta i Peru.  

 

Kvicksilver (Hg) används för att klumpa ihop guldet vid reningsprocessen 

(amalgamering). Det är inte den effektivaste metoden men den är billigast (Gibb H. et. 

al. 2014). Vid oförsiktigt handlande hamnar kvicksilvret i naturen. Kvicksilver som 

hamnar i naturen bryts inte ner, utan det infiltrerar marken där det stannar kvar. Det som 

händer när kvicksilver släpps ut i miljön är att det omvandlas av anaeroba organismer 

till metylkvicksilver (MeHg) som senare i vatten tas upp av växtplankton som i sin tur 

äts av zooplankton och fisk och på detta vis förorenar näringskedjan (Gibb H. et. al. 

2014). Speciellt bioackumuleras det i rovdjur som lever länge som exempel hajar och 

svärdsfisk.  Det är ett av de giftigaste ämnen människan känner till (Hylander, 2007). 

Marken blir på detta vis obrukbar för jordbrukare men även otjänligt för byggnationer. 

Det blir s.k. förorenad mark och det tar många år innan det återställs samt det krävs 

sanering vilket kostar mycket pengar. Kvicksilver färdas även långt med luftströmmar 

och nedfallet kommer som nederbörd på andra platser än själva utsläppsplatsen enligt 

Kemikalieinspektionen (2011). Resterna hamnar i de närliggande floderna där 

utvinningen sker som exempelvis i Kongo.  

 

Danafloat507 som kemikalie är skadlig om den förtärs eller irriterande om den kommer 

i kontakt med hud eller ögon. Skyddshandskar och glasögon bör användas. Den är 

biologiskt nedbrytbar enligt Cheminova (2011). 
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3.2.2 Nedsmältning av guld 
 

Nedsmältning av guld görs efter guldbrytningen oavsett metod för brytningen men det 

kan se lite olika ut hur det görs. Det är steget efter själva brytningen och anrikningen av 

guldet. Nedsmältning av guld kräver stor energiåtgång samt stora utsläpp av 

tungmetaller och svaveldioxid enligt Rönnbäck (2001). Det som gör att kvicksilver och 

svaveldioxid kommer ut i luften är att det är för dyrt att installera reningsfilter. Detta 

gäller främst för utvecklingsländer och i detta fall Peru och Kongo. Guldet är här bundet 

till kvicksilver i form av amalgambollar blandat med guld. För att få ut guldet krävs hög 

uppvärmning och det är i denna fas kvicksilvret kommer ut i form av ångor. Arbetarna 

och deras familjer utsätts för kvicksilverångorna. Kvicksilverångorna kommer effektivt 

ut i blodet och kan ytterligare enkelt passera blod -hjärnbarriären för att ackumuleras 

speciellt i lillhjärnan. Där påverkar kvicksilvret proteinsyntesen, förstör membran och 

denaturerar enzymer och andra proteiner inuti och runt cellerna (Ohlander J. et. al. 

2013).  

 

3.2.3 Hälso- och miljöeffekter av guldbrytning 
 

Guldbrytning ger inte bara rikedomar utan kan även ha tragiska effekter för dem som 

jobbar med själva brytningen, reningen eller för de människor som bor längs en 

transportled av kemikalier som transporteras till gruvan/dagbrottet för att kunna rena 

guldet. Det ämne som har förödande konsekvenser inte minst för människan utan också 

för djur och natur är kvicksilver.  

 

World Health Organisation(2005) skriver att när elementärt kvicksilver inandas så 

lagras 80 % i kroppen. Detta leder till att lungor, njurar och det centrala nervsystemet 

kan skadas. Gravida kvinnor kan drabbas av missfall eller fosterskador. Ofödda barn 

och småbarn är mycket känsliga för kvicksilverångor. Korttidsexponering för höga 

halter av kvicksilverångor kan medföra; lungskador, yrsel, kräkning, diarré, ökat 

blodtryck och hjärtfrekvens, hudutslag, ögonirritation. Långtidsexponering för låga 

halter kvicksilver ångor kan medföra; darrighet, huvudvärk, sömnrubbningar, 

minnesförlust, irritation, koordinationssvårigheter och ändring i syn och hörsel (Alaska, 

2012). Det är inte bara arbetarna som utsätts för kvicksilver eftersom ångorna 

kondenserar på deras hud och kläder och följer med hem till deras familjer, speciellt 

eftersom processen för att frigöra guldet från amalgambollarna sker inomhus för att det 

ska hållas hemligt för omgivningen. Ventilationen är dålig och därför blir riskerna 

avsevärt högre än om det skedde utomhus (Ohlander J. et. al. 2013). WHO riktlinjer för 

kvicksilver ångor är 1 μg/m3 och ofta är det betydligt högre på platser där guldet frigörs 

från amalgambollarna (Gibb H. et. al. 2014). 

