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Abstract 

The aim of this study was to determine if and how especially dioxins but also metals (arsenic, 

copper and chromium) has spread and deposited in the sediments of Lövselefjärden in 

northern Sweden. The study was also meant to determine if these pollutions could be related 

to the previous sawmill that was located near the bay. A gravity sampler was used to extract 

sediment cores from the bottom of Lövselefjärden. Five sample locations were used, and in one 

of the locations three different depths were sampled. The results show a similar distribution of 

the dioxin congeners between the samples taken in the sediment and the chemical preparation 

used at the sawmill. There was also a similarity between the proportions of metals in the 

sediment and the solution with metals used at the sawmill. It was there for concluded that the 

pollution mainly originates from the sawmill. The amount of dioxins was above the guidelines 

from both USA and Canada for most samples. For the metals, the guideline for arsenic in both 

USA and Canada was exceeded in all the samples, for copper the guideline from Canada was 

exceeded in all the samples and two of the samples exceeded the guideline from USA. The 

chromium amount did not exceed any guidelines in this study. The pollutions appear to be 

transported outwards towards the ocean and superimposed by sediment deposited later. 

Further studies to determine the bioavailability of the pollution and to determine further how 

the pollutions have spread and superimposed in the sediment are necessary.  
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1 Inledning 
Föroreningar är något som förekommer naturligt i naturen och har förekommit under väldigt 

lång tid. Efter att den industriella revolutionen startade ökade mängden föroreningar som 

släpptes ut i naturen. På 1850-talet framkom träimpregnering inom industrin, vilket är en 

betydande del av föroreningar som frisläppts (Länsstyrelsen Kronobergs län, 2001). Genom 

tiderna har det funnits flera olika processer vid sågverk som kan ha lett till lokala föroreningar. 

Detta främst p.g.a. olika medel som använts vid doppning eller impregnering 

(Naturvårdsverket, 2010). Träskyddsbehandling har funnits för att skydda virket mot mögel- 

och blånadssvampar samt för att stärka virket. Sedan 1940-talet har vattenlösliga saltmedel 

såsom bl.a. koppar-krom-arsenik-preparat (CCA-medel) använts, vilket bidragit med 

föroreningar av dessa metaller (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016). Dessa medel kan enkelt 

sprida sig till grundvatten, ytvatten och sediment vid nederbörd. Krom, koppar och arsenik 

kan även bindas till organiskt material och jordpartiklar (ibid.). Föroreningar från 

saltmedelsvätskor innehåller ofta tungmetaller vilket är farligt för både människors hälsa och 

för miljön, främst för vattenlevande organismer. Dessa ämnen är giftiga och kan orsaka 

långvariga problem i vattenmiljön. Vissa av dessa medel är därtill cancerogena och kan ge 

ärftliga genetiska skador (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016). Under mitten av 1960-talet 

infördes lösningsbaserade medel med klorfenoler som aktiva substanser. Klorfenoler innehöll 

ofta föroreningar från dioxiner. Under årsskiftet 1977/1978 förbjöds klorfenoler för att minska 

utsläppen av dessa föroreningar då man upptäckt den negativa påverkan som sker i miljön och 

för människor (Länsstyrelsen Kronobergs län, 2001). Olika metoder har använts inom 

träimpregneringsindustrin beroende på om man vill uppnå ett tillfälligt eller ett långsiktigt 

skydd. Om man vill uppnå ett tillfälligt skydd vid torkning, lagring samt transport brukar man 

använda doppning, där dioxiner varit en vanlig efterlevande förorening av de medel som 

använts under impregneringen. Däremot om man vill få ett mer långsiktigt skydd används 

tryck- eller vakuumimpregnering för att medlet ska tränga in i träet (Länsstyrelsen Kronobergs 

län, 2001). Efter tryckimpregnering förekommer ämnen såsom arsenik, koppar, krom, zink 

osv. som kan påverka miljön negativt (EMG, 2012).  

Enligt Sundqvist och Wiberg (2011) är arter som lever i Östersjön extra känsliga för 

miljöpåverkan av exempelvis organiska miljögifter eftersom det är ett brackvatten där både 

söt- och saltvattensarter lever, men påverkas båda negativt av miljön p.g.a. ”salthaltsstress”. 

Östersjön har i och med detta utsetts till ett särskilt känsligt havsområde i enlighet med 

International Maritime Organization. Utifrån känsligheten är det viktigt att undersöka och 

utvärdera vatten och sediment som mynnar ut i havet för att bestämma om föroreningar sprids 

ut i havet, och om det då är nödvändigt att sanera förorenade områden. Många 

träimpregneringsindustrier har varit placerade längs norrlandskusten i Sverige, vilket leder till 

att dessa medel som binder till partiklar och transporteras via grundvatten och ytvatten, 

relativt enkelt kan ta sig ut i Östersjön och orsaka skador på denna miljö och dess organismer. 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Dioxiner 

När man talar om dioxiner menar man ofta samlingsnamnet av de 210 kongener som ingår i 

ämnesgrupperna polyklorerade dibensodioxiner (PCDD) som det finns 75 olika kongener av, 

samt dibensofuraner (PCDF) som det finns 135 olika kongener av. Med kongener menar man 

kemiska ämnen som är liknande i struktur, funktion eller ursprung. När det kommer till 

dioxiner består de av antingen en dibensodioxin- eller dibensofuranmolekyl som är klorerad 

med upp till åtta klor, enligt figur 1 (Naturvårdsverket, 2007a; Sundqvist och Wiberg, 2011; 
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Sobek et al. 2012). Den stora variationen av placeringen av kloret är ursprunget till de 210 olika 

kongenerna.  

 

Figur 1. Generell kemisk struktur för PCDD (vänster) samt PCDF (höger). Dessa kan vara klorerade med en till åtta 
kloratomer (Cl) i positionerna 1–4 och 6–9. De positioner som inte tas upp av kloratomer tas upp av väteatomer 
(Sundqvist och Wiberg, 2011).   

 

PCDD/F är ämnen som är extremt lipofila och persistenta, dock varierar detta med 

kloreringsgraden genom att de kongener som är högklorerade har lägre vattenlöslighet samt 

nedbrytbarhet i jämförelse med de lågklorerade kongenerna. Dessa egenskaper leder till att 

dioxiner främst binder till partiklar i miljön och fördelningen kommer i och med detta att vara 

starkt förskjutet mot jord och sediment (Naturvårdsverket, 2007a). De kongener som har flest 

kloratomer är nästan 100 % adsorberade i partiklar i den kalla miljön som finns i Skandinavien, 

där nedbrytningen missgynnas och blir väldigt långsam (Sundqvist och Wiberg, 2011).  

Dioxiner är även toxiska, men giftigheten varierar beroende på den kemiska 

sammansättningen och strukturen på molekylen, flera av ämnena har mycket hög giftighet 

(Sobek et al., 2012; Sundqvist och Wiberg 2011). Alla dessa egenskaper bidrar till att PCDD/F 

ackumuleras i organismer och kan leda till hälsoproblem med sin giftighet beroende på 

exponeringsgraden (Sundqvist och Wiberg, 2011). Vissa sammansättningar av dioxiner är 

akutgiftiga, där en väldigt liten dos är det enda som krävs för att vissa arter ska dö.  

