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Abstract 
The aim of this study was to investigate metal concentrations in unaffected streams located in 
Västerbotten, Sweden, with the hypothesis that even though unaffected by human activities, 
some streams will show high metal concentrations due to bedrock geology. Based on previous 
hypothesis the aim was also to evaluate regional background levels set by the Swedish 
Environmental Protection Agency, to emphasise the difficulty in using said background levels 
when evaluating metal loading. Twenty four streams were investigated and plotted according 
to bedrock, stream order and distance from area of mining explorations, TOC and pH. The 
results showed that metal concentrations differed from estimated background levels, 
especially in regard to arsenic and lead. Concentrations of arsenic was in many locations 
higher than estimated background levels, in Barsele area, very high concentrations was 
noted. There were also a distinct difference between locations in mountainous areas (mostly 
mafic and sedimentary rock), that had lower concentrations, and locations in the Baltic shield 
(mostly felsic and pyrite rock), with higher concentrations than estimated background levels. 
Concentrations of lead was in all cases lower than estimated background levels, and lowest in 
the mountainous area. Locations with stream order one often had higher metal 
concentrations than streams with higher order, indicating a negative correlation between 
background levels and stream order, the opposite of what had been estimated by Swedish 
Environmental Protection Agency – with lower metal concentration in smaller streams. 
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1 Inledning 
 
Dagens moderna samhälle är i ständigt behov av metaller och mineraler. Många metaller är 
mikronäringsämnen i låga koncentrationer men giftiga i högre koncentrationer (Lax 2005 
och Clemens 2001). Ett av problemen när metaller utvinns är att det från gruvavfall riskerar 
att lakas ut metaller i höga koncentrationer i omkringliggande miljöer, vilket kan få 
konsekvenser för både växter, djur och människor. Metallers förekomst i vattendrag kan 
orsakas av direktutsläpp från industrier, där gruvindustrin kan vara en betydande källa, men 
det kan också komma från andra källor. I berggrunden och jordarterna kan höga metallhalter 
förekomma, vilket genom vittring urlakas till vattendrag via grundvattnet (Skjelkvåle et al. 
1999). Metaller kan även spridas med luftburna föroreningar som genom deposition på mark 
transporteras vidare till grundvatten och vattendrag (Skjelkvåle et al. 1999). Om höga 
metallhalter påträffas i ett vattendrag är det viktigt att bedöma vad som orsakas av geologiska 
förutsättningar och vad som orsakas av mänsklig aktivitet, framförallt i områden med 
gruvdrift där halterna kan antas vara förhöjda även innan gruvdriften. 
 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Toxicitet 
Många metaller är essentiella spårämnen (koppar, zink, nickel, krom) vilket innebär att de är 
viktiga för livsfunktioner såväl för människor som för djur och växter. Det finns därmed 
gränser för när dessa metaller finns i underskott, i lagom mängt, samt när de övergår till att 
vara toxiska (Lax 2005 och Clemens 2001). Bly är en icke-essentiell metall som är toxisk 
redan i mycket låga halter (Clemens 2001). Arsenik kan i relativt små doser under lång tid 
vara cancerframkallande (Chatterjee 1995 genom Magalhaes 2002). Det finns EU-
gemensamma riktvärden för hur mycket av vissa metaller som får förekomma i dricksvatten, 
för arsenik och bly är riktvärdet satt till 10 µg/l och för koppar 2 mg/l (Livsmedelsverket 
2017). Gemensamt för alla metallers toxicitet är att den varierar beroende på 
biotillgänglighet, som till stor del styrs av i vilken form metallen förekommer (Köhler 2012).  
 
1.1.2 Biotillgänglighet 
Hur toxisk en metall är beror inte bara på i vilken halt den förekommer, utan också hur lätt 
det är för växter och djur att ta upp den ur vattnet. Biotillgängligheten styrs av vilken form 
metallen förekommer i, t.ex., om den är löst, bunden till organiskt material eller bundet till 
mineralpartiklar. Oftast förekommer arsenik, koppar och nickel i löst form, medan, krom, bly 
och zink binds till partiklar och då förekommer i partikulär form (Köhler 2012). Genom att 
filtrera vattenprover kommer metaller som är bundna till partiklar större än 0,45 µm att 
fastna i filtret, därmed erhålls den metallhalt som anses vara direkt biotillgänglig (Köhler 
2012). Vattnets kemiska sammansättning har också effekt på metallers löslighet. Faktorer 
som pH, vattnets hårdhet och humusinnehåll är avgörande (Lithner 1989 och Höglund et al. 
2004). De flesta metallers löslighet ökar vid lågt pH (Gustafsson et al. 2007) medan arseniks 
löslighet ökar vid högt pH (Smedley och Kinniburgh 2002). Organiska syror (bl.a. 
humussyror) kan bilda stabila komplex med koppar, krom och bly, denna komplexbindning 
sänker metallernas biotillgänglighet (Lithner 1989 och Gustafsson et al. 2007). Mängden 
organiskt material (TOC) i vatten styrs av årstiden, som i sin tur styr en stor del av pH-
variationen (Laudon, Köhler och Buffam 2003). Detta innebär att metallhalterna i vatten har 
en naturlig fluktuation över året. Under snösmältningen t.ex. uppstår ofta så kallade 
surstötar när väldigt höga metallkoncentrationer kan förekomma p.g.a. högt flöde vilket 
sänker pH (Borg et al. 2007) som ökar metallers löslighet. Det är därför viktigt att vara 
medveten om att provtagningarna vid ett visst tillfälle inte alltid speglar hela sanningen, och 
att det för att få ett representativt årsmedelvärde måste finnas vattenprover från alla 
säsonger. 
 
1.1.3 Spatiala variationer 
Vattnets kemiska sammansättning och därmed metallkoncentration påverkas också av 
omkringliggande mark (Björkvald och Wällstedt 2010). Metaller i berggrund lakas ut till 
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vattendraget, och påverkar därmed metallkoncentrationen i vattnet. Det är skillnad på stora 
och små vattendrag. I små vattendrag är kopplingen till omgivande mark mer direkt, medan 
större vattendrag längre nedströms oftast får vatten från områden med flera typer av 
berggrunder, och därmed representerar ett medelvärde av all uppströms liggande mark. Små 
vattendrag är också mer kopplade till omgivande mark eftersom det mesta av 
näringstillskottet kommer från omgivningen (d.v.s. är alloktont; Temnerud et al. 2013). Stora 
vattendrag är inte lika påverkade av omgivningen, utan här börjar autoktona processer vara 
viktigare för vattenkemin (Temnerud et al. 2013). 
 
1.1.4 Metaller i berggrund  
Magmatiska bergarter delas in i basiska bergarter och sura bergarter, där de basiska 
bergarterna består av mer lättvittrade mineraler (Loberg 1973) och har generellt högre 
metallhalter än de sura bergarterna (Andersson et al 1994). Däremot kan sura bergarter i 
vissa fall ha höga metallhalter, som förekommer komplexbundna i sprickzoner, s.k. 
pegmatitgångar (Loberg 1973). I vissa sedimentära bergarter, som alunskiffrar, kan väldigt 
höga metallhalter förekomma (Andersson et al. 1994) som tillsammans med svavel 
(sulfidjoner) bildat svårlösliga sulfider (Loberg 1973).  
 