 

Kvicksilverångor kan färdas långt innan det slår ner i vatten eller jord. Bakterier i 

naturen kan omvandla kvicksilver till en mycket mer giftig form kallad metylkvicksilver 

som bioackumuleras i näringskedjan och till sist når människors föda via fisk eller andra 

djur (Alaska, 2012). Intag av fisk som innehåller metylkvicksilver kan leda till problem 

med njurar, lungor och det centrala nervsystemet, andra problem är artrit, försämrad 

fortplantningsförmåga, minnesförlust, psykos och i vissa fall död. Barn som utsätts har 

en högre risk att drabbas av utvecklingskomplikationer (Gibb H. et. al. 2014) 

 

Bristande medvetenhet samt brist på miljö-, hälso-, och säkerhetsföreskrifter i den 

primitiva brytningsformen gör att arbetarna utsätts för farliga nivåer av giftigt material 

(Blacksmith Institute, 2011). Omkring en tredjedel (37 %) av det årliga globala 
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utsläppet av kvicksilver till luften kommer från den alluviala brytningsformen (Gibb H. 

et. al. 2014). Från 2005 till 2010 har utsläppet av kvicksilver till luft fördubblats (Gibb 

H. et. al. 2014) 

 

De vanligaste yrkessjukdomarna som är relaterat till guldbrytning är 

silikos(dammlunga), kiseltuberkulos, lungtuberkulos (tbc), yrkesastma, oral och nasal 

frätning p.g.a. joniserade strålning, hörselskador från buller, vibrationsskador på armar 

eller hela kroppen (Borralho, 2013) 

 

Andra saker att beakta är att i Sydamerikas och Afrikas regnskogar finns det farliga djur 

som giftiga ormar, pirayor, kajmaner med flera som kan skada arbetarna. Det är också 

allvarligt när regnskogen skövlas för att ge plats åt guldbrytningen. Detta leder till att en 

stort biologisk mångflad försvinner och som aldrig kommer tillbaka igen.  

 

 

3.2.4 Avfallet från brytningen 
 

Resterna från dagbrott och gruvor ger avfall av stora malmberg. Hela 99,99% av den 

malm som bryts blir till avfall (Lundström, 2009). Guld, silver och koppar ger 

sulfidmalmsrester. Vittring sker när det regnar på sulfidmalmberg då det utsätts för 

vatten och syre och då fälls sulfiden ut och bildar svavelsyra (Lundström, 2009). Syran 

rinner sedan ner i grundvattnet eller följer med närmaste å eller motsvarande. Denna 

kemiska process sker genom oxidation. Detta frigör förutom syra även metalljoner. 

Metallerna dödar liv i det lokala vattensystemet. De frigjorda vätejonerna från syran 

bidrar till försurning (Lundström, 2009). Vittring sker även naturligt i naturen men i 

liten skala. Det som gruvbolagen gör är att öka detta till stor skala och vittringen slutar 

inte när gruvan eller dagbrottet har stäng utan detta pågår i flera år efteråt. Många 

gruvbolag lämnar detta problem till någon annan att städa upp. Avfallet är giftigt och 

delas upp i gråberg och anrikningssand. I Kongo dumpas anrikningssand i floder som 

kan ha påverkan på flodens lopp som eventuellt kan ändras (Swedwatch, 2012). 

 

3.2.5 Lagstiftning 
 

ILO är FNs internationella arbetarorganisation. År 1995 förband ILO- konventionen nr 

169 medlemsländer att vidta åtgärder för att gruvorna ska vara en säker arbetsplats, 

säkerställa att giftigt avfall tas omhand m.m. samt att arbetsgivaren kontrollerar 

säkerhetsriskerna och eliminerar dem. I verkligheten efterlevs inte ILO konventionen på 

många platser (Lundström, 2009). Gruvindustrin förstör dagligen uppehället för 

ursprungsinvånare som exempel i Afrika men även i Sverige har det sina följder. 

Samerna i Norrland har enbart nyttjanderätt på markerna. De har ej bestämmanderätt på 

naturtillgångarna. Här bryter Sverige mot ILO angående minimikrav för att få ansluta 

sig till konventionen 169. I Kongo är gruvindustrin orsaken till centrala inbördeskrig 

samt omfattande väpnade konflikter. 