Dioxiner bildas inte med avsikt utan är biprodukter som bildas i små mängder vid industriers 

kemiska processer samt vid förbränning (Naturvårdsverket, 2007a). De kan även bildas vid 

framställning av olika klorerade preparat såsom lösningsmedel samt bekämpningsmedel 

(Rappe, 1996). Dock har både produktionen och användningen av de flesta av dessa produkter 

förbjudits, men det finns fortfarande kvar sekundära dioxinkällor som ett resultat av den 

tidigare användningen av dessa preparat. Ett exempel på en källa är den kraftiga användningen 

av klorfenolpreparat inom träimpregneringsindustrin (Persson et al. 2006). Naturvårdsverket 

har estimerat att en stor del av de mark och sedimentområden som är förorenade av PCDD/F 

kommer från klorfenolpreparat som 400-500 sågverk använt för att skydda timmer fram till 

förbutet mot preparaten 1978 (Rappe et al., 1978; Humppi och Heinola, 1985). Dioxiner 

transporteras även inom atmosfären. Föroreningsmönster från dioxiner som kommer från 

atmosfärisk deposition har visat sig enligt flera studier främst bestå av Oktaklordibensodioxin 

samt 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD (Lohmann och Jones, 1998). 

Högst koncentrationer av dioxiner återfinns i fettvävnad hos organismer samt i organiskt 

material på partiklar i jord, sediment och luft. Dioxiner stannar främst kvar på partiklar, vilket 

gör att vid sedimentation begravs de under nytt material som deponeras på botten. Akvatiska 

djur kan ta upp föroreningarna via diffusion från vattnet (biokoncentration) eller via födan och 

ackumulera dessa föreningar (bioackumulation). Utöver detta kan även dioxiner ackumuleras 

upp i näringskedjan (biomagnifikation) vilket leder till att de djur som finns på toppen av 

näringskedjan är särskilt utsatta för de toxiska effekterna från dioxiner (Halle et al., 1976; 

Jensen et al., 1969). Akvatiska djur exponeras främst av lågklorerade kongener eftersom de 

högklorerade binder starkare till sedimenten (Naturvårdsverket, 2007a). Eftersom dioxiner 

ackumuleras i näringskedjan och anrikas finns de i bl.a. fet fisk såsom lax och strömming. Dock 
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så kan föreningarna förändras genom näringskedjan, vilket gör att människor inte alltid 

exponeras av samma blandning av ämnen som primärt bildades.  

För att få en sammanlagd halt av de mest toxiska kongenerna av PCDD/F och dioxinlika PCB-

kongener i en miljömatris använder man sig av en parameter som kallas toxiska ekvivalenter 

(TEQ). Alla olika PCDD/F- och PCB-kongener som bidrar med samma verkningsmekanism i 

organismer har tilldelats en toxisk ekvivalensfaktor (TEF). Dessa TEF-värden kopplar varje 

kongens giftiga verkan mot den allra giftigaste kongenen 2,3,7,8-tetraCDD (Sundqvist och 

Wiberg, 2011; Sobek et al., 2012). Däremot finns det varierande TEF-skalor p.g.a. olika 

organisationers bedömningar. Beräkningen av TEQ sker genom att multiplicera 

koncentrationen  av varje PCDD/F och PCB med tillhörande TEF-värde, och sedan summera 

alla dessa värden, enligt ekvation 1 (FAO/WHO, 2016).  

 

 Ekvation 1: 

𝑇𝐸𝑄 = ∑(𝑘𝑜𝑛𝑐𝑎×𝑇𝐸𝐹𝑎 + 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑏×𝑇𝐸𝐹𝑏 +…𝑘𝑜𝑛𝑐𝑁×𝑇𝐸𝐹𝑁) 

 

konc = koncentration av kongenen i provet 

TEF = TEF-värde för kongenen 

a, b…N = alla olika kongener med TEF-värden 

 

Det finns två olika TEQ-värden för prover, ett lower-bound och ett upper-bound värde. De 

beskriver hur man behandlar värden som ligger under detektionsgränsen. När man räknar 

med lower-bound sätter man värden under detektionsgränsen till noll. När man räknar med 

upper-bound sätter man istället värdet på detektionsgränsen i beräkningen. Detta eftersom det 

riktiga värdet ligger någonstans mellan noll och detektionsgränsen. Därför representerar 

upper-bound det värsta scenariot i dessa fall (Sundqvist och Wiberg, 2011).  

Det förekommer inte några satta riktvärden för dioxiner i sediment i Sverige. Inom Sverige 

finns det metoder och bedömningsgrunder utifrån Vattendirektivet för att bestämma den 

platsspecifika bakgrundshalten. Detta i och med att det är svårt att arbeta med ett riktvärde 

för hela Sverige då det naturligt finns en stor variation i bakgrundshalter för alla ämnen.  Det 

finns däremot ett förslag från Naturvårdsverket för ett gränsvärde på 0,85 pg TEQ/g 

torrsubstans (TS) baserat på riktlinjer som är utarbetade av Canadian EPA (Naturvårdsverket, 

2008). I denna undersökning kommer därför utländska riktvärden att användas vid 

bedömning av resultaten. Kanada har satt ett riktvärde på 0,85 pg TEQ/g TS som representerar 

en övre gräns där inga effekter på organismer förväntas (CCME, 2001). USA har riktvärden på 

2,5–60 pg TEQ/g TS (beroende på vilken organism som avses skyddas), där värdet 

representerar den undre gränsen där ämnet förväntas medföra effekter (US EPA, 2002). Det 

finns gränsvärden för halter av dioxiner i livsmedel för att undvika att livsmedel med höga 

halter ska hamna på marknaden då den största exponeringen för människor kommer från 

livsmedel. Människor får i sig ämnet från bl.a. fet fisk, om de äter mycket fet fisk från 

förorenade områden kan de bli utsatta för en kraftig exponering. Detta har varit den största 

källan för hög exponering hos människor. Spädbarn är mycket högexponerade av dioxiner 

eftersom bröstmjölk innehåller en relativt hög halt av ämnet (Naturvårdsverket, 2007a; 

Livsmedelsverket, 2016). Studier visar att om barn i fosterstadiet utsätts för dioxiner kan deras 

födselvikt, motoriska och kognitiva utveckling påverkas. Det kan möjligtvis även påverka 

risken för infektionssjukdomar och allergier/astma (Livsmedelsverket, 2016). Enligt Helsinki 

Commission (2004) kan exponering av dioxiner medföra bl. a. kraftiga hudskador samt 

förändrad leverfunktion. 
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1.1.2 Arsenik, koppar och krom 

Metaller är något som naturligt förekommer i miljön. De förekommer bl.a. i berggrunden och 

i vatten. Flera metaller är essentiella för människor, djur och växter, dock enbart i små 

mängder. Om de förekommer i för höga koncentrationer kan de istället vara giftiga och kan 

leda till cancer eller andra sjukdomar. Människor har genom åren bidragit med en ökning av 

halterna i naturen genom utsläpp från olika industrier som då kan spridas i marken vid 

industrierna eller genom luften och deponeras på platser långt ifrån industrin 

(Naturvårdsverket, 2017). 

Arsenik förekommer naturligt i berggrunden och kan lösas ut i grundvattnet. Människor får i 

sig arsenik via föda eller direkt via dricksvatten. Om arsenik förekommer i höga halter finns 

det risk för allvarliga hälsoeffekter. Kronisk exponering kan leda till tumörer på bl.a. hud, 

lungor och urinblåsa. Det kan även leda till en uppkomst av bl.a. hjärtkärlsjukdom, leverskada 

samt diabetes hos framförallt barn (Persson, 2015). 

Koppar är en essentiell metall för både människor och andra organismer. Om koppar 

förekommer i för höga halter får det dock en skadlig effekt istället (Naturvårdsverket, 2016). 

Även krom är en metall som leder till giftiga effekter om det förekommer i för höga halter, samt 

är vissa former av krom cancerogena. Dock är det ett ämne som både människor och 

organismer är i behov av, om en i små mängder (Björn, 2008).  