Höga halter arsenik kan förekomma i sulfidmalmsområden och i alunskiffer (Sveriges 
geologiska undersökning 2005 och Björkvald och Wällstedt 2010), men kan även förekomma 
som spårelement i många bergarter, allt från skiffrar och äldre sedimentbergarter (tabell 1) 
som glimmergnejser och gråvackor (Björkvald och Wällstedt 2010), till sura magmatiska 
bergarter som granit och porfyr (Andersson et al. 1994 och Sveriges geologiska undersökning 
2005). Arsenikhalter är ofta förhöjda i områden med guldförekomster (Sveriges geologiska 
undersökning 2005). Krom förekommer ofta i basiska bergarter (Loberg 1973). Koppar 
förekommer i skiffrar och basiska bergarter (Tarvainen, Lahermo och Mannio 1997 och Lax 
2005). Nickel hittas främst i ultrabasiska och basiska bergarter, ofta sulfidbundet med 
kobolt, arsenik och koppar (Sveriges Geologiska Undersökning SGU, 2007). Höga halter bly 
påträffas oftast i granitområden (Tarvainen, Lahermo och Mannio 1997 och Andersson et al. 
1994). Zink förekommer främst i skiffer och basiska bergarter, även om det vanligtvis är små 
skillnader i zinkhalter mellan bergarter (Lax 2005).  
 
 
Tabell 1: Enkel schematisk bild över metallers förekomst i olika bergarter, samt dess metamorfa ekvivalenter. Det 
innebär inte att metaller inte kan förekomma i andra bergarter, utan bara var de är vanligt förekommande.  

 Magmatiska bergarter Sedimentära Sulfidförande 
 Basiska Sura bergarter bergarter 
Arsenik  x x x 
Krom  x    
Koppar  x  x x 
Nickel  x   x 
Bly   x  x 
Zink  x  x x 

 
 
1.1.5 Geologi och mineralfyndigheter i Västerbotten 
Berggrunden i Sverige består till största del av det s.k. urberget och byggs främst upp av 
silikatmineral (kvarts, fältspat), men innehåller även andra mineraler som sulfider (pyrit, 
kopparkis, zinkblände, blyglans) med höga halter metaller (Loberg 1973). Dessa 
sulfidmineraler uppträder ofta tillsammans och har under vissa omständigheter bildat 
brytvärda fyndigheter där koppar, zink, bly, silver och guld kan utvinnas (Loberg 1973). 
Berggrunden i Västerbotten innefattar två områden; urberget och fjällkedjans berggrund. 
Urberget är en del av den Svekofenniska regionen (Loberg 1973) och består av sura 
vulkaniska bergarter som bildats genom vulkanism-nedbrytning-sedimentation-omvandling, 
vilket har skapat de bergarter vi har idag (Statens industriverk 1979), Vulkanism med basiska 
inslag samt bergarter med metall- och svavelrikt innehåll har gett upphov till 
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malmförekomster (Statens industriverk 1979). Malmprovinsen Skelleftefältet i Västerbotten 
är väl känt för sina sulfidmalmer med höga innehåll av olika metaller (Loberg 1973). 
Fjällkedjan är en del av Kaledoniderna, och bergarterna inom fjällkedjan i Västerbottens län 
är främst av sedimentärt ursprung, där många sedimentära bergarter finns representerade 
(Statens industriverk 1979). Inre delarna av fjällen har liknande sulfidmalmsförekomst som 
Skelleftefältet (Loberg 1973). Delar av Västerbotten är idag och har historiskt varit viktig ur 
mineralfyndighetssynpunkt med sina höga sulfidinnehåll och guldfyndigheter (Lax 2005).  
 
Förutsättningen för att ett område ska exploateras är att det finns tillräckligt höga halter av 
önskvärt mineral, för att det ska vara ekonomiskt hållbart att utvinna. Enligt Minerallagen 
(1991:45) måste en rad bestämmelser följas innan tillstånd för ny gruva ges. Det första steget 
är vanligtvis att söka undersökningstillstånd (kap 2 minerallagen) vilket innebär ensamrätt 
att kartlägga berggrundens egenskaper, detta tillstånd ger även företräde till eventuella 
fyndigheter. Steg två är att ansöka om bearbetningskoncession (kap 4 minerallagen) där 
bevis måste läggas fram att fyndigheten är ekonomiskt hållbar. MKB krävs enligt 17 § 
Mineralförordning (1992:285) innan tillstånd för bearbetningskoncession ges. Slutligen 
ansöker exploatören om markanvisning, vilket ger företaget rätt att anmäla (enligt 57 § 
mineralförordningen) påbörjat arbete för gruvdrift. Det finns idag (2017) fem aktiva gruvor i 
Västerbotten (Bergsstaten 2017), samt ett 70-tal nedlagda gruvor (Länsstyrelsen i 
Västerbotten 2012). Både aktiva och nedlagda gruvor kan påverka vattendrag genom 
urlakning av metaller från gruvavfall. Sulfidmineraliseringar innebär även problem med att 
surt lakvatten från gruvavfall når recipienter, och ett sänkt pH innebär ofta att metallers 
löslighet ökar (Länsstyrelsen i Västerbotten 2012).  
 
1.2 Lagstiftning och riktlinjer 
För att undvika de potentiella problem som gruvdrift (och annan miljöfarlig verksamhet) kan 
innebära har Sverige en lagstiftning som ställer krav på verksamhetsutövaren; kunskapskrav, 
försiktighetsprincipen, ansvar för skadad miljö och krav på återställning. Dessa krav regleras 
i Miljöbalken (ex. 2 kap, 10 kap, 26 kap) samt ett flertal förordningar, t.ex. Förordning 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Både under pågående drift och efter 
avslutad verksamhet tvingas därmed verksamhetsutövaren kontrollera utsläpp och 
miljöpåverkan.  
 
För att detta arbete ska kunna bedrivas är det viktigt att ha kunskap om det specifika 
områdets bakgrundshalter av olika ämnen (Naturvårdsverket 1999 a). Det vill säga vilka 
halter av exempelvis metaller som finns i området under naturliga förutsättningar, innan 
antropogen påverkan. Enligt Naturvårdsverket (1999 b) är det viktigt att beakta lokala 
skillnader som kan förekomma, men ifall platsspecifika metallhalter inte finns att tillgå kan 
schablonvärden användas (tabell 2). Detta är de värden som anses representera nutida 
bakgrundshalter, där faktorer som diffusa utsläpp från mänsklig aktivitet inte går att bortse 
från. I områden med varierande berggrund innebär de uppsatta schablonvärdena stora 
begränsningar. Eftersom vissa bergarter innehåller högre metallhalter än andra, kommer 
vattendrag belägna på olika typer av berggrund också uppvisa olika metallhalter utan att det 
nödvändigtvis beror på mänsklig aktivitet.  
 
Naturvårdsverket tar i sina schablonvärden hänsyn till avrinningsområdets storlek, där högre 
halter förväntas förekomma i vattendrag med stora avrinningsområden (större än 15 km2) än 
med små avrinningsområden (mindre än 15 km2). Den bedömningen är rimlig i de fall där 
avrinningsområdet till ett vattendrag har samma geologiska förutsättningar (samma bergart 
och jordart), varvid en uppkoncentration genom avdunstning sker ju längre ner i systemet 
vattnet kommer. Ett omvänt förhållande kan dock uppstå när ett litet vattendrag är beläget 
på en berggrund med högt metallinnehåll, och därmed får höga metallkoncentrationer, 
möter andra vattendrag med lägre metallhalter. Då uppstår istället en utspädning och 
metallkoncentrationen sjunker. En studie av Temnerud et al. (2013) där källvatten jämfördes 
med punkter längre ner i vattensystemet visade på minskade metallkoncentrationer 
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nedströms, även inlopp och utlopp av sjöar jämfördes, där utloppen visade lägre 
metallhalter. Vilket visar att hur långt upp i ett vattensystem man befinner sig har betydelse 
för metallkoncentrationer. Enligt ett system utvecklat av Horton och Strahler kan vattendrag 
delas in i hierarkisk ordning, som avgörs av hur många tillrinnande vattendrag som finns 
uppströms. Principen innebär att när ett vattendrag går ihop med ett annat erhålls en 
utspädningseffekt och ju fler vattendrag som går ihop desto större blir utspädningen.  
 
 
Tabell 2: Regionala uppskattade bakgrundshalter (schablonvärden) av Naturvårdsverket (1999 b). Stora 
vattendrag innebär vattendrag med avrinningsområden större än 15km2, små vattendrag med avrinningsområden 
mindre än 15 km2. Samtliga värden anges i µg/l. 