 

Företaget Mineral Invests hemsida utlovar miljö och socialt åtagande. De påstår 2012-

01-03 sig att följa UN Global Compact, vilket är en vidsträckt accepterad policy med tio 

universal accepterade principer men Mineral Invest är inte medlem och har inga planer 

på att bli enligt Swedwatch (2012). De höll inte vad som lovats enligt sin egen miljö och 

arbetspolicy skriver Swedwatch (2012). 
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Ny information från Mineral Invest meddelas vid ett seminarium (upplagt på deras 

hemsida) där den nya VD:n Andreas Hammerich 2013-03-20 berättar att de ska lägga 

ner den alluviala brytningen och istället satsa på ett nytt borrningsprogram som skall 

starta inom åtta till nio månader. De ska nu istället fokusera på traditionell 

malmbrytning i Canada. Enligt Andreas Hammerich vill Mineral Invest AB sprida 

riskerna på en etablerad marknad och växa organiskt med ett solitt kassaflöde. 
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4 Material och metod 
 

Information har främst sökts via vetenskapliga tidskrifter och rapporter från olika 

NGO:s som är aktiva inom miljö- hälsa och rättvisa. En intervju har genomförts 2013-

05-17 med Staffan Fahlgren som är miljöansvarig på Björkdalsgruvan i Sverige. I valet 

av länder har jag baserat det på att ha med ett land som är framåt inom miljötänkande. 

Valet blev Sverige. Sedan valdes ett konfliktdrabbat fattigt land men rikt på 

guldfyndigheter, dvs. Kongo. Sista valet blev Peru för att de har världens andra största 

gruvbolag på guldutvinning, minera Yanacocha, vilket är Latinamerikas största bolag. 

Informationen har jag sökt fram steg för steg genom att följa länkar. Jag har även haft 

kontakt med organisationen Swedwatch där jag fick tipset om Greg Valerios blogg om 

hans resa i det konflikdrabbade Kongo. 

 

 

Karta Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Bjökdalsgruvan ligger i Skellefteåfältet. 
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Karta Peru 

 
Figur 2. Minera Yanacocha belägen 45km norr om Cajamarca. 

 

 

   

Karta Kongo 

 
 

Figur 3. Mineral Invest har koncessionstillstånd för guldutvinning i ett område som de 

kallar Wanga och ligger väster om Watsa i Orientaleprovinsen i nordöstra Kongo-

Kinshasa. 
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5 Resultat 
 

 

5.1  Miljöeffekter vid svensk gruva 
 

 

När en gruva drivs i Sverige tas vissa markområden i anspråk för själva brytningen.  Till 

exempel behövs vägar och kraftledningar till och från gruvan. Den lokala 

vattenbalansen i området kan rubbas på grund av den dränering som görs i gruvan.  

Björkdalsgruvan öppnade år 1987 och ligger i Skellefteåfältet som ligger 40km från 

Skellefteå i Västerbotten län. Björkdalsgruvan har idag 550 hektar mark i anspråk och 

160 anställda, hälften tillhör entreprenörer. Långt tillbaka i tiden utvanns kalk i området 

där Björkdalsgruvan nu ligger. I gränsen där kalkbandet som omger hela granitkäglan 

möter berget finns guldfyndigheten. 

 

Björkdalsgruvan har som policy att göra så få och så små avtryck i naturen som möjligt.  

Enligt Elginmining (2013) som äger gruvan är Björkdalsgruvan en av de mest 

miljövänliga och säkra gruvorna i Europa. Detta beror i hög grad på att gruvan inte 

innehåller några andra metaller än guld som många andra gruvor gör t.ex. koppar, järn, 

kadmium och arsenik. Björkdalsgruvans rutiner bygger på att kontinuerlig och aktivt 

öka effektiviteten och minska utsläppen från gruvan. I flotationen används kemikalien 

Danafloat507 för att skilja ut guldet. Danafloat507 är biologiskt nedbrytbart. 

Danafloat507 är uppbundet med koncentratet (skummet) och majoriteten förstörs i de 

efterföljande behandlingarna. Resten av Danafloat507 i utgående vatten är så liten att 

den inte går att mäta säger miljöansvarige Staffan Fahlgren (2013). 

 

 
Figur 4. Flotationsprocess. 

 

Malmen i Björkdalsgruvan är basisk. Effekten av Björkdalsgruvans utsläpp blir samma 

som om man kalkar en försurad sjö, det höjer pH i vattnet. Fisk och växter har god 

tillväxt i bäcken nedströms från gruvans utlopp berättar Staffan Fahlgren. Enligt en 

bottenfaunaundersökning som gjordes 2007 av Anders Graner från Enetjärn natur AB 

har antalet arter och antalet inom varje art i bäcken nedströms ökat med ca 30 %. Det 

har enligt Staffan Fahlgren blivit bättre förhållanden för öringen efter gruvans öppning 

för ca 20 år sedan. 
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Orsaken till de positiva effekterna är att malmen i Björkdalsgruvan inte innehåller 

arsenik samt har låga halter av svavel och andra tungmetaller. Kopparhalten ligger 

under gränsvärdet för dricksvatten som är 2mg/l enligt livsmedelsverket (2013). 