Dessa tre ämnen (arsenik, koppar och krom) har använts och används vid speciella ändamål i 

bl.a. impregneringsmedel såsom CCA-medel. Ett känt CCA-medel är Boliden K33 som fanns 

under åren 1952–1990 och innehåller 22,2 % arsenik, 11,8 % koppar och 13,8 % krom 

(Bhattacharya et al., 2001). En stor del i spridningen av främst arsenik till miljön kommer från 

träimpregnering. Det sker inte enbart påverkan på miljön utifrån användningen av det virke 

som har fått denna behandling utan även vid avfallshanteringen. När allt virke ska 

omhändertas uppstår ett till problem med avseende på utsläpp eftersom virket antingen ska 

förbrännas och då kan släppa ut föroreningarna i luften, eller deponeras och då släpps 

föroreningarna ut i marken så småningom (SGU, 2005). Dock är det förbjudet att deponera 

brännbart och organiskt material i nutid (SFS, 2001:512). Detta betyder att det enbart är det 

material som är deponerat innan detta förbud infördes 2002, som finns i deponier och släpper 

ut föroreningar på detta sätt. Virket som förbränns måste förbrännas i en speciell ugn där 

askan tas hand om och röken renas för att minska föroreningarnas spridning via luften. Detta 

eftersom det har inträffat allvarliga förgiftningsfall då de eldats i vedspis (SGU, 2005).  Vid 

avfallsupplag kan man förvänta sig att föroreningarna kommer vara organiskt bundet under 

en tid, men på sikt kommer förhållanden att förändras och de kommer troligt att lakas ut. 

Därför kan dessa avfallsupplag med trä som impregnerats av dessa medel räknas som en 

kemisk tidsbomb för frigörande av dessa föroreningar (ibid.).  

Förekomsten av dessa föroreningar i sediment kommer från bl.a. avrinning och atmosfärisk 

deposition. Höga halter hittar man avsatt i sediment i närheten av olika verksamheter såsom 

gruvverksamheter och smältverk som exempelvis Rönnskärsverken i Skellefteå. Andra 

antropogena källor som kan vara orsaken till de förhöjda halterna i Östersjön är sannolikt 

tidigare träimpregneringsverksamheter vid kusten (SGU, 2005).   

Riktvärden för arsenik i sediment ligger på 9,8 mg/kg i USA (MacDonald et al., 2003) och på 

7,24 mg/kg TS i Kanada för ”interim sediment quality guideline value” och på 41,6 mg/kg TS 

för ”probable effect level” (CCME, 1999a). Där den undre gränsen representerar värden där 

man förväntar sig effekter och den övre gränsen där man förväntar sig effekter mer 

regelbundet. När det kommer till koppar har USA riktvärdet på 31,6 mg/kg (MacDonald et al., 

2003) och Kanada 18,7 mg/kg TS ”interim sediment quality guideline value” och 108 mg/kg 

TS ”probable effect level” (CCME, 1999b). För krom har USA riktvärdet 43,4 mg/kg 
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(MacDonald et al., 2003) och Kanada 52,3 mg/kg TS ”interim sediment quality guideline 

value” samt 160 mg/kg TS ”probable effect level” (CCME, 1999c).  

Det finns i Europa framtagna metoder för att bestämma den platsspecifika bakgrundshalten 

av ämnen. Det är vattendirektivet (2000/60/EG) som styr hur man ska hantera de naturliga 

halterna baserat på de specifika platserna man undersöker. Hur halter i sediment och vatten 

ska utvärderas finns beskrivet i Naturvårdsverkets handbok 2007:4. De naturliga halterna som 

finns i sediment bestäms i första hand genom att undersöka värden från djupare 

sedimentlager. Däremot om sådana analysvärden inte finns tillgängliga kan man använda sig 

av schablonvärden på bakgrundshalter (Naturvårdsverket, 2007b). Till denna undersökning 

kommer alltså schablonvärden att användas eftersom det inte finns några analysvärden på 

opåverkade sedimentlager från denna plats. Utifrån Naturvårdsverkets rapport från 1999 visar 

en tabell tillstånd utifrån koncentrationen av metaller i sediment (mg/kg TS). Utdrag av 

schablonvärden för arsenik, koppar och krom visas nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1. Tillstånd utifrån koncentrationen av metaller i sediment uttryckt i mg/kg TS (Naturvårdsverket, 1999). 

Klass Benämning Arsenik Koppar Krom 

1 Mycket låga halter ≤ 5 ≤ 15 ≤ 10 

2 Låga halter 5–10 15–25 10–20 

3 Måttligt höga halter 10–30 25–100 20–100 

4 Höga halter 30–150 100–500 100–500 

5 Mycket höga halter > 150 > 500 > 500 

 

I samma rapport finns även en tabell som visar jämförvärden för naturliga, ursprungliga 

koncentrationer av metaller i olika typer av svenska vatten, opåverkade av lokala utsläpp och 

försurning. I denna tabell visas även värden för sediment i mg/kg TS. Ett utdrag av 

schablonvärdena för arsenik, koppar och krom visas i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Jämförvärden för naturliga, ursprungliga koncentrationer av metaller i sediment i Sverige uttryckt i mg/kg 
TS (Naturvårdsverket, 1999).  

Sediment  Arsenik Koppar Krom 

Naturlig, ursprunglig koncentration 8 15 15 

Bakgrund N Sverige 10 15 15 

 

 

1.1.3 Sediment 
Bottensediment karaktäriseras generellt som erosions-, transport- eller ackumulationsbottnar 

(SGF, 2013). Med en erosionsbotten menas en botten som är konstant utsatt för erosion och 

återfinns ofta i exempelvis rinnande vatten eller längs stränder. En ackumulationsbotten är en 

stabil botten vilket gör att finmaterial kontinuerligt sedimenterar och spridning vidare 

förekommer inte. Dessa bottnar återfinns vanligt vid djupare områden med en svag lutning. 

En transportbotten är ett mellanting mellan erosion- och ackumulationsbotten där det sker en 

variation mellan ackumulering av finsediment under en kortare tid följt av resuspendering av 

partiklar och vidare transport. Provtagningar av bottensediment sker vanligtvis på 
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ackumulationsbottnar då man där kan få ett historiskt arkiv av föroreningar eftersom det inte 

sker någon rörelse där (SGF, 2013).  

1.2 Områdesbeskrivning 
Lövselefjärden har klassats som ett riksintresse enligt MB 3:6 (SFS 1998:808), med hänsyn till 

friluftsliv, natur- och kulturmiljö. Enligt fiskeriverkets kartläggning utgör Lövselefjärden även 

ett viktigt område för siklöja och strömming, men även för sik i närområdet just utanför fjärden 

mot kusten (Länsstyrelsen Västerbotten, 2014; Gunnartz et al., 2011). 

 

1.2.1 Lövsele sågverk 

Sågverket låg ca 50 m från Lövselefjärden samt ca 100 m ifrån ett mindre vattendrag 

(Djupbäcken) som rinner ut i Lövselefjärden. Grundvattnets nivå och riktning finns inte 

definierade i SGU:s register. 