 As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Co 
N. Sverige 
Stora 
vattendrag 

0,2 0,005 0,2 0,9 0,5 0,12 2,9 0,05 

N. Sverige 
Små 
vattendrag 

0,06 0,002 0,1 0,3 0,3 0,04 0,9 0,03 

 
Vattendirektivet (2000/60/EG) är infört i svensk lagstiftning genom Förordning (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningen). Målet med 
vattendirektivet är att alla vattenförekomster ska nå god status (senast 2027) samt att 
vattenkvaliteten inte ska försämras. Miljökvalitetsnormer (direktiv 2008/105/EG) styr 
klassificeringen av prioriterade ämnen (bl.a. bly och nickel), medan bedömningsgrunder 
(HVMFS 2015:49) styr klassificeringen av särskilt förorenande ämnen (bl.a. arsenik, koppar, 
krom och zink). Om dessa värden överskrids (tabell 3) erhålls inte god status. För zink och 
arsenik ska den naturliga bakgrundshalten dras från det uppmätta värdet innan jämförelse 
mot värdet i bedömningsgrunderna görs (Havs- och vattenmyndigheten 2016). För koppar, 
zink, bly och nickel avses biotillgänglig halt, som måste räknas ut med hjälp av andra 
vattenkemiska parametrar (Havs- och vattenmyndigheten 2016). För att bedöma den 
kroniska exponeringen ska årsmedelvärde användas, men däremot föreskrivs inte något 
minimum i antal mätvärden, vilket i många fall innebär att ett stickprov får representera 
årsmedelvärdet (Havs- och vattenmyndigheten 2016). Det framgår även att det i vissa fall är 
möjligt att utgå från uppmätta halter i andra vattenförekomster med liknande 
påverkanstryck för att statusklassa en vattenförekomst som inte har några mätningar.  
 
 
Tabell 3: Gränsvärden för prioriterade ämnen samt bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen.  

 As Cr Cu Ni Pb Zn 
Årsmedelvärde 
µg/l 0,5 3,4  0,5 * 4 * 1,2 * 5,5 * 

* avser biotillgänglig halt 
 
1.3 Syfte 
Syftet med den här studien var att kartlägga regionala skillnader i metallhalter i vattendrag 
som ingår i Umeälvens avrinningsområde, samt att utreda om eventuella skillnader beror på 
naturliga halter i berggrund eller vattenkemi (pH, TOC). Genom denna kartläggning går det 
också att utvärdera om Naturvårdsverkets schablonvärden är representativa, eller om det 
även i mer eller mindre orörda system förekommer halter av metaller som är högre än 
schablonvärdena. Genom att undersöka vattendrag som inte är direkt påverkade av mänsklig 
aktivitet är det möjligt att utreda huruvida vattenförvaltningens mål att alla 
vattenförekomster ska uppnå god status är rimligt. I studien har data från Pelagia Nature & 
Environment AB, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Västerbotten över 
arsenik, krom, koppar, nickel, bly och zink använts. 
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2 Områdesbeskrivning 
 
Beskrivning av fem områden, med början i fjällkedjan och vidare sydost längs Umeälven, 
samt tre fristående provtagningslokaler, med början längst nordväst. Alla ligger i 
Västerbotten och tillhör Umeälvens avrinningsområde, figur 1. Fullständig 
bergartssammansättning, provtagningsår och koordinater finns i bilaga 1 och 2.  
 

 
Figur 1: Karta över alla områden (med antal provtagningslokaler inom parantes), och fristående 
provtagningslokaler som behandlas i detta arbete. Pelagias lokaler i gult, lokaler från Sveriges 
lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Västerbotten i rosa.  
 
 
2.1 Rönnbäcken 
Området ligger i fjällkedjan (figur 2), nordväst om Gardfjället, och innefattar sex 
provtagningslokaler (R1, R3, R4, R5, R6, R8) varav de flesta vattendrag är belägna inom 
berggrundsområden med basiska eller ultrabasiska inslag. Inga av Länsstyrelsen kända 
föroreningskällor finns inom Rönnbäcksområdet. Här finns tre beviljade 
bearbetningskoncessioner (BK); två för guld, kobolt, nickel, palladium, platina och silver 
(BK1 och BK2) och en för guld, järn, kobolt, krom, nickel, palladium, platina och silver (BK3). 
R1 påverkas av BK2 och R4 påverkas av BK1. Övriga provtagningslokaler har inte 
bearbetningskoncessionerna i sitt avrinningsområde. 
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Figur 2: Karta över Rönnbäcksområdet, med berggrund och avstånd till mineralfyndigheter, BK-områden är i 
orange. 
 
 
2.2 Ersmark 
Området ligger nordväst om Storuman (figur 3) och innefattar fem provtagningslokaler (E1, 
E2, E3, E8 och E12), med blandad berggrund inom fjällkedjans område. Inga av 
Länsstyrelsen kända föroreningskällor finns i närheten. Det finns i området fyra beviljade 
undersökningstillstånd (UT) för zink, flusspat och silver, som ligger alldeles bredvid 
varandra. Samtliga lokaler påverkas av UT. Provtagningslokalerna E2 0ch E3 är i samma 
vattendrag. 
 

 
Figur 3: Karta över Ersmarksområdet, med berggrund och avstånd till mineralfyndigheter, UT-områden är i 
grönt. 
 
 
2.3 Barsele 
Området ligger sydost om Storuman (figur 4) och innefattar sex provtagningslokaler (B1, B2, 
B4, B5, B7 och B15) med blandad berggrund i urbergsområdet. Det finns i området två 
beviljade bearbetningskoncessioner (BK); ett för guld och silver (BK1) och ett för bly, guld, 
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koppar, silver och zink (BK2). B7, B1 och B2 påverkas av BK1, B4 påverkas av BK2 medan 
övriga inte har bearbetningskoncessionerna i sitt avrinningsområde. Däremot finns 
undersökningstillstånd (UT) i hela området. B15 har en skjutbana (ej riskklassad av 
Länsstyrelsen) i sitt avrinningsområde, i övrigt inga kända föroreningskällor i området.  
 

 
Figur 4: Karta över Barseleområdet, med berggrund och avstånd till mineralfyndigheter, BK-områden är i orange. 
UT-områden är i grönt. 
 
 
2.4 Stortjärnhobben 
Området ligger sydost om Barsele (figur 5) och innefattar fyra provtagningslokaler (S1-S4), 
alla på sedimentär bergart (metagråvacka) med sulfidinslag (urberget). Inga av Länsstyrelsen 
kända föroreningskällor finns i området. I området finns en bearbetningskoncession (BK) för 
guld och silver, samt områden med undersökningstillstånd (UT). S2 och S3 påverkas av BK. 
S2 och S4 tillhör samma vattendrag. 
 

 
Figur 5: Karta över Stortjärnhobbenområdet, med berggrund och avstånd till mineralfyndigheter, BK-området är 
orange, omgiven av en gul markering. UT-områden är i grönt.  
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2.5 Fäboliden 
Området ligger nordväst om Lycksele och innefattar tre provtagningslokaler (F1-F3) vilka 
ingår i samma vattensystem som är beläget på sur magmatisk djupbergart (urberget). I 
närheten ligger ett område med beviljad bearbetningskoncession (BK) för guld och silver, alla 
lokaler ligger utanför BK. Runt BK-området finns även områden med undersökningstillstånd 
(UT). Inga av Länsstyrelsen kända föroreningskällor finns i området. 
 

 
Figur 6: Karta över Fäbolidenområdet, med berggrund och avstånd till mineralfyndigheter, BK-området är i 
orange. UT-områden är i grönt. 
 