 

5.2 Miljeffekter vid peruanskt dagbrott 
 

Guldet i Peru finns tillsammans med sulfidmalm, vulkanisk sten och pyrit som 

innehåller arsenik. Gruvbolaget Yanacocha använder både lösningsmedlet cyanid och 

kvicksilver (Infomine, 2009). Guldet löses från malmen med lakning. Lakning innebär 

att man låter malmen ligga i en cyanidlösning i dammar. Malmen transporteras ca 2,5 

km med dumpers som klarar 85 ton. Malmen rågas av staplare. Charachugamalmen är 

porös och kan därför lakas utan krossning. Omkring 600 ton malm förflyttas per dag. 

 

Man har en vattenreningsanläggning för cyanidhaltigt vatten. Den hanterar ett flöde på 

500m3/h. Där görs kemiska kontroller för att se till att utsläppsvattnet uppfyller 

miljökraven enligt Infomine (2009). Provtagning och analyser sker kontinuerligt med 

datoriserad utrustning. Enligt en rapport från 2005 protesterade tusentals av 

lokalbefolkningen mot Newmounts beslut att prospektera kullen Cerro Quilish. Kullen 

är en viktig vattenreserv. Folket vann och gruvbolaget Yanacocha beslutade att avsluta 

prospekteringen skriver The Economist (2005). 

 

Trots Yanacochas snabba expansion finns det avsaknad av fördelar för 

lokalbefolkningen som till stor del utgörs av fattiga bönder. Flertal bevattningskanaler 

har torkat samt extra sedimentslam i floden har orsakat fiskdöd. Gruvbolaget Yanacocha 

anklagas för att ha förgiftat dricksvattnet med cyanid och kvicksilver enligt The 

Economist (2005). 

 

Markytan och grundvatten blir förorenat, speciellt vattnet med tungmetallen kvicksilver 

men även med koppar, zink, bly, kadmium, silver och arsenik enligt Lapress (2006). 

Gruvbolaget inriktar sig på guldbrytning men det finns även andra värdefulla metaller i 

marken som blir exploaterade vid själva brytningen som också orsakar föroreningar 

enligt FONAM (2006). Det uppskattas att gruv- och metall verksamheter gemensamt 

släpper ut mer än 13 miljarder kubikmeter spillvatten årligen till landets vattendrag 

enligt Torres (2006) 

 

Utsläppen till vattendragen påverkar inte bara vattnet utan hela ekosystemet. 

Cyanidlakningen har orsakat allvarlig miljöpåverkan på det ömtåliga Andiska 

ekosystemet som försörjer staden, boskap och fiskeindustrin berättar fader Marco Arana 

för Lapress (2006). Det är inte bara kring dagbrottet som det finns problem utan det har 

visat sig finns även mycket längre nedströms i vattnet (Lapress, 2006) Miljömanager 

Luis Campos på Yanacocha berättar för Lapress (2006) att de är medvetna om att 

gruvdriften orsakar en större mängd sediment som fastnar längs med floderna. De har 

som åtgärd konstruerat dammar för att hålla tillbaka 40 % av sedimenten. Enligt en 

lokal miljöorganisation har Yanacocha inte varit öppna med den mängd vatten som 

används och förorenats av verksamheten Lapress (2006). 

 

Det kostar flera miljoner dollar att åtgärda miljöproblemen som uppstått till följd av 

gruvindustrin. Staten har inte gjort mycket för att stoppa problemen enligt 

CDCA(2010). Exporten från gruvindustrin är livsavgörande för Peru som land men det 

är långt i från att miljö och social hållbarhet blir en verklighet. 
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5.3 Miljöeffekter vid alluvial utvinning i Kongo-Kinshasa 

 

I Kongo bryts hela 90 % av guldet med alluvial metodik enligt Swedwatch (2012). Det 

ämne som används för att få guldet att klumpa ihop sig är kvicksilver. Vanligen används 

amalgambollar. Områdena som guldet hämtas ur är inte inhägnade och inte heller 

skyddade för påverkan på miljön. I gropar i marken står arbetarna med bara fötter och 

ben och med sina bara händer tvättar de loss guldet ur lerjorden i en vaskpanna 

tillsammans med vatten och kvicksilver enligt Swedwatch (2012). Kvicksilverresterna 

hamnar i vattnet i gropen som sedan tränger sig vidare ner i jorden och når grundvattnet. 

Höga koncentrationer av kvicksilver s.k. ”hotspots” har hittats vid vattendrag vilket 

även påverkar de vattenlevande organismer som slås ut. 

 

I Afrika finns det mycket regnskog och denna avverkas bland annat för att ge bränsle till 

smältverk i form av el. Det finns inga lagar eller bestämmelser kring detta, den som har 

mest pengar eller makt bestämmer vad marken ska användas till enligt Valerio (2013). 

Detta är ett stort problem i ett konfliktdrabbat land som Kongo.  