Sågverket låg i Lövsele på fastigheterna Noret 3:5 samt 3:6, Västerbottens län (figur 2). Lövsele 

sågverk var i drift mellan 1912 och 1978 med ett uppehåll från 1929 då fastigheten brann ned 

och återbyggdes för fortsatt bedrift. Från den senare delen av 50-talet började verksamheten 

använda kemikalier för att skydda virket mot blånad och svampangrepp. Mellan 1970 och 1978 

använde man preparatet Ky-5, vilket man doppade virket i. Man har enligt uppgifter genomfört 

impregneringen både inomhus och utomhus för att sedan låta virket droppa av ned i marken 

vid virkesupplaget eller genom det befintliga golvet inne i fastigheten. Doppningskar har även 

enligt uppgifter tömts på området eller orenat ned genom golvet. Doppningskaret som 

användes under driftstiden låg ovanför en sluttning som lutade ned mot fjärden, vilket kan 

bidra till en ökad spridning ned mot fjärden och Bottenhavet. Ky-5 är ett preparat som vid 

framställning ger upphov till bildningen av bl.a. dioxiner, vilket kan leda till en negativ 

påverkan av miljön och organismer i området vid läckage. Det finns även uppgifter om att 

impregneringsmedel som innehåller arsenik, koppar samt krom användes innan man använde 

Ky-5. Dock är det mer osäkert under vilken tid detta var (Petterson, 2017; Sundqvist, 2016).  
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Figur 2. Kartbild över Lövselefjärden och sågverkets placering i förhållande till Umeå och Skellefteå i Västerbottens 
län. 

1.2.2 Området idag 

Alla byggnader som fanns i området revs 1988 och området har städats med avseende på rester 

från verksamheten förutom den spån- och barkdeponi som användes och fortfarande finns 
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kvar i området. Området som verksamheten var placerad på har delvis återbeskogats. 

Nuvarande användningsområde för omkringliggande mark är bl.a. husvagnscamping där det 

finns ett antal trädäck ämnat för husvagnar som används av campinggästerna under 

sommaren. Det finns även en fiskehamn och gästhamn i närområdet med 20 stycken 

gästplatser. 

 

1.2.3 Tidigare undersökningar 

Hälsokontoret samlade in ett blandprov i området 1988 där de fann mindre mängder av 

arsenik, koppar samt krom enligt en MIFO fas 1 undersökning från Länsstyrelsen Västerbotten 

2002. År 2016 genomfördes en mer genomförlig markundersökning inom sågverksområdet 

som ett examensarbete i samarbete med konsulter från ÅF Infrastructure AB Umeå samt 

Skellefteå kommun. De prover som togs var dels vid de platser där doppningskaren varit 

placerade och dels vid virkesupplag samt ett ytligt prov vid spån- och barkdeponin. Detta för 

att se var dioxiner förekom inom området samt om det går att koppla till den tidigare 

sågverksamheten. Från denna undersökning fann man tydliga spår av dioxiner i de 

provtagningspunkter man valt utifrån misstänkta ”hotspots”. År 2007 togs ett sedimentprov i 

fjärden som en del i ett forskningsprojekt. Det provdjup som analyserades var de översta 2 cm 

(Sundqvist et al. 2009). Provtagningspunkten från den undersökningen visas i figur 3 i samma 

kartbild som de provtagningspunkterna som togs under denna undersökning.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna sedimentundersökning är att se om och hur främst dioxiner men även 

metaller (arsenik, koppar och krom) spridit sig och sedimenterat i Lövselefjärden som ligger 

direkt intill den tidigare sågverksamheten. Det ska även undersökas om det förekommande 

föroreningar kan kopplas till den tidigare sågverksamheten. Denna undersökning ska ligga till 

grund för den fortsatta prioriteringen med avseende på fördjupade undersökningar och 

åtgärder.  

 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom detta är en förstudie av förhållandet i sedimenten i Lövselefjärden kommer det att 

finnas en begränsning på antalet provtagningspunkter, vilket leder till att enbart slutsatser om 

dessa punkter kan dras. Detta kommer att ligga som grund för en fortsatt huvudstudie där fler 

prover tas. Underlaget i denna studie medger därför inte någon statistisk säkerhetsställd 

analys för att visa signifikans av förhållandet utan enbart tillföra en överblick av området som 

underlättar prioriteringen av ytterligare undersökningar. 

 

2 Metod och material 
 

2.1 Provtagning 
Provtagningspunkterna är placerade för att kartlägga en eventuell spridning i nord-sydlig 

riktning längs med fjärdens djupstråk. Detta eftersom föroreningarna kan sjunka ned och 

fastsättas i sänkorna där det förväntas att det sker mindre påverkan från omgivningen. En av 

provtagningspunkterna placerades närmare stranden för att se om det uppstår någon skillnad 

med en punkt som kommer närmare den tidigare placeringen av sågverket. En GPS användes 

för att markera provtagningspunkteran på plats. Koordinaterna fördes sedan in i ett GIS-

program, i detta fall ArcMap, för att skapa en kartbild över området samt placeringen av 
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provtagningspunkterna (figur 3). Vattendjupen vid provtagningspunkterna låg på 7 m vid 

punkt 1, 8,5 m vid punkt 2, 3 och 4, samt på 9 m vid punkt 5.  

En rörprovtagare av gravitationsmodell användes för att ta upp sedimentproppar från fem 

punkter i Lövselefjärden. Provtagningen utfördes enligt SGF:s standard utifrån Fälthandbok 

om undersökningar av förorenade områden (2013). Sedimentproppen trycktes ut och skivades 

utifrån de djup som visas i tabell 3 nedan, och lades i glasburkar med volymen 250 ml. Vid 

provtagningspunkt 4 togs provet ut mellan 2–12 cm istället för de 0–10 cm som togs vid de 

andra provtagningspunkterna. Detta eftersom vid provtagningspunkt 4 var ytskiktet påverkat 

vid upptaget då det var en hög vattenhalt och översta delen rann ut. Därför valdes det att ta 

från 2 cm istället då provet blev mer hanterbart därifrån. Alla sedimentproppar visade ett 

oxiderat brunaktigt ytskikt i ca 2 cm och sedan ett reducerat förhållande med en svart färg.  

Provburkarna märktes och lades sedan i kylväska. Dessa prover blev sedan omrörda i labb för 

att homogeniseras och det togs ett delprov ut ur varje prov för att användas till loss on ignition 

(LOI). Efter detta skickades proverna för dioxin- och metallanalyser till ett ackrediterat labb, i 

detta fall Eurofins. Eurofins beräknade även provernas TEQ-värden genom att använda sig av 

TEF-värden angivna av världshälsoorganisationen (WHO) 2005. Eurofins är ackrediterade av 

Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025 och certifierade enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitet) samt 

SS-EN ISO 14001 (miljö). Detta gör att deras analyser har kvalitetssäkringsrutiner.  

 

Tabell 3. Provtagningsdjupet i cm vid varje provtagningspunkt. 

Provtagningspunkt 1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 

Provtagningsdjup (cm) 0–10 0–10 0–10 2–12 0–7,5 7,5–15 15–22 
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Figur 3. Kartbild över området, provtagningspunkter samt provtagningspunkten från den tidigare undersökningen. 

 

2.2 Dioxiner, arsenik, koppar och krom 
De kongenerna som analyserades i denna undersökning visas i tabell 4. Totalt analyserades 17 

olika kongener för dioxiner. Dessa analyserades av det ackrediterade labbet Eurofins. Arsenik, 

koppar och krom har analyserats enligt metoden SS 028150–2/ICP-AES och har 

mätosäkerheten 30 %, 15 % samt 15 % respektive. Dioxiner har analyserats enligt EPA 1613B 

mod/EU 589/2014 med en mätosäkerhet mellan 15–30 % (värdet för varje kongen visas inom 

parentes i tabell 4). 
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Tabell 4. De kongener för dioxiner som analyserades vid denna undersökning. Inom parentes visas mätosäkerheten 
för varje kongen i procent. 