 
2.6 Övriga 
2.6.1 Referenslokal 
Raurejukke (REF) ligger i Ammarnäsfjället (figur 1) och är referensvattendrag i SLU’s 
program, där det var ett jämförelseobjekt till kalkade vattendrag i närheten (Ahlström 2012). 
Berggrunden är sedimentär metafältspatsandsten (fjällkedjan). Inga mineralfyndigheter 
finns i närheten och inga andra av Länsstyrelsen kända föroreningskällor.  
 
2.6.2 Påverkade lokaler 
Juktån (Ubf1) ligger öster om Storuman, Figur 1. Provtagningspunkten ligger ca 56 km 
nedströms Juktådammen som är mottagande recipient av den numera nedlagda 
Blaikengruvan. Gruvan lades ner 2012 men har inte varit i drift sedan 2008 (Brammer 2016), 
de flesta av de undersökta provtagningarna togs efter avslutad drift. Lokalen antas vara 
påverkad av gruvan, dock i mindre utsträckning än Vormbäcken (Vbf3) som ligger sydost om 
Kristineberg, figur 1. Bäcken kommer från gruvområdet (Kristineberg) som idag är aktivt och 
kan därmed antas vara påverkad av gruvan.  
 
 
3 Material och metod 
 
3.1 Data  
Vattenprovtagningsdata sammanställdes från Pelagia Nature and Environment AB, Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen i Västerbotten (samordnad recipient kontroll-
programmet; SrK). Totalt ingick 34 provtagningslokaler, alla längs Ume- och Vindelälven. 
Kartor som användes kom från Lantmäteriet (terrängkarta), SGU (berggrundskarta, 
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jordartskarta samt karta över mineralrättigheter) och Länsstyrelsen i Västerbotten 
(Efterbehandlingsområden samt miljöfarliga verksamheter).  
 
3.1.1 Pelagia Nature & Environment AB 
Data hämtades från Pelagias databas. Provtagningarna hade tidigare utförts på uppdrag av 
verksamhetsutövaren för att undersöka vattendragens status innan en eventuell 
gruvetablering. Provpunkterna är samlade inom fem olika områden, där provtagning skett i 
olika stor omfattning under olika år. Områden: 

• Rönnbäcken (R1, R3-R6 och R8), 2010-2012, fem provtillfällen/ år, vid 0,2 m djup. 
Näringsämnen analyserade av Eurofins AB, metaller av ALS Scandinavia AB. 

• Ersmark (E1-E3, E8 och E12), 2011-2013, fem provtillfällen/år (fr.o.m. aug 2011 
t.o.m. aug 2013), vid 0,2 m djup. Näringsämnen analyserade av Eurofins AB, metaller 
av ALS Scandinavia AB.  

• Barsele (B1-B2, B4-B8 och B15), 2002-2015, fem provtillfällen/år. Analyser av 
Eurofins AB, 

• Stortjärnhobben (S1-S4) 2003-2005 varav ett provtillfälle 2003, 2004 fyra 
provtillfällen/ år och 2005 fem provtillfällen/ år, vid 0,2 m djup. Analyser av 
AnalyCen Nordic AB.  

• Fäboliden (F1-F3), 2014-2016 varav två provtillfällen 2014, fem provtillfällen 2015 
samt sex provtillfällen 2016. Analyser av ALS Scandinavia AB. 
 

3.1.2 SLU 
Data hämtades från miljodata.slu.se. Provtagningarna hade utförts månadsvis och data 
valdes mellan 2000 och 2016, förutom i referenslokal Raurejukke (REF) där allt tillgängligt 
data valdes (1996 till 2000).  
 
3.1.3 SrK  
Data hämtades via mail från Hans-Erik Johansson, Länsstyrelsen i Västerbotten. 
Vattenproven är analyserade av ALcontrol Laboratories. Provtagningarna hade skett fem 
gånger/ år (februari, maj, juni, augusti och oktober), data mellan 2006 och 2014 valdes. Dock 
avgränsades datamängden av olika anledningar, se kap 3.2. Provtagningarna utfördes i 
ytvatten (0,5 m ifall djupet var mer än 1 m, annars mittemellan ytan och botten). 
Vormbäcken (Vbf3) och Juktån (Ubf1) är påverkade av gruvor.  
 
3.1.4 Jämförelse mellan data  
Metallanalyser från SLU och SrK har utförts på ofiltrerade prover, metoden som använts är 
dekanterade surgjorda prover, vilket innebär att en syra tillsätts provet som sedan får stå en 
vecka och sedimentera varpå en del av provet hälls av för att analyseras (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016). Metallanalyser från Pelagia har utförts på filtrerade prover. Här 
uppstod problem vid jämförelse mellan filtrerade och ofiltrerade prover. Enligt Köhler (2012) 
kan dekanterade surgjorda prover visa högre metallhalter än filtrerade för krom, bly och 
zink, blyhalterna kan vara upp mot fyra gånger högre än i filtrerade prover. Gällande arsenik, 
koppar och nickel verkar dekanterade halter i de flest fall motsvara filtrerade halter. Enligt 
bedömningsgrunderna från Naturvårdsverket ska vattenprover baseras på filtrerade halter 
(Naturvårdsverket 2007). Eftersom SLU’s och SrK’s prover var ofiltrerade jämfördes inte 
dessa med Naturvårdsverkets schablonvärden, utan de användes enbart som jämförelse för 
att diskutera halterna i Pelagias data. Provtagningslokaler belägna i Ume- och Vindelälven 
uteslöts på grund av svårigheter att bedöma påverkansgrad, eftersom mycket kan hända 
uppströms dessa punkter, med många potentiella påverkanskällor samt många olika 
bergarter. 
 
Information om vattendragens avrinningsområden inhämtades från SMHI’s vattenwebb. 
Vattendragen klassades gällande dess ordning mellan 1-4. För lokaler i Umeälven (uppströms 
mötet med Vindelälven) och Vindelälven sattes ordningen till 4. Fem andra vattendrag hade 
många tillrinnande vattendrag vilket gjorde det svårt att räkna ordningen, dessa fick ordning 



 
 

 10 

3. Ett vattendrags ordning sammanföll ofta med avrinningsområdets storlek, där en låg 
ordning innebar små avrinningsområden. I vidare statistisk bearbetning användes 
vattendragets ordning eftersom det redan fanns en naturlig klassificering av dessa.  
 
3.2 Statistisk bearbetning 
Eftersom det för vissa lokaler var olika provtagningsfrekvens mellan åren beräknades först 
årsmedelvärden för lokalen. Alla årsmedelvärden slogs sedan ihop till ett medelvärde för 
respektive lokal. Hur många provtagningsår som ingick i respektive lokal framgår i bilaga 2. 
Från sammanställda data identifierades sedan extremvärden som därefter uteslöts ur 
beräkningarna om de var högre eller lägre än medelvärde +/- (3*standardavvikelsen). I data 
från SrK fanns det några lokaler som vissa år hade många värden under 
rapporteringsgränsen, i de fall där mer än hälften av värdena var under rapporteringsgränsen 
valdes dessa år att uteslutas från sammanställningen. I andra fall ersattes mindre-än-värden 
(värden under rapporteringsgränsen) med rapporteringsgränsen. Exempelvis <0,5 ersattes 
med 0,5. Problemet som uppstod var risk för överskattning av metallhalter i de fall då 
rapporteringsgränsen varit mycket högre än den förväntade koncentrationen 
(schablonvärdet). För att minska denna risk för överskattning beräknades medianvärdet 
(medianvärdet är mindre känsligt för denna typ av data än medelvärdet). För de flesta lokaler 
skiljde sig medelvärdet inte nämnvärt från medianvärdet. I samtliga fall där avvikelsen var 
stor visade medianvärdet en lägre halt än medelvärdet, vilket innebar att det fanns ett antal 
högre värden som avvek från normalfördelningskurvan. För att undvika överskattning av 
metallhalter användes därför medianvärden i vidare statistikbearbetning.  
 