 

5.4 Hälsoeffekter vid svensk gruva 
 

Hälsoförhållandena i Björkdalsgruvan uppfyller svenska regler och enligt Fahlgren 

(2013) så mår personalen bra och personalomsättningen är därför låg. Gruvarbete är inte 

skitigt som det var förr då det var ett fysiskt tungt arbete. Maskinerna idag är moderna 

ca 3 år gamla. Gruvbolaget har utfört bergsförstärkning i gruvan för att minska risken 

för olycksfall enligt Björkdalsgruvan (2013). Maskiner som används i gruvan orsakar 

buller och utsläpp av koldioxid. Arbetarna skyddas till viss del mot bullret eftersom de 

sitter i en isolerad maskin när de arbetar. Gruvarbetarna har skyddsutrustning vid arbetet 

så som skyddskläder, skor, hjälm och en flyktmask mot ev. brand. Masken skyddar mot 

dödlig brandrök i 30 min. Den största risken i gruvan är då det uppstår en brand i en 

maskin. Företaget jobbar också med att vara lyhört för de invånare som bor nära gruvan. 

En risk för ohälsa är det treskiftsarbetet som finns. 

 

5.5 Hälsoeffekter vid Peruanskt dagbrott 
 

För 12 år sedan skedde en lastbilsolycka i byn Choropampa i Peru. Lastbilen var på väg 

till gruvbolaget Yanacocha och välte och hela 11 liter (151 kg) kvicksilver läckte ut på 

en sträcka av 40 km. Fler och fler insjuknade och över 1000 personer dog av 

kvicksilverförgiftning enligt dokumentären The Price of Gold (2002). Sjukdomar det 

talas om är förlamning, leukemi, huvudvärk, utslag m.fl. (The Price of Gold, 2002). 

Många av de drabbade lever än idag med bestående men efter olyckan (The Price of 

Gold, 2002).  

 

Efter lastbilsolyckan i Choropampa plockade lokalbefolkningen i byn upp kvicksilvret 

med sina bara händer, de fann omkring 36 kg som de sålde till gruvbolaget. senare fick 

de spadar från gruvbolaget som de grävde efter kvicksilvret längs vägen med, utan 

någon skyddsutrustning och samma kläder och skor de bar hemma. De var inte 

medvetna om de hälsovådliga riskerna som kvicksilver medförde (The Price of Gold, 

2002). 

 

Fem och en halv månader efter olyckan i Choropampa berättar en kvinna att hennes 

barn har fått utslag, näsblod och blod i munnen, hon är mycket sjuk. Gruvbolaget säger 
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att det inte är någon förgiftning, men varför är folket i byn då sjuka? En bonde säger att 

hennes grisar, ankor och kycklingar bara dött, hennes äldsta son har näsblod. En äldre 

kvinna har ont i sina njurar men gruvbolaget förklarar att det är hennes ålder som är 

orsaken (The Price of Gold, 2002). Barnen fick utslag och de visste inte varför. Dr. Luis 

Teran som var inhyrd av gruvbolaget Yanacocha sa till dem att det inte var giftigt. 

Senare kom det fram att kvicksilver är mycket giftigt. Gruvbolaget försökte till och med 

muta dem med pengar för att hålla tyst, men invånarna insåg att detta inte kommer göra 

dem friska. 

 

Gruvbolaget Yanacocha försöker skylla på att befolkningen istället blivit sjuk av en 

epidemi eftersom bolaget inte ville ta ansvar för det som hänt (The Price of Gold, 2002). 

Uppgifter från 2013 och gruvbolaget Yanacocha säger att man har tagit ansvar för 

olyckan och åtgärdat problemet. Yanacocha registrerade en vinst på 204 miljoner dollar 

i andra kvartalet av 2006 detta medan 77,4 % av invånarna i staden Cajamarca lever i 

fattigdom skriver Ibis Liulla Torres (2006). 

 

Användningen av cyanider i lakningsprocessen har en stickande lukt. Hälsan kan 

påverkas genom lungrelaterade sjukdomar, arbetarna kan även dö av lungrelaterade 

sjukdomar (Swedwatch, 2012). En sjukdom som heter silikos eller stendammslunga är 

när lungorna blir förhårdnade och knutor sprids i lungorna (Nelson G. et al. 2010). 

Denna sjukdom är mycket vanligt vid arbete vid dagbrott, sten och betongarbeten där 

det saknas effektiva skyddsutrustningar. 

 

5.6 Hälsoeffekter vid alluvial utvinning i Kongo-Kinshasa 
 

Alluvial utvinning är slitsam, smutsig, bullrig och farlig. Arbetet utförs på löften om 

betalning och en måltid om dagen tills guldet är levererat. Drivkraften hos arbetarna 

ligger i överlevnad och pengar enligt Valerio (2013). I byn där Mineral Invest AB är 

verksamt väntar lokalbefolkningen på de utlovade skolorna, sjukhusen och vägarna. 