Analyserade kongener     
2,3,7,8-tetraCDD  
(30 %) 

Oktaklordibensodioxin  
(25 %) 

1,2,3,7,8,9-hexaCDF  
(30 %) 

1,2,3,7,8-pentaCDD  
(30 %) 

1,2,3,7,8-pentaCDF  
(20 %) 

2,3,4,6,7,8-hexaCDF  
(20 %) 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD  
(20 %) 

2,3,4,7,8-pentaCDF  
(20 %) 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF  
(25 %) 

1,2,3,6,7,8-hexaCDD  
(20 %) 

2,3,7,8-tetraCDF  
(15 %) 

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF  
(30 %) 

1,2,3,7,8,9-hexaCDD  
(25 %) 

1,2,3,4,7,8-hexaCDF  
(20 %) 

Oktaklordibensofuran  
(25 %) 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD  
(20 %) 

1,2,3,6,7,8-hexaCDF  
(25 %)   

 

2.3 LOI 
LOI undersöktes för att karaktärisera sedimenten samt för att bestämma vattenhalten och den 

organiska halten i sedimenten då dioxiner främst binder till organiskt material. Detta gjordes 

genom att torka delar av proven i en ugn på 105°C där de fick stå och torka under natten. 

Deglarna ställdes sedan in i en annan ugn som under en timme värmdes upp till 550°C där 

proverna fick sedan stå i fyra timmar i 550°C innan deglarna togs ut och placerades i en 

exikator. Där fick deglarna svalna i 15 minuter innan de vägdes en sista gång för att kunna 

bestämma den organiska halten i proverna. 

 

 

3 Resultat 
 

3.1 Dioxiner 
Resultaten för dioxinfördelningen över de olika kongenerna för varje provtagningspunkt visas 

nedan i figur 3. De värden som detekterades och visas i andelar i figur 3 visas även i en tabell 

för förtydligande i bilaga 1. Ett diagram för att visa mönstret av dioxinfördelningen hos Ky-5 

preparatet visas i figur 4. I båda diagrammen ser man en tydlig topp hos två kongener, 

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF och Oktaklordibensofuran. Man ser även två tydligare toppar för 

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD och Oktaklordibensodioxin för de prover som var tagna i 

Lövselefjärden.  

 



12 
 

 

Figur 3. Fördelningen av de olika kongenerna för dioxiner i provpunkterna. Värdena fördelas mellan 0-1, där 1 
motsvarar 100 %. 

 

 

Figur 4. Fördelningen av de olika kongenerna för dioxiner i preparatet Ky-5 (Sundqvist et al. 2010). Värdena 
fördelas mellan 0-1, där 1 motsvarar 100 %. 

De beräknade TEQ-värdena för lower- och upper-bound utifrån TEF-värden från WHO 2005 

visas i tabell 5. De flesta överskrider riktvärdena för både USA och Kanada. Det lägsta värdet, 

0,17 pg TEQ/g TS, finner man i det ytligaste lagret från punkt 5 när man tittar på lower-bound. 

Det högsta värdet, 10 pg TEQ/g TS, återfinns i det djupaste lagret på punkt 5 när man tittar på 

upper-bound. Om man jämför fördelningen av föroreningar allt eftersom man kommer längre 

ut mot havet ser man en ökning från punkt 3 som är längst in i fjärden till punkt 2 som ligger 
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mer direkt utanför verksamhetsområdet. Sedan ser man en minskning av koncentrationen 

igen mot punkt 1, 4 och 5. Föroreningens fördelning i djupled visar en svag ökning till en början 

mellan 0–7,5 cm och 7,5–15 cm för att sedan öka kraftigt till provet mellan 15–22 cm.  

 

Tabell 5. De beräknade TEQ-värdena för lower- och upper-bound beräknade för denna provtagning utifrån TEF-
värden från WHO 2005, de är uttryckta i pg TEQ/g TS. De värden med röd bakgrund överskrider riktvärdena både 
i USA (2,5–60 pg TEQ/g TS) och i Kanada (0,85 pg TEQ/g TS). De med gul bakgrund överskrider enbart Kanadas 
riktvärden. De med vit bakgrund överskrider inga riktvärden.  

 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5.1 PP 5.2 PP 5.3 

WHO 2005 
lower-bound 
(pg TEQ/g TS) 

0,34 5 1,1 2 0,17 0,24 8,2 

WHO 2005 
upper-bound 
(pg TEQ/g TS) 

3,1 7,6 6,3 5 2,9 3 10 

 

3.2 Arsenik, koppar och krom 
Resultatet för metaller i sedimenten visas i tabell 6. Halterna som detekterades av krom 

överskrider inga riktvärden, alla värden ligger mellan 34–39 mg/kg TS. För koppar överskrids 

åtminstone ett av riktvärdena som används vid jämförelse i denna undersökning, där värdena 

ligger mellan 26–30 mg/kg TS på fem av provpunkterna och 33 mg/kg TS samt 35 mg/kg TS 

på de resterande två punkterna. Flera eller alla riktvärden som används för arsenik överskrids 

på samtliga provtagningspunkter med den högsta halten på 170 mg/kg TS och den lägsta på 

28 mg/kg TS. Utifrån Naturvårdsverkets tabell (se tabell 1) med tillstånd av koncentrationer 

av metaller i sedimentet uppnår provpunkt 2 måttligt höga halter av arsenik, provpunkt 1, 3, 

4, 5.1 samt 5.2 överskrider nivån för höga halter och provpunkt 5.3 överskrider nivån för 

mycket höga halter av arsenik. För koppar ligger alla provpunkter i intervallet för måttligt höga 

halter. Koncentrationerna för krom ligger också inom intervallet för måttligt höga halter på 

alla provtagningspunkter. När det kommer till de koncentrationer som enligt 

Naturvårdsverket är en naturlig koncentration och bakgrundsnivå i norra Sverige överskrider 

alla metaller vid alla provpunkter dessa värden.  

 
Tabell 6. Halterna av metaller i proven uttryckt i mg/kg torrsubstans. Värden med en röd bakgrund överskrider 
riktvärden från både USA och Kanada. De med röd bakgrund och ”fet” textstil överskrider både Kanadas värde för 
”interim sediment quality guideline value” och ” probable effect level”, de med ”vanlig” textstil överskrider enbart 
Kanadas ”interim sediment quality guideline value”. De värden som har en gul bakgrund överskrider enbart 
Kanadas ”interim sediment quality guideline value”. De med vit bakgrund överskrider inga riktvärden.  

Provpunkt 1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 

Arsenik (mg/kg TS) 28 95 61 69 32 36 170 

Koppar (mg/kg TS) 27 26 29 35 28 30 33 

Krom (mg/kg TS) 35 34 35 37 37 36 39 

 

Jämför man fördelningen av föroreningar för metaller ser man samma mönster för arsenik 

som för dioxiner, med den högsta koncentrationen i det djupaste lagret i punkt 5. Man ser även 

att det sker en ökning från punkt 3 som är längst in i fjärden mot punkt 2 för att sedan minska 

mot punkt 1, 4 och 5 igen. För koppar är det däremot tvärt om med den lägsta koncentrationen 

i punkt 2 och en ökande koncentration inåt i fjärden och ut mot punkt 4 för att sedan minska 

igen mot punkt 5. För krom är det inte en markant skillnad mellan någon av punkterna i 
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ytskiktet utan de ligger alla mellan 34 mg/kg TS och 37 mg/kg TS. Om man istället tittar på 

fördelningen över djupet vid provpunkt 5 ser man igen ett liknande mönster mellan arsenik 

och dioxiner där det mellan de två översta skikten sker en svag ökning för att sedan öka kraftigt 

i provet 15–22 cm. För koppar och krom ser man inte en markant skillnad i djupled. 

 

3.3 LOI 
De vikter samt resultat som LOI gav visas i tabell 7 nedan. Den provtagningspunkt som hade 

högst organisk halt var den punkten som var placerad närmare land med en halt på 7,0 %. Den 

lägsta halten låg på 4,8 %. De flesta proverna hade en organisk halt över 6 %. Den organiska 

halten varierade inte speciellt mycket mellan proverna utan enbart 2,2 %.  