För att utreda om uppmätta halter skiljde sig från Naturvårdsverkets schablonvärden 
användes en metod som ger ett 95 % konfidensintervall, där standardavvikelsen (stdav) 
multipliceras med två.  
 
 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎ä𝒓𝒓𝒎𝒎𝒎𝒎 − (𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ×  𝟐𝟐) =  𝒙𝒙 
𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑥𝑥 > 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑂𝑂ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ä𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 ℎö𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 ä𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑥𝑥 ≤ 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≠ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑂𝑂ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ä𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 ℎö𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 ä𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
 
 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎ä𝒓𝒓𝒎𝒎𝒎𝒎+ (𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ×  𝟐𝟐) = 𝒚𝒚 
𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑦𝑦 < 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑂𝑂ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ä𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑎𝑎ä𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 ä𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑦𝑦 ≥ 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≠ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑂𝑂ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 ä𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑎𝑎ä𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 ä𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
 
 
 
Samma metod användes även för att jämföra uppmätta arsenik- och kromhalter med 
bedömningsgrunderna för särskilt förorenande ämnen, övriga metaller kunde inte jämföras 
eftersom biotillgänglig halt krävs. För arsenik drogs sedan schablonvärdet bort från det 
uppmätta värdet, enligt föreskrivet tillvägagångssätt i Havs- och vattenmyndighetens 
vägledning (2016).  
 
För att undersöka skillnader mellan vattendragens ordning och berggrund användes tvåsidig 
T-test med olika varians. För berggrunden delades lokalerna upp i fyra klasser; basiska 
bergarter, magmatiska (grön), sura bergarter, magmatiska (röd), sedimentära bergarter (gul) 
samt sedimentära bergarter med sulfidinslag (blå; Bilaga 1). T-tester utfördes i Excel. För alla 
statistiska test användes 0,05 som signifikansnivå. 
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4 Resultat 
 
4.1 Uppmätta värden jämfört med schablonvärden 
De uppmätta halterna i de 24 opåverkade vattendragen skiljer sig i många fall från regionala 
schablonvärden uppsatta av Naturvårdsverket (tabell 4). Signifikant avvikande värden för 
arsenik förekommer i 19 lokaler, för krom i 7 lokaler, för koppar i 9 lokaler, för nickel i 11 
lokaler, för bly i 16 lokaler och för zink i tre lokaler.  
 
7 lokaler har arsenikhalter som överstiger gränsen för god status enligt 
bedömningsgrunderna (0,5 µg/l) för särskilt förorenade ämnen (SFÄ; tabell 4). 
Kromhalterna överstiger inte gränsen för god status (3,4 µg/l).  
 
 
Tabell 4: Alla uppmäta halter som skiljer sig från Naturvårdsverkets schablonvärden är färgkodade; 
Orange=högre halter. Blått= lägre halter. Grått= majoriteten av data var mindre-än-värden, där 
detektionsgränsen var lika med schablonvärdet, dessa har exkluderats. Lokalerna är färgkodade efter berggrund. 
Grönt= basiska bergarter. Gult= sedimentära bergarter. Rött= sura bergarter. Blått= Sedimentära bergarter med 
sulfidinslag. Fyra vattendrag har fet text vilket innebär att dessa är små och har jämförts med det lägre 
schablonvärdet. Schablonvärdena (för stora/små vattendrag) står i rubriken under respektive metall.  
* Värden som överstiger bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen. 

 Lokal Arsenik 
0,2/0,06 

Krom 
0,2/0,1 

Koppar 
0,9/0,3 

Nickel 
0,5/0,3 

Bly 
0,12/0,04 

Zink 
2,9/0,3 

Ordning pH TOC 

Fj
äl

lk
ed

ja
ns

 b
er

gg
ru

nd
 (K

al
ed

on
isk

a 
or

og
en

en
) 

R1 0,5 0,5 0,8 7 0,01 1,6 1 7,8 9 

R3 0,1 0,1 0,6 0,4 0,01 2 3 7,5 4,8 

R4 0,1 0,1 0,9 2,4 0,01 2 1 7,8 4,7 

R5 0,09 0,09 0,4 0,4 0,01 2,2 3 7,5 4,3 

R6 0,1 0,04 0,4 0,4 0,01 1,7 2 7,8 2,9 

R8 0,08 0,1 0,9 0,5 0,01 1,6 1 7,6 6,6 

E1 0,2 0,07 0,6 0,8 0,02 4 3 7,3 6,1 

E2 0,2 0,07 0,5 0,6 0,02 3,6 2 7,2 6,2 

E3 0,1 0,05 0,5 0,8 0,02 3,7 2 7,2 4,1 

E8 0,08 0,04 0,2 0,4 0,02 4 3 7,1 4,7 

E12 0,06 0,04 0,1 0,4 0,02 4 3 6,8 5,5 

U
rb

rg
et

s b
er

gg
ru

nd
 (S

ve
ko

ka
re

lsk
a 

or
og

en
en

) 

B1 0,5 0,2 0,9 1 0,03 2,3 2 7,3 7,8 

B2 2,1 * 0,08 0,4 0,3 0,02 1,2 2 7,6 3,4 

B4 4,9 * 0,1 0,6 0,4 0,03 1,9 1 7,4 6,4 

B5 1,1 * 0,2 0,6 0,7 0,03 1,7 1 7,4 9,7 

B7 20 * 0,1 0,6 0,6 0,02 3,8 1 7,6 8,6 

B15 0,6 0,2 0,7 1 0,04 4,8 1 7,4 7,1 

S1 0,5 0,2 0,4 0,3 0,06 3,7 2 6,8 7,5 

S2 0,6 0,2 0,4 0,9 0,05 4,1 3 6,9 5,4 

S3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,05 2,8 2 6,8 4,2 

S4 0,7 0,2 0,3 0,9 0,05 3,7 3 6,8 5,3 

F1 1,3 * 0,2 0,2 0,4 0,03 2,3 3 7 7,4 

F2 1,6 * 0,2 0,2 0,4 0,04 2,7 3 7,1 8,6 

F3 1,1 * 0,1 0,2 0,3 0,04 1,7 3 7 7,1 

O
fil

tr
er

ad
 Vbf 3 1,7 0,3 6,1 1 0,4 52    

Ubf 1 0,8 0,2 0,5 0,8 0,3 8,7    

REF 0,04 0,1 0,3 0,3 0,02 0,7    
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4.2 Berggrund 
Vattendrag belägna i områden med sedimentära bergarter har signifikant lägre halter krom, 
koppar, bly och arsenik än i andra bergartsområden (tabell 5). Kromhalterna är högre både i 
områden med sura bergarter och med sedimentära med sulfidinslag. Kopparhalterna är 
högre i vattendrag i områden med basiska bergarter, medan även områden med sura 
bergarter visar lägre halter. Vattendrag belägna i områden med sura bergarter samt 
sedimentära med sulfidinslag visar högre blyhalter än vattendrag i basiska och sedimentära 
områden. Arsenikhalterna är högre i vattendrag i sedimentära områden med sulfidinslag än i 
sedimentära. 
 
 
Tabell 5: Skillnader i metallhalt mellan olika bergarter. Signifikant högre värden kodas med orange och signifikant 
lägre med blå färg. P-värden är utsatta i kolumn för högre värde, som står i jämförelse till kolumnen med lägre 
värde. Två p-värden i en kolumn innebär i förhållande till de två berggrunder som visar lägre värden, vilket p-
värde som hör till vilken jämförelse står i parantes. Vita rutor innebär att inga signifikanta skillnader finns.  

 Basiska  Sura Sedimentära Sedimentära 
+sulfidinslag 

Krom  0,025  0,002 
Koppar 0,03 (sura)  

0,03 (sedimentära) 
   

Bly  0,02 (sedimentära)  0,002 (basiska) 
0,004 (sedimentära) 

Arsenik    0,02 
Nickel     
Zink     

 
4.3 Ordning 
Vattendrag med ordning 1 har signifikant högre halter koppar än vattendrag med ordning 2 
och 3 (tabell 6). Vattendrag med ordning 3 har signifikant högre halter zink än vattendrag 
med ordning 1.  
 