Mineral Invest betalar den kongolesiska staten via avtal med det statliga bolaget 

SOKIMO. Det är svårt att spåra pengarna och det är oklart om investeringarna kommer 

fram. 

 

I det konfliktdrabbade landet utpressas arbetarna på pengar av soldater som är inhyrda 

för att skydda arbetsplatsen. Enligt en intervju som Swedwatch (2012) gjort med en av 

arbetarna löd svaret på frågan om de visste att kvicksilver är giftigt: 

 

– ” Ja, jag vet att jag kan bli sjuk och till och med dö men har jag inget jobb kommer jag 

ändå att dö”. 

 

Arbetarna står i lervälling upp till knäna. Repetitivt gnids kvicksilvret i en trasa 

kombinerat med guld och sand. Kvicksilverrester droppar från handen ner till vattnet i 

gropen som arbetaren stått i nästan hela morgonen.  
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Tabell 1. Sammanställning av miljö- och hälsoeffekter på de studerade platserna. 

 

 Miljöeffekter Hälsoeffekter 

Sverige - Gruva Ökat pH i floden. 

God tillväxt i bäcken av fisk och 

växter, koppar halt under 2mg/l. 

3-skiftsarbete 

Peru- Dagbrott Cyanid; vattendrag och 

grundvatten 

Kvicksilver; mark, vattendrag och 

grundvatten. 

Påverkat flödet i floden som 

ändrats p.g.a. slambildning. 

Koldioxid till atmosfären från 

maskiner. 

Bevattningskanaler har torkat upp. 

Även; koppar, zink, bly, kadmium, 

silver och arsenik kommer ut till 

mark och vatten vid brytningen. 

Kroppskontakt med 

kvicksilver. 

Sjukdomar av kvicksilver; 

förlamning, leukemi, 

huvudvärk, utslag m.fl. 

Jordbruk och fiskeindustrin 

påverkad negativt. 

Silikos/dammlunga. 

Kongo- 

Alluvialutvinning 

Regnskog avverkas, 

Kvicksilver; mark, vattendrag och 

grundvatten blir förorenade.  

Upptag av metylkvicksilver för 

vattenlevande djur samt andra djur 

. 

Ohälsosamt och slitsamt 

arbete. exponering av 

kvicksilver vid kort och 

långvarigt arbete; njursvikt, 

andningsstillestånd och 

dödsfall. 1/3 av världens 

kvicksilver utsläpp. 

Bioackumulering av 

metylkvicksilver som når 

människors föda. 
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6 Diskussion 
 
 

Det går tydligt att se i arbetet att Sverige skiljer sig från Peru och Kongo när det gäller 

både miljö- och hälsoeffekter. Vad gäller miljöeffekterna skiljer sig den svenska gruvan 

från andra gruvor där det bryts guld. Hade gruvan haft andra giftiga metaller så hade det 

gett en viss miljöpåverkan. Det hade krävts mer skyddsutrustning i gruvan för de 

anställda men också mer rening av spillvattnet från reningsprocessen. Det hade varit 

mer representativt för arbetet att valt en gruva med fler metaller involverade. Det 

Peruanska dagbrottet tror jag är mycket representativ för många halvutvecklade länder i 

Sydamerika och Sydostasien. Peru har kommit upp sig en bit på HDI (Human 

Development Index) och har år 2012 plats 77. Kongo är ett lågt utvecklat land och har 

plats 186 enligt HDI 2012 och tillhör LDC-länderna (Least Developed Countries). 

Värsta miljö- och hälsoeffekter hittades i Kongo trots att det var ett svenskt företag som 

arbetade där. Kongo visar på sämst teknik och det är förståligt i och med landets 

utvecklingsnivå. Det är inte bara tekniken som är problemet i Kongo utan oroligheterna 

som hör till ett land med inbördeskrig. Detta gör att landet inte kan utvecklas lika snabbt 

som andra länder. 

 

Peru och Kongo har ungefärligt samma effekter på miljön av kvicksilveranvändningen. 

Skillnaden är att gruvbolaget Yanacocha åtminstone delvis försöker rena sitt spillvatten. 

I Kongo däremot finns det ingen rening alls så arbetarna utsätts för kvicksilver varje dag 

på arbetet. Det som skall tilläggas är att jag saknar information om hur arbetarna i Peru 

använder kvicksilvret eftersom det inte finns någon intervju med arbetarna vid 

dagbrottet (Yanacocha). Det är mycket sträng bevakning av platsen enligt CDCA 

(2010).  