 
Tabell 7. Vikterna samt resultat för sedimentproverna från LOI-analysen. 

Provpunkt 1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 

Vattenhalt (%) 72 65 69 73 76 74 67 
LOI (%) 7,0 4,8 5,6 6,2 6,7 6,2 5,4 

 

Om man utgår ifrån tumregeln för bottentyper enligt tabell B2 i Sobek et al. (2012) 

karaktäriseras botten i Lövselefjärden i dessa punkter som en transportbotten (vattenhalt 50–

80 %, samt LOI 4–10 %). Dock om man utgår ifrån den mängd sediment som ackumulerats 

med förhöjda halter av dioxiner (åtminstone ned till 22 cm) övervägs att denna botten är en 

ackumulationsbotten.  

 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Egna resultat 
Om man jämför kongenmönstret från denna undersökning (figur 3) med kongenmönstret för 

Ky-5 (figur 4) ser man en relativt tydlig koppling, främst från de två tydliga topparna för 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF och Oktaklordibensofuran. Detta leder till att en koppling kan dras 

mellan användandet av detta preparat under sågverkets driftstid och föroreningen i 

sedimentet. Anledningen till att det i Lövselefjärden finns två tydligare toppar för 

Oktaklordibensodioxin samt 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD kan bero på att dessa är de två kongener 

som främst kommer från atmosfäriskdeposition. Man kan se en del avvikelser med mönstret 

för provtagningspunkterna och för Ky-5. Det kan bero på att andra källor delvis bidrar till 

föroreningen eller att föroreningarna delvis bryts ned vilket förändrar mönstret. Dock enligt 

mönstret har huvuddelen av föroreningen sannolikt sitt ursprung i klorfenolanvändningen på 

sågverket. När det kommer till metallerna kan man se en procentuell fördelning på flera av 

punkterna som kan jämföras och liknas med den procentuella fördelningen som fanns i CCA-

medel, där man exempelvis vid provtagningspunkt 4 kan se att arsenik uppnår en halt som 

ligger på ungefär dubbelt så mycket som koppar (då procentandelen i CCA-medel låg på 22,2 

% arsenik och 11,8 % koppar) samt att krom låg på en halt, aning högre än koppar (då 

procentandelen för krom låg på 13,8 %). Detta indikerar att man möjligtvis kan koppla detta 

till användningen av CCA-medel och föroreningen. Dock när det kommer till koppar och krom 

kan dessa finnas i relativt höga halter naturligt på vissa platser. Detta gör att man inte kan anta 

att detta säkert kommer från sågverket eller från andra naturliga källor.  

Den geografiska fördelningen visar att det vid punkt 2 är den högsta koncentrationen av 

dioxiner i ytskiktet och att koncentrationen minskar både inåt i fjärden och ut mot havet i 
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ytsedimenten. Anledningen till att den högsta koncentrationen i ytskikten ligger på denna 

punkt kan vara delvis p.g.a. att det hela tiden kommer nya föroreningar från området och 

avsätts där. Anledningen till att koncentrationerna minskar inåt i fjärden kan bero främst på 

att strömmarna som går genom fjärden transporterar föroreningarna utåt mot havet. Orsaken 

till att föroreningarna minskar i ytskiktet närmare havet kan vara av den orsaken att 

strömmarna blir starkare vilket transporterar mer material vidare utåt. Det kan även bero på 

att det tillkommer mer material som inte är förorenat som kan överlagra föroreningarna när 

det sker avsättning av sediment. Att koncentrationen inte är högst i punkt 1 som ligger närmast 

verksamhetsområdet kan bero på att det lutar ned mot djupstråket, vilket gör att 

föroreningarna inte sedimenterar vid denna punkt utan transporteras vidare nedåt. Om man 

istället jämför dioxinernas fördelning i djupled ser man att det ökar en aning mellan de två 

översta skikten för att sedan efter 15 cm öka kraftigt. Detta kan vara orsakat av att det skett en 

överlagring av mindre förorenat material. Det kan också bero på att nedbrytningen av annat 

material som finns i sedimenten sker snabbare än nedbrytningen av dioxiner, vilket leder till 

att dioxiner ansamlas i djupet. 

Anledningen till fördelningen av metaller i både djupled och horisontalled med avseende på 

närhet till havet kan bero på samma anledningar som för dioxiner. Att arsenik har en tydligare 

förorening kan bero på att både krom och koppar är ämnen som organismer använder medan 

arsenik enbart bryts ned över tid. Det kan även bero på att det var en större mängd arsenik i 

själva medlet som användes, vilket gör att det redan från början var högre halter av arsenik än 

både koppar och krom som avsatts i sedimenten. Arsenik kan även tillkommit från atmosfärisk 

deposition, vilket bidrar till mönstret som finns. För koppar och krom är skillnaden så pass 

liten mellan punkterna att det är svårt att säga att det är en skillnad eller inte med tanke på 

mätosäkerheten.  

Det studerade området bedöms utgöra delvis en ackumulationsbotten med tanke på 

sedimentationsmängden som sker vid exempelvis provpunkt 5. Dock utgörs även delar av en 

transportbotten utifrån vattenhalt och organisk halt, samt att föroreningar transporteras 

vidare ned i djupstråket som vid provpunkt 1. Detta gör att eftersom det studerade området 

bedöms utgöra en transportbotten kan påverkan från omgivningen ge ett varierande resultat. 

Detta eftersom föroreningens fördelning beror på hur strömmarna varierar. Mycket av 

föroreningarna kan ha transporterats vidare till andra platser istället för att ackumulera i 

fjärdens djupstråk på grund av att det är en transportbotten. Däremot eftersom det även kan 

antas vara en ackumulationsbotten kan mycket av föroreningarna överlagras vilket gör att de 

ansamlas på djupet. Av anledningen att det finns tendens för transportbotten är det viktigt att 

ta hand om och möjligen sanera verksamhetsområdet för att inte mer föroreningar ska 

tillkomma i fjärden och då inte sprida sig mer och påverka ett större område. Detta även för 

att de inte ska spridas vidare ut i havet då arterna där är väldigt känsliga p.g.a. den tidigare 

beskrivna ”salthaltsstressen”.  

Som nämndes i inledningen binder gärna dioxiner till organiskt material vilket gjorde att man 

kunde tänka sig att finna högre halter av dioxiner vid punkter som har en högre organisk halt. 

Eftersom det är relativt liknande LOI för alla provtagningspunkter är det dock svårt att dra en 

koppling mellan halterna av föroreningar och mängden LOI. Detta också i och med 

mätosäkerheten som kommer med analyserna. Om det hade varit en högre skillnad i LOI hade 

det varit möjligt att dra en koppling mellan den organiska halten och koncentrationen av 

dioxiner, men med den fördelning som återfanns tyder föroreningsfördelningen mer på var det 

sker mer transport av material eller mer sedimentation istället. Där det är en högre 

sedimentationshastighet där det är mer föroreningar samt att vid punkter med mindre halter 

av föroreningar har kraftigare transport.  
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De TEQ-värden som beräknats för denna undersökning har beräknats utifrån alla PCDD/F 

kongener som har något TEF-värde, dock har inte några dioxinlika PCB:er använts i 

beräkningen. Detta leder till att riskerna utifrån TEQ-värden kan underskattas. Dock har det 

inte framkommit någon misstanke om att PCB:er ska förekomma i någon förhöjd halt i 

Lövselefjärden, vilket i sin tur leder till att denna underskattning antas vara obetydlig. 