 
Tabell 6: Skillnader i metallhalt mellan olika bergarter. Signifikant högre värden kodas med orange och 
signifikant lägre med blå färg. P-värden är utsatta i kolumn för högre värde, som står i jämförelse till kolumnen 
med lägre värde. Två p-värden i en kolumn innebär i förhållande till de två ordningar som visar lägre värden, 
vilket p-värde som hör till vilken jämförelse står i parantes. Vita rutor innebär att inga signifikanta skillnader 
finns. 

 Ordning 1 Ordning 2  Ordning 3 
Koppar 0,0006 (2) 0,02 (3)   
Zink   0,048 
Arsenik    
Krom    
Nickel    
Bly    

 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Arsenik 
Endast fem lokaler av 24 har halter som är ungefär lika med schablonvärdena. Högre halter 
påträffas framförallt på lokaler inom urbergsområdet, men specifik bergart verkar inte ha 
någon betydelse, höga halter påträffas både på sura och basiska bergarter samt sedimentär 
bergart med sulfidinslag. Lägre halter än schablonvärdena påträffas i fjällkedjeområdet. Det 
är lägre arsenikhalter i områden med sedimentära bergarter än i områden med sedimentära 
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bergarter med sulfidinslag. Sedimentära bergarter återfinns i undersökt data endast inom 
fjällkedjans berggrund medan sedimentära bergarter med sulfidinslag endast återfinns i 
urbergsområdet.  
 
I Barsele påträffas de högsta arsenikhalterna, som kraftigt avviker från schablonvärdena 
(figur 7). Tre lokaler, B2 (2,1 µg/l), B4 (4,9 µg/l) och B7 (20 µg/l), visar högre arsenikhalter 
än de lokaler som bör vara påverkade av gruvdrift; Vbf3 (1,6 µg/l) och Ubf1 (0,8 µg/l), som 
dessutom är analyserade på ofiltrerade prover vilket innebär att de möjligtvis visar högre 
halter än vad filtrerade prover skulle göra. I B7 är halten 20 µg/l, vilket överskrider det 
rekommenderade värdet för dricksvatten (10 µg/l). Det förekommer stora haltskillnader 
mellan vattendrag som ligger nära varandra; B4 (4,9 µg/l) och B5 (1,1 µg/l) har samma 
berggrund och ordning, samt B1 (0,5 µg/l) och B2 (2,1 µg/l) som även de har samma 
berggrund och ordning. Vilket visar på svårigheten att anta att vattendrag med liknande 
förutsättningar ska ha liknande metallhalter.  
 

 
Figur 7: De röda staplarna representerar de uppmätta värdena i varje lokal, och den gröna/svarta stapeln till 
höger om den röda stapeln representerar schablonvärdet. Grön stapel visar schablonvärde för vattendrag med 
stora avrinningsområden. Den svarta stapeln schablonvärdet för små avrinningsområden.  
 
 
Bedömningsgrunderna för särskilt förorenade ämnen (SFÄ) överskrids i Barsele (B2, B4, B5 
och B7) samt i Fäboliden (samtliga lokaler i samma vattendrag). Vilket innebär att dessa i 
dagsläget (2015 respektive 2016, när provtagningar senast gjordes) inte uppnår god status. 
SFÄ behöver bara ingå i klassningen ifall det aktuella ämnet, arsenik i detta fall, släpps ut 
eller på annat sätt tillförs i betydande mängd (Havs- och vattenmyndigheten 2016). På annat 
sätt tillförs innefattar t.ex. diffusa läckage, där berggrund kan ingå.  
 
5.2 Nickel 
Åtta lokaler visar högre halter än schablonvärdena, varav fyra i fjällkedjan och fyra i 
urbergsområdet. De fyra vattendragen i fjällkedjan är alla belägna i områden med basiska 
bergarter medan vattendragen i urbergsområdet är i områden belägna på sedimentära 
bergarter med sulfidinslag.  
 
I Rönnbäcken (fjällkedjan) visar två lokaler (R1 och R4) på basisk berggrund högre värden än 
schablonvärdena, medan två andra lokaler (R6 och R8), också på basisk berggrund inte visar 
högre värden. Det som närmast kan förklara de högre halterna i R1 och R4 är att 
provtagningspunkterna ligger inom respektive nedströms områden med 
bearbetningskoncession där nickel ingår som undersökt metall. R6 och R8 (som inte har 
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högre halter) ligger utanför bearbetningskoncessionerna. R1 med halt 7 µg/l och R4 med halt 
2,4 µg/l är högre än de halter som påträffas i de gruvpåverkade lokalerna Vbf3 (1 µg/l) och 
Ubf1 (0,8 µg/l). Enligt kartläggning av Sveriges geologiska undersökning (2007) har högsta 
avvikelserna i nickelhalter hittats i anslutning till fjällranden, kopplat till amfiboliter och 
grönskiffer, vilket kan var en del av förklaringen till de relativt höga halterna i R1 och R4. De 
två lokaler (E2 och E3) i Ersmark (fjällkedjan) som visar högre halter är belägna inom 
områden med alunskiffer, som är den troligaste orsaken till högre halter.  
 
I Barsele (urberget) visar B1 och B15 högre halter medan B2 uppvisar lägre halter än 
schablonvärdena, alla har samma sedimentära bergart med sulfidinslag. Det finns tydliga 
skillnader i TOC-halt mellan lokalerna, där B2 har lägre TOC-halt (3,4 mg/l) än B15 (7,1 
mg/l) och B1 (7,8 mg/l). Detta skulle kunna vara en orsak till skillnader mellan vattendragen, 
även om nickel inte visar samma tydliga korrelation med TOC som vissa andra metaller 
(Temnerud et al. 2013). B15 ligger nedströms en skjutbana som inte är riskklassad av 
Länsstyrelsen, det borde dock inte kunna ge förhöjda nickelhalter, utan snarare förhöjda 
blyhalter.  
 
I Stortjärnhobben (urberget) visar lokal S2 och S4 högre halter, men inte S1 och S3. Alla 
lokaler har samma berggrund (sedimentär med sulfidinslag). Både S2 och S4 är 
provtagningspunkter i samma bäck, Mejvanbäcken, det är möjligt att det finns något längre 
uppströms den bäcken som är orsaken till högre halter nickel. Den numera nedlagda 
Svartlidengruvan ligger inte alltför långt därifrån (ca 15 km), denna var dock aktiv under 
provtagningsperioden. Svartlidengruvans främsta recipient var/är Paubäcken, det finns 
ingen direkt koppling mellan Paubäcken och Mejvanbäcken, även om de bitvis rör sig nära 
varandra.  
 
5.3 Zink 
Överlag den metall som följer schablonvärdena bäst. Endast tre lokaler avviker, alla dessa i 
Barsele (urberget). B7 och B15 visar högre halter och B2 visar lägre halter. B2 har lägre TOC-
halt än B7 och B15 vilket skulle kunna vara förklaringen till lägre värden i B2. Enligt en studie 
av Björkvald och Wällstedt (2010) är dock pH den viktigaste styrfaktorn för zink, detta är 
inget mönster som går att se i denna undersökning eftersom pH-skillnaderna mellan 
vattendragen överlag är små. Vattendrag med ordning 1 visar lägre zinkhalter än vattendrag 
med ordning 3. Enligt Tarvainen, Lahermo och Mannio (1997) så beror höga halter zink i 
vattendrag sällan på berggrund utan snarare på gödsling eller atmosfärisk deposition. Vilket 
kan förklara varför inga mönster i zinkhalter kan upptäckas i denna undersökning.  
 