 

Eftersom kemikalieanvändningen skiljer sig åt för länderna och det bara är Peru som 

använder sig av både cyanid och kvicksilver är det svårt att jämföra cyanid och 

kvicksilver med kvicksilver. Det är helt klart att både cyanid och kvicksilver ger 

negativa effekter på miljön och att dessa borde bytas ut. Sverige använder sig av 

danafloat507 som är biologiskt nedbrytbart. Skulle denna kemikalie direkt hamna i 

naturen är detta självklart en miljörisk. 

 

Skillnaden i arbetssättet för de studerade platserna är att i Kongo jobbar arbetarna med 

händerna och skyfflar sand till största delen med spade. I Peru så förflyttas malmen med 

dumpers. I Sverige använder arbetarna nästan enbart maskiner.  De olika 

utvinningsteknikerna gör att förutsättningarna för automatisering skiljer sig åt till viss 

del men man skulle lika gärna kunna använda en grävskopa i Kongo för att förflytta 

sanden. Maskinerna för guldutvinning är ofta dyra och stora och ibland väldigt svårt att 

få dem till själva utvinningsplatsen när det kommer till djungeln. 

 

Utvinningstekniken som används i Björkdalsgruvan i Sverige ger avgjort minst miljö- 

och hälsopåverkan av de tre studerade områdena. Därför är den helt överlägsen de 

andra. Det viktigaste är ändå inte valet av utvinningsteknik, utan hur tekniken används. 

Den alluviala tekniken går att förfina och använda på ett mer miljöriktigt sätt. Det finns 

alternativ till kvicksilver användningen som ex. användning av magneter för att skilja ut 

guldet då guld inte är magnetiskt. En annan mycket betydande aspekt är dagbrottens 

stora inverkan på området och den biologiska mångfalden. 
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Guldföretagen tjänar de största pengarna på guldutvinningen medan det är arbetarna 

som gör det största jobbet och blir mest påverkade av de negativa effekterna. Enligt 

Valerio (2013) är arbetarna i Kongo-Kinshasa underbetalda eller ickebetalda. Bäst betalt 

har de svenska gruvarbetarna och i Peru varierar betalningen, en del får en bra lön enligt 

tidningen Lapress (2006) men de flesta har lågt betalt även enligt Peruansk standard. 

Det som ligger bakom dessa skillnader mellan länderna är till stor del ländernas 

myndigheter och deras lagar i Sverige, Peru och Kongo. Den alluviala utvinningen 

skulle knappast kunna förekomma i Sverige då vi har lagar och bestämmelser om sådant 

sedan Miljöskyddslagen trädde i kraft 1969 och ersattes 1999 av Miljöbalken. Sverige 

har haft en stark miljölagstiftning i ca 50år. Riksdagen i Sverige stiftar inte bara lagar 

utan vi har myndigheter som jobbar med tillsyn av lagarna så att de efterlevs på ett 

korrekt sätt. Detta innebär att Sverige är det mest utvecklade landet i studien och 

hamnar nr 7 på HDI 2012. Jämfört med Peru som har lagar men ingen tydlig efterlevnad 

av dem. Detta kan påvisas med att flera länder i Sydamerika säger sig följa EPA men 

inget mer. Ett stort problem I Kongo är just att lagen tass i egna händer och att den med 

mest pengar bestämmer vad marken ska användas till.  

  

Platserna som har studerats har haft olika grundförutsättningar som Björkdalsgruvan i 

Sverige. Sveriges befolkning har stor medvetenhet om Kvicksilver användning och det 

arbetas mycket med miljöfrågor inom företagen i landet. Sverige ligger i framkanten av 

miljötänkande. Den andra studerade platsen, Peru där är förutsättningarna inte lika stora. 

Kunskapen är inte lika stor speciellt inte i små byar som Choropampa. Byns 

medvetenhet har växt efter den tragiska olyckan som skedde för 12 år sedan. Den tredje 

platsen i Kongo-Kinshasa är förutsättningarna mycket sämre än för Peru. Arbetarna med 

guldutvinning vid Watsa jobbar för ett mål mat om dagen och löften om betalning. 

Detta är inte ett hållbart leverne. Det är svårt i ett land som Kongo p.g.a. de väpnade 

konflikter som råder. Det som skulle hjälpa Kongo med utvecklingen är utbildning 

tillsammans med arbetsmöjligheter för att komma vidare tror jag. 
 