Resultatet för dioxiner enligt de beräknade TEQ-värdena utifrån TEF-värden från WHO 2005 

upper-bound överskrider riktvärden för både Kanada och USA för alla prover. Detta indikerar 

att det sker en påverkan på miljön som vid fortsatt exponering kan orsaka skador på miljön, 

då det är värden över denna nivå som förväntas medföra effekter mer regelbundet. Det är dock 

inte definitivt att det kommer att ske någon skadlig påverkan, men risken för detta ökar. Om 

man däremot tittar på de beräknade TEQ-värdena utifrån TEF-värden från WHO 2005 lower-

bound är det bara två av proverna som överskrider både Kanadas och USA:s riktvärden, två 

som överskrider enbart Kanadas riktvärden och tre av proverna som inte överskrider något av 

riktvärdena. Eftersom Sverige föreslår att följa Kanadas riktvärden är det ändå mer än hälften 

av proverna som överskrider gränsen. Man bör utifrån detta överväga att sanera markområdet 

runt verksamhetsområdet för att det inte ska spridas mer föroreningar från marken ned i 

sedimenten. Sedan bör man likaså fundera på om man ska genomföra någon åtgärd även för 

sedimenten.  

Koncentrationerna av metaller i sedimenten överskrider alla bakgrundsnivån i norra Sverige 

enligt Naturvårdsverkets klassning, samt att alla koncentrationer ligger åtminstone inom 

intervallet för måttligt höga halter. Dock överskrider inte någon av koncentrationerna för krom 

de riktvärden som använts vid denna undersökning, vilket leder till att man inte beräknar att 

koncentrationen av krom är något större problem för miljön. Däremot överskrider 

koncentrationerna av arsenik nivån för höga halter i fem av proverna och ett prov överskrider 

även gränsen för mycket höga halter. Arsenik överskrider även riktvärden vid alla prover, vilket 

tyder på att arsenikföroreningen är ett tydligt problem för miljön i detta område och bör 

åtgärdas. När det kommer till koppar överskrider halterna nivån för måttligt höga halter för 

alla prov, dessutom överskrider halterna Kanadas riktvärde på alla prover och även USA:s på 

två av proverna. Detta tyder på att kopparföroreningen inte är lika problematisk som 

arseniken, dock är det fortfarande farligt för miljön.  

Jämförelsen som gjorts mot Naturvårdsverkets klassningar kan antas vara aningen 

missvisande då man i Sverige ska följa Vattendirektivets bedömningar för lokala 

bakgrundsvärden vid jämförelser. Eftersom det inte finns några värden analyserade för denna 

lokal användes schablonvärden. Anledningen till att det i första hand inte ska användas dessa 

schablonvärden är att bakgrundshalter varierar kraftigt beroende på de lokala förhållanden 

som finns i olika undersökningsområden. Detta gör att det för koppar och krom, som finns i 

relativt små mängder, inte nödvändigtvis ligger över de lokala bakgrundsvärdena. Dock är 

halterna för arsenik så kraftigt förhöjda i flera av provtagningspunkterna att dessa mest troligt 

tydligt överskrider även de lokala bakgrundshalterna. 

Det finns inte några andra industrier i det direkta närområdet som kan antas påverka på något 

större sätt, vilket gör att man kan koppla ihop huvuddelen av föroreningarna till de som 

kommer från sågverket. En annan möjlig källa är dock även atmosfärisk deposition som delvis 

kan bidra med föroreningar som transporterats från industrier från längre avstånd, såsom 

Rönnskärsverken i Skellefteå som ligger ca. 40 km ifrån Lövselefjärden. Rönnskärsverken kan 

bl.a. bidragit med arsenik, då de släppt ut mycket arsenik.   
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4.2 Jämförelse mot andra studier 
Det genomfördes en undersökning 2012 där syftet var att undersöka vilka källor som är viktiga 

för dagens dioxinbelastning i sediment i kustnära områden i Bottenhavet och Bottenviken 

(Sobek et al., 2012). De gjorde detta genom att ta sedimentkärnor i åtta olika fjärdar i 

Bottenhavet och Bottenviken. Dessa fjärdar valdes utifrån pågående och historiska 

verksamheter som kan leda till påverkning av dioxiner. Resultaten från Sobek et al. visar att 

vid de flesta lokalerna låg koncentrationen av dioxiner som högst mellan 1960-tal fram till 

1980-tal var efter det kraftigt minskat till nutid. Denna minskning visar tydligt på åtgärder som 

införts för att minska dioxinutsläppen såsom förbudet på pentaklorfenol som kom 1978 samt 

bättre reningsprocesser inom industrier (Sobek et al., 2012).  

Utifrån Sobek et al. kopplar de föroreningsmönstren till olika verksamheter. De fann att vissa 

mönster var i princip identiska med föroreningsmönster som uppmätts på vissa 

sågverksområden där klorfenoler använts vid impregnering av virket (Sobek et al., 2012). Vid 

Svartviksfjärden, Västernorrland, fann man indikationer på bl.a. klorfenolanvändning. 

Klorfenoler var något som användes vid Svartviks såg när de doppade virke under åren 1870 

fram till 1974. Ur denna studie fann man halter av dioxiner som gav ett värde på 5 pg TEQ/g 

TS (ibid.). De kommer även fram till att Nordmalingsfjärden, Västerbotten, var dominerad av 

högklorerade kongener. Det beräknade TEQ-värdet blev 6 pg TEQ/g TS. I området finns en 

stor förekomst från atmosfärisk bakgrund av dioxiner. Däremot kan mönstret indikera ett 

ursprung ifrån pentaklorfenolanvändning då modellmönstret för atmosfärisk bakgrund har 

stora likheter med föroreningsmönstret i träimpregneringsmedel av pentaklorfenol (ibid).  

Om man jämför resultaten från Sobek et al. med värdena utifrån denna undersökning i 

Lövselefjärden finner man en liknelse med TEQ-värden över 5 pg TEQ/g TS för sex av de 

prover som tagits och kopplats med den tidigare sågverksamheten. Båda undersökningarna 

finner ett mönster i kongenerna som kan återkopplas till sågverksamheter.  

En ytterligare studie av Sundqvist och Wiberg (2011), genomfördes i syfte att sammanställa 
tillgänglig information om dioxiner i ytsediment längs Sveriges kust och utsjöområden, samt 
spåra utsläppskällorna för dessa områden. Från strandnära prover hittas de högsta 
koncentrationerna, som vid exempelvis Stocka, Håstaholmen i Gävleborgs län, och vid 
Köpmanholmen i Västernorrlands län. I både Stocka och Håstaholmen har det pågått 
doppning. På industriområdet på Köpmanholmen har det funnits flera olika verksamheter som 
bl.a. sågverk, massafabrik och kloralkalifabrik, som lett till utsläpp av PCDD/F och andra 
föroreningar (ibid.). Studien fann att i Kramforsfjärden, där det länge funnits sågverksamheter 
samt ett antal mindre pappersbruk, är det mest förorenade markområdet vid det gamla 
sågverksområdet i Marieberg, där det både skett doppning och hantering av klorfenolpreparat. 
Vid provtagningen visade proverna tagna direkt vid det gamla sågverket låga koncentrationer, 
men nedströms fann man mycket mer betydande koncentrationer som sedan inte minskade 
avsevärt förrän fjärden mötte havet (Sundqvist och Wiberg, 2011).  

Sundqvist och Wiberg mätte dioxinkoncentrationerna i utsjöområden som användes som 

referensvärden där TEQ-värdena låg på 7,3 pg TEQ/g TS vid Umeå, 10 pg TEQ/g TS vid en 

utsjö Höga kusten, 11 pg TEQ/g TS vid Sundsvall och 10 pg TEQ/g TS vid Hudiksvall. I denna 

studie användes även en punkt i Lövselefjärden, som provtogs 2007. I denna punkt gavs 

resultatet för TEQ-värdet på 3,2 pg TEQ/g TS, vilket är ett värde som ligger inom det intervall 

som uppmättes vid den nu genomförda undersökningen.  