5.4 Krom, koppar och bly 
Inga lokaler visar högre halter av krom, koppar eller bly än schablonvärdena, däremot visar 
många lokaler lägre halter. Lägst halter krom hittas i fjällkedjan i områden med sedimentära 
bergarter. Kopparhalterna är högre i vattendrag med ordning 1 än med ordning 2 och 3. 
Påpekas bör dock att lokaler med ordning 1 överlag är belägna inom områden med basisk 
berggrund, lokaler med ordning 2 har hälften basisk berggrund och hälften sedimentär med 
sulfidinslag medan lokaler med ordning 3 främst är belägna inom områden med sura och 
sedimentära bergarter. Eftersom koppar även visade signifikant högre halter i områden med 
basiska bergarter än i sura och sedimentära bergarter kan det vara svårt att avgöra vilken 
faktor som styr. Bly är efter arsenik den metall som stämmer sämst överens med 
schablonvärdena, endast 8 av 24 provtagningslokaler har överensstämmande värden. 
Halterna i fjällkedjan är ännu lägre än de i urbergsområdet, vilket stämmer med 
bergartsfördelningen, där sedimentära och basiska (fjällkedjan) visar lägre halter än sura och 
sedimentära med sulfidinslag (urberget). 
 
5.5 Berggrund 
Skillnader mellan olika bergarter stämmer delvis med litteraturen. Att fler metaller inte 
visade skillnader kan dels bero på att lokalerna varit för få och dels att det är mer komplicerat 
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huruvida SGU’s schematiska kartläggning av berggrunden speglar metallhalter. Som tidigare 
nämnt är det dessutom inte så att basisk berggrund alltid innehåller vissa metaller medan 
sura berggrunder aldrig innehåller vissa metaller. Det krävs djupare kunskaper om 
berggrundens bildande och platsspecifika undersökningar för att vara säker på vilka metaller 
som kan förekomma i berggrunden. Gruvbolagens intresse att hitta brytvärda malmer kan 
och bör vara en god indikation på var det finns risk för förhöjda metallkoncentrationer i 
vattendrag.  
 
SLU’s referenslokal, Raurejukke (REF) har signifikant lägre halter än schablonvärdena för 
alla metaller utom krom. Dessutom är dessa prover analyserade på ofiltrerade prover, vilket 
innebär att halterna skulle kunna vara ännu lägre om de analyserats på filtrerade prover. 
Berggrunden består av sandsten, vilken är den berggrund som enligt Andersson et al. (1994) 
innehåller minst metaller, därmed är de låga halterna i sig inte konstiga.  
 
5.6 Schablonvärden  
I Naturvårdsverkets egen bedömning påpekas risk för stora lokala variationer och det blir i 
den här undersökningen tydligt att uppskattade bakgrundshalter fungerar dåligt som 
riktvärde. Det blir speciellt tydligt gällande arsenik där endast fem lokaler stämmer med 
schablonvärdet. Många lokaler har dessutom arsenikhalter som är betydligt högre än 
uppskattade schablonvärden. Schablonvärdet för bly är inte heller representativt för de 
undersökta vattendragen. De undersökta halterna stämmer bättre överens med, och är i 
många fall även lägre än, den halt som Naturvårdsverket uppskattar vara den ursprungliga 
bakgrundshalten (0,05 µg/l) istället för den nuvarande halten (0,12 µg/l) där diffusa utsläpp 
som luftföroreningar räknas in.  
 
Det uppstår problem både vid överskattande och underskattande av schablonvärden. Om 
schablonvärdet är mycket högre än de uppvisade halterna kan det ta längre tid innan en 
möjlig påverkanskälla upptäcks. Om schablonvärdet är mycket lägre än de uppvisade 
halterna kan det innebära att ett område klassas som förorenat och onödiga åtgärder sätts in. 
I vissa fall är det befogat med åtgärder även om höga halter är naturliga, så länge det finns en 
medvetenhet om var de förhöjda halterna kommer ifrån. Det kan också vara viktigt att 
lokalisera områden där kraftigt förhöjda halter förekommer, och ifall tillstånd för gruvdrift 
eller annan miljöfarlig verksamhet beviljas i ett sådant område bör noggranna åtgärdsplaner 
utformas och utsläppsvillkor sättas på förhand, i första hand för att skydda dricksvattnet.  
 
Att schablonvärdena är satt lägre i vattendrag med små avrinningsområden än i stora 
avrinningsområden går tvärtemot vad den här undersökningen visar, d.v.s. att små 
avrinningsområden och vattendrag med låg ordning i många fall har högre halter. Därmed är 
de små vattendragen som undersöks i närheten av undersökningsområden för gruvdrift de 
som avviker mest från schablonvärdena. Eftersom ett vattensystem väldigt sällan avvattnas 
från ett homogent markområde uteblir den förväntade utspädningseffekten. Därför kan den 
nuvarande indelningen behöva omvärderas. 
 
Ett forskningsprojekt (Herbert et al. 2009), som syftade att ta fram bakgrundshalter utifrån 
geografiskt läge och vattenområdestyp för att använda vid uppföljning av Vattendirektivet,   
samlade in provtagningsdata från 430 vattendrag i Sverige och klassade dessa i olika regioner 
beroende på kalkhalt och humushalt (till skillnad från Naturvårdsverkets schablonvärden 
som är uppdelade efter avrinningsområdets storlek). Resultatet visar snarlika halter i 
ekoregion 2 (som representerar samma område som denna rapport) som Naturvårdsverkets 
schablonvärden. Vilket visar att trots att hänsyn tas till andra viktiga vattenkemiska 
parametrar så blir bilden skev. Både Herbert et al. (2009) och Naturvårdsverket slår samman 
alla vattendrag i regionen och tar ett gemensamt medianvärde, vilket förvisso är det enda 
sättet att få ett gemensamt värde att förhålla sig till men problematiken kvarstår- vissa 
vattendrag kommer ha högre metallhalter medan vissa vattendrag kommer ha lägre halter.  
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5.7 God status 
Att schablonvärdena inte är representativa kan även få betydelse för statusklassningen, där 
god status ej uppnås och där god status inte heller kommer kunna uppnås på grund av 
naturliga förutsättningar. Vattendirektivet förordar att lokala referensvärden ska tas fram 
och användas, varpå detta problem inte uppstår. Däremot är det dyrt att göra 
undersökningar, samt att det enbart går att göra innan en aktivitet (exempelvis en gruva) 
som kan generera metallutsläpp påbörjas. Schablonvärdena kan ses som en nödlösning att 
använda i sådana fall, men risken är att de används för ofta. 
 
I Barsele och Fäboliden finns vattendrag som inte uppfyller god status eftersom 
arsenikhalterna är förhöjda. Eftersom halterna kan anses vara naturliga är frågan hur dessa 
vattendrag någonsin ska uppnå god status, och hur mycket resurser som då bör läggas på att 
uppnå god status. Eftersom halterna varierar så kraftigt i två närliggande vattendrag kan 
man även fundera på rimligheten att använda ett vattendrags mätningar för att dra slutsatser 
om ett annat vattendrag. När mätningarna för att ta fram årsmedelvärde inte heller behöver 
vara fler än ett stickprov känns hela underlagsmodellen relativt godtycklig. Vattendirektivets 
mål att alla vattenförekomster ska uppnå god status var initialt satt till 2015, detta datum är 
passerat och nu finns en bortre gräns satt till år 2027. Istället för att lägga resurser på att 
uppnå omöjliga mål på lösa underlag kanske det vore mer lämpligt att ställa högre krav på 
noggranna förundersökningar inför en etablering och även fundera på hur kontrollen av 
sådana undersökningar ska se ut. 
 
5.8 Sammanfattning 
För många metaller märks haltskillnader mellan urbergets och fjällkedjans bergarter. 
Sedimentära bergarter visar generellt låga metallhalter medan den välrepresenterade 
sedimentära metagråvackan med sulfidinslag många gånger visar höga metallhalter, i 
förhållande till Naturvårdsverkets schablonvärden. Provtagningspunkter som uppvisar de 
högsta metallhalterna är nästan uteslutet belägna i vattendrag av ordning 1, vilket kan 
förklaras med att omkringliggande mark har större betydelse för ett vattendrag nära 
källflödet än för vattendrag längre ner i vattensystemet (med högre ordning) där 
utspädningseffekten är större. R1 och B2 har lägst TOC-halt av alla lokaler, dessa uppvisar 
även i många fall metallhalter som är lägre än schablonvärdet. Att schablonvärdena i många 
fall skiljer sig så pass mycket från uppmätta halter är ett problem som borde belysas samt 
undersökas närmare. 
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Bilaga 1 
Berggrundsindelning 
Kod enligt SGU’s kartläggning av berggrund. 
 
 

Klass Kod Bergarter 

 

111 Bituminös lerskiffer (alunskiffer) och underordnad kalksten 
 

202 Gabbro, diorit, ultrabasisk bergart och metamorfa ekvivalenter 
 

205 Basisk metavulkanisk bergart, metadiabas inkl gångkomplex, metagabbro, amfibolit 
 

623 Basalt, andesit och underordnad dacit metamorfa 
 

 601 Granit, granodiorit, syenitoid, kvartsmonzodiorit och metamorfa ekvivalenter 
 

619 Granitoid och underordnad syenitoid metamorfa 
 

 203 Metagråvacka, fyllit, kvartsit, basisk metavulkanisk bergart 
 

212 Granatglimmerskiffer, kvarts-fältspatskiffer, kalkig glimmerskiffer, kvartsit, marmor, migmatisisk 
paragnejs, amfibolit, eklogit, metadiabas 
 

223 Metafältspatsandsten, meta-arkos, kvartsit, metagråvacka, fyllit, metakonglomerat, marmor, metatillit 
 

234 Kvartsarenit, lerskiffer, konglomerat och metamorfa ekvivalenter 
 

 625 Metagråvacka, glimmerskiffer, granit- och/eller sulfidförande skiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit, 
amfibolit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Bilaga 2 
Berggrundskod, provtagningsår och koordinater (Sweref 99) 
 
 

ID Stationsnamn Berggrundskod Provtagningsår SWEREF 99 N SWEREF 99 E 

NÖ1 Maltbrännan 601 2000-2016 7168178 705435 

STB Stortjärnsbäcken 625 2000-2016 7133432 731433 

REF Raurejukke 223 1996-2000 7316623 543523 

NÖ2 Stornorrfors 625 2000-2016 7090468 748065 

U2 Ajaure 212 2006-2014 7264597 529315 

U3 Stensele 625 2010-2014 7216153 605082 

Ubf1 Juktån 601 2006-2014 7213758 629079 

Vbf1 Vormbäcken 601 2008-2014 7200119 676777 

E1 Kvarnbäcken  601 2011-2013 7239610 584508 

E2 Upp Kyrkbergtjärn  111 2011-2013 7243562 582418 

E3 Ned Kyrkbergtjärn  111 2011-2013 7243710 581477 

E8 Mattasjöbäcken  234 2011-2013 7246180 579166 

E12 Storbäcken  234 2011-2013 7246580 583100 

B1 Vintervägabäcken 625 2002-2015 7213543 620656 

B2 Skirträskbäcken 625 2002-2015 7213726 620712 

B4 Stentjärnbäcken 623 2002-2015 7216931 617372 

B5 Främmentjärnbäcken 623 2002-2015 7216921 617599 

B6 Upp Umeälven 625 2002-2015 7214825 612415 

B7 Barseleavanbäcken 619 2002-2015 7215406 617103 

B8 Ned Umeälven 623 2002-2015 7206708 621693 

B15 Godängesbäcken 625 2002-2015 7216849 614303 

S1 Stortjärnbäcken 625 2003-2005 7204666 624595 

S2 Ned Mejvanbäcken 625 2003-2005 7205230 625737 

S3 Åsmyrtjärnbäcken 625 2003-2005 7201831 625741 

S4 Upp Mejvanbäcken  625 2003-2005 7201258 626298 

R1 Rönnbäcksnäs 202 2010-2012 7265066 517542 

R3 Ned Björkåsbäcken 212 2010-2012 7260110 523817 

R4 Ned Geimoasse 205 2010-2012 7261563 521180 

R5 Ned Tvärbäcken 203 2010-2012 7262931 516321 

R6 Löfjällsbäcken 205 2010-2012 7267388 514643 

R8 Fiskartjärnbäcken 205 2010-2012 7268027 520054 

F1 Stor/Rusbäcken 601 2014-2016 7177605 638927 

F2 Stor/Rusbäcken 601 2014-2016 7181451 646339 

F3 Stor/Rusbäcken 601 2014-2016 7182005 652863 

 
 
 
 



 
 

 

 
Bilaga 3 
Min-, max-, medel- och medianvärden samt standardavvikelser (stdav)  
 
 

ARSENIK min max medel median stdav 

Barsele B1 0,28 0,86 0,52 0,51 0,1236 

Barsele B15 0,44 1,10 0,62 0,60 0,1323 

Barsele B2 1,3 2,7 2,0 2,1 0,2547 

Barsele B4 2,4 6,8 4,8 4,9 1,0693 

Barsele B5 0,71 1,70 1,06 1,05 0,2223 

Barsele B7 12,0 27,0 19,6 20,0 4,1213 

Ersmarksområdet E1 0,13 0,39 0,21 0,18 0,0790 

Ersmarksområdet E12 0,05 0,12 0,07 0,06 0,0229 

Ersmarksområdet E2 0,11 0,19 0,16 0,17 0,0213 

Ersmarksområdet E3 0,11 0,26 0,15 0,13 0,0466 

Ersmarksområdet E8 0,05 0,11 0,08 0,08 0,0202 

Rönnbäcken R1 0,2 0,9 0,5 0,5 0,2127 

Rönnbäcken R3 0,05 0,12 0,09 0,10 0,0188 

Rönnbäcken R4 0,07 0,20 0,14 0,13 0,0445 

Rönnbäcken R5 0,05 0,11 0,09 0,09 0,0229 

Rönnbäcken R6 0,07 0,11 0,09 0,10 0,0124 

Rönnbäcken R8 0,05 0,10 0,08 0,08 0,0206 

Stortjärnhobben S1 0,36 0,65 0,47 0,48 0,0912 

Stortjärnhobben S2 0,42 1,20 0,68 0,59 0,2312 

Stortjärnhobben S3 0,32 0,64 0,44 0,44 0,1009 

Stortjärnhobben S4 0,43 0,91 0,68 0,67 0,1627 

Fäboliden F1 0,70 1,78 1,22 1,28 0,3322 

Fäboliden F2 0,78 2,13 1,52 1,60 0,4363 

Fäboliden F3 0,83 1,2 1,05 1,09 0,1020 

SLU STB 0,27 0,95 0,57 0,54 0,1453 

SLU REF 0,03 0,07 0,04 0,04 0,0088 

SLU NÖ1 0,03 0,80 0,41   

SrK Ubf1 0,4 1,8 0,9   

SrK Vbf3 1,1 3,4 1,7   

SLU NÖ2 0,17 1,10 0,45   

SrK U2 0,03 0,12 0,07   

SrK U3 0,07 0,44 0,17   

Barsele B6   0,18   

Barsele B8   0,17   

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

KROM  min max medel median stdav 

Barsele Vintervägabäcken B1 0,05 0,30 0,18 0,18 0,0661 

Barsele Godängesbäcken B15 0,13 0,39 0,23 0,21 0,0717 

Barsele Skirträskbäcken B2 0,05 0,20 0,09 0,075 0,0421 

Barsele Stentjärnbäcken B4 0,06 0,40 0,14 0,12 0,0561 

Barsele Främmentjärnbäcken B5 0,05 0,71 0,23 0,22 0,0855 

Barsele Barseleavanbäcken B7 0,05 0,39 0,17 0,14 0,1093 

Ersmarksområdet