Frågan är om det går att bryta guld på ett hållbart sätt? Vi kanske ska ta och 

omformulera det till -bör vi bryta guld? Det finns idag gott om guldreserver som ligger i 

bankernas kassavalv.  Kanske borde vi ta en del från dem? Sedan tror jag det är viktigt 

att vi skiljer på geologiska och ekonomiska reserver. Med ett geologiskt synsätt kan det 

verka som det finns mycket guld att bryta men problemet är att vi inte kan komma åt allt 

p.g.a. att en del ligger för långt ner i jordskorpan eller att det förekommer i för låga 

koncentrationer. De ekonomiska reserverna är den mängd metall som är rimligt att bryta 

till nuvarande prisnivå och med vår nuvarande teknologi. De senaste 10 åren har 

guldpriset stigit radikalt vilket i sig har gjort att flera företag har börjat bryta guld. År 

2002 låg guldpriset på strax under 400 troy ounce (Troy ounce är ett mått och 1 troy 

ounce är 31,1g guld) och nu 2013 ligger guldpriset på omkring 1700 troy ounce (Kitco, 

2013). 

 

 

6.1 Alternativ till brytning. 
 

Grönt guld kallas det guld som en gång har varit t.ex. ett smycke och sedan smälts ner 

och återvinns till nya smycken. På detta sätt minskas miljöpåverkan från själva 

guldbrytningen genom att använda gamla trasiga smycken eller oönskade smycken som 

blir till nya smycken som används. I denna process är själva nedsmältningen kvar och 

dess energiåtgång men ändå bättre fick jag veta efter mina år i branschen som 

guldköpare. Även svavelutsläppen är kvar och bidrar till surt regn vid den region där 
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själva nedsmältningen sker eller i grannregionen eftersom vinden styr vart svavlet 

kommer att hamna.  

 

Begreppet grönt guld kallas också en legering. En legering är guld blandat med andra 

metaller vanligen koppar och silver. Den får man genom att ta bort kopparn i 

tillverkningen och ersätta med silver vilket jag lärde mig i branschen som guldköpare. 

 

Ett annat alternativ är återvinning av elektronikskrot. Första juni 2012 invigdes det nya 

smältverket vid Rönnskärsverken för elektronikskot. Enligt Theres Hullström på verket 

finns det ca 100-200g guld i ett ton mobilskrot. Det nya smältverket gör Boliden till den 

största återvinnaren av guld (Boliden, 2012) 

 

Bättre arbetsförhållande för arbetarna kan skapas med fairtrade certifierade gruvor som 

ska skapa social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för hantverksmässig 

och småskalig gruvdrift. Målet med samarbetet är att småskalig gruvdrift ska få ett 

högre pris för sitt guld och att arbetsvillkoren ska förbättras. I England går det att köpa 

fairtrade guld vilket lanserades 2011. Fairtrade guld kommer idag ifrån certifierade 

gruvor i Bolivia, Colombia och Peru (Fairtrade, 2012). Detta har blivit allt viktigare 

idag då konsumenter kräver större kunskap om vart ifrån deras guld kommer och vilket 

fotavtryck det gör på människa och miljö när de ska köpa sina ringar till exempel för 

bröllop (Valerio, 2013). 
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7 Slutsatser 
 

Resultatet visar att kemikalierna kvicksilver, cyanid och Danafloat507 som används vid 

guldutvinning har olika effekter på både hälsan och miljön och att effekterna i hög grad 

beror på hur de används och vilka åtgärder företagen har tagit vid användningen utav 

kemikalierna 

 

I exempel från Kongo utsätts arbetarna dagligen för kvicksilver. I Peru utsätts de för 

både cyanid och kvicksilver. Även mark och vatten blir påverkat av cyanid och 

kvicksilver. Den biologiska mångfalden blir kraftigt påverkad i floderna och 

vattendragen vilket är en av orsakerna till att även lokalbefolkningen lider av 

guldindustrins miljö- och hälsoeffekter. 

 

En annan allvarlig aspekt är att kvicksilver används okontrollerat i både Peru och 

Kongo. Det som händer när kvicksilver kommer ut i naturen är att det binds upp av 

mikroorganismer till metylkvicksilver som är en ännu giftigare form av kvicksilver. Det 

tas upp av såväl fisk som djur på land och bioackumuleras i djurens näringskedja och 

till sist når det människors föda. Kvicksilver försvinner inte ur kroppen utan det lagras. 

Även ångorna från kvicksilver är mycket giftigt och skadar det vårt centrala nervsystem, 

njurar och lungor. Andra problem som kan uppstå är minskad fortplantningsförmåga, 

artrit, minnesförlust, psykos och i vissa fall död. Barn som utsätts har lättare att drabbas 

av utvecklingskomplikationer. 

 

Det är svårt att kontrollera efterlevnaden av arbetsnormer och säkerhetsrutiner speciellt i 

konfliktländer som Kongo men även Peru. Speciellt när arbetarna för den alluviala 

metoden arbetar utanför lagen och den formella ekonomin. 

 

Studien har visat att de största problemen hittas i Kongo och Peru. Sveriges gruva har 

speciellt bra förutsättningar då den inte har några andra tungmetaller än guldet som i sig 

inte är giftigt i metallisk form, dessutom används där den mest miljöanpassade tekniken. 
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