Om man jämför den nu genomförda studien med de värdena som använts som referensvärden 

för utsjöområden är det enbart det värde från Umeå som överskrids och då enbart för tre av 

proverna. Annars ligger värdena vid eller under referensvärdena, vilket gör att denna 
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förorening kanske inte kan anses vara så akut i jämförelse med andra områden. Dock som 

resultatet visar överskrider de flesta provtagningspunkterna tydligt gränsvärden och sediment 

skulle kunna vara farliga för organismer i miljön. Samt att det är enbart ett fåtal punkter som 

undersökts, vilket gör att det kan finnas högre halter av dioxiner i djupare lager eller vid andra 

punkter. Om man tittar på det värde som uppmättes från den tidigare undersökningen i 

Lövselefjärden (provet från 2007) så ligger detta värde lägre än sex av de prover som tagits 

under denna undersökning, vilket tyder på att sedimentet även tio år senare fortfarande är 

påverkat av dioxiner men att de överlagras av nyare och mindre förorenat sediment. Detta 

eftersom de ytligare prover som undersöktes genom prov 5.1 och 5.2 visar på lägre 

koncentrationer än det ytliga provet som undersöktes 2007, medan de proverna med större 

djup har högre koncentrationer än provet från 2007. 

Länsstyrelsen Östergötland genomförde en undersökning av förorenade områden runt 

nedlagda träskyddsanläggningar. De undersökte tolv platser runt om i länet där det pågått 

både tryckimpregnering samt doppning av virke, och de fann att sju av dessa var väldigt 

förorenade och bör saneras. Av dessa sju var det tre platser där de fann bl.a. arsenik, på tre 

platser fann de klorfenoler och dioxin, och på den sista platsen fann de främst koppar 

(Länsstyrelsen Östergötland, årtal saknas). Som tidigare nämnts kan alla dessa ämnen vara 

farliga för både människa och natur om de förekommer i höga halter. Vid Brenäs sågverk i 

Finspångs kommun genomfördes tryckimpregnering på det sågade virket. I medlet som 

användes vid tryckimpregneringen fanns det arsenik, koppar och krom och undersökningen 

visade att det fanns kvar höga halter av dessa kemikalier på platsen där impregneringen 

genomfördes (Länsstyrelsen Östergötland, årtal saknas). I Mjölby kommun fanns det ett 

sågverk där både doppning och tryckimpregnering skett. Det visade sig att de ytliga skikten av 

jorden var förorenade med koppar, krom och arsenik, och även grundvattnet visade sig 

innehålla höga koncentrationer av arsenik. I Kinda kommun fanns en impregneringsplats för 

telefonstolpar. Deras undersökning visade att området är förorenat av koppar som lakas ut ur 

marken och ned i grund- och ytvatten. I Linköpings kommun fanns ett sågverk där både 

doppning och tryckimpregnering förekom. Marken i området var bitvis kraftigt förorenade av 

arsenik, koppar och krom.  

Detta kan då kopplas med denna undersökning genom att metallerna och dioxinerna sprids 

från marken och ned i grundvattnet och till sedimenten. När föroreningarna transporterats 

ned till grundvattnet genom marken skapas förutsättningarna för grundvattnet att sprida 

föroreningarna vidare ut i Lövselefjärden. Eftersom det lutar ned mot fjärden utifrån de platser 

som doppningskar och dylikt använts finns även förutsättningar för att det under 

sågverksamhetens driftstid vid nederbörd ska ha transporterats föroreningar direkt via 

ytavrinningen istället för att tränga ned i marken och till grundvattnet. Eftersom fjärden ligger 

så pass nära det tidigare verksamhetsområdet är riskerna större att föroreningarna ska 

transporteras ut till fjärden via grundvattnet än att de hinner fastläggas under sin färd i 

grundvattnet. Sedan när föroreningarna tagit sig ut till fjärden transporteras de ned i 

djupstråket och vidare ut mot havet med hjälp av varierande strömmar som transporterar och 

avsätter föroreningarna allt eftersom.  
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5 Slutsatser 
 

Resultatet från denna undersökning visar att sedimenten i Lövselefjärden är förorenade och 

att denna påverkan till största delen kommer från den tidigare sågverksamheten i området. De 

föroreningar som finns i sedimenten och de som fortfarande sedimenterar i fjärden förflyttas 

sakta utåt och överlagras, vilket lett till en ansamling av föroreningar ned i djupet i sedimenten. 

Man ser även att föroreningarna ansamlas ned i djupstråket som går längs fjärden, där man 

ser höga halter i ytskikten. 

Att föroreningarna överlagras och ansamlas djupare i sedimenten leder till att det bör 

undersökas djupare lager av sedimenten, för att se hur djupt föroreningarna når samt hur 

kraftig föroreningen blir. Fler undersökningar måste genomföras för att säkerhetsställa dessa 

slutsatser, eftersom detta som sagt är en förstudie som enbart förlitar sig på små mängder data. 

Det bör även genomföras en undersökning av bottenvattnet och sedimentens porvatten för att 

undersöka om sedimenten läcker ut dioxiner till vattenpelaren, vilket gör dioxinerna 

biotillgängliga, eller om sedimenten fungerar som en sänka för dioxiner.  
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7 Bilaga 
 

Bilaga 1. 

Analyserade 

kongener PP 1 
(ng/kg TS) 

PP 2 
(ng/kg TS) 

PP 3 
(ng/kg TS) 

PP 4 
(ng/kg TS)  

PP 5.1 
(ng/kg TS) 

PP 5.2 
(ng/kg TS) 

PP 5.3 
(ng/kg TS) 

2,3,7,8-
tetraCDF 1,1 6,5 2,1 2,8 1,1 1,1 4,4 

1,2,3,7,8-
pentaCDF 1,1 1,1 2,1 1,2 1,1 1,1 2,1 

2,3,4,7,8-
pentaCDF 1,1 1,3 2,1 1,9 1,2 1,1 3,2 

1,2,3,4,7,8-
hexaCDF 1,2 3,8 2,1 1,8 1,1 1,3 5,4 

1,2,3,6,7,8-
hexaCDF 1,1 2 2,1 1,8 1,1 1,1 3,6 

2,3,4,6,7,8-
hexaCDF 1,1 4,1 2,1 1,8 1,3 1,1 4,6 

1,2,3,7,8,9-
hexaCDF 1,3 1,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

1,2,3,4,6,7,8-
heptaCDF 29 330 68 130 12 18 420 

1,2,3,4,7,8,9-
heptaCDF 1,1 1,4 2,1 1,1 1,1 1,7 1,5 

Oktaklordi-
bensofuran 9 110 41 46 5,9 7,5 210 

2,3,7,8-
tetraCDD 0,52 0,51 1,1 0,52 0,52 0,52 0,52 

1,2,3,7,8-
pentaCDD 1,1 1,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

1,2,3,6,7,8-
hexaCDD 1,1 2 3,2 2,9 1,1 1,1 5,1 

1,2,3,4,7,8-
hexaCDD 1,1 1,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

1,2,3,7,8,9-
hexaCDD 1,1 1,1 2,1 1,8 1,1 1,5 3,2 

1,2,3,4,6,7,8-
heptaCDD 5,3 21 11 14 3,8 5,6 31 

Oktaklordi-
bensodioxin 17 35 27 17 17 14 64 

 

Bilaga 1. Tabell över halterna av de olika kongenerna i varje provtagningspunkt. Alla värden representerar ng/kg 
torrsubstans.  
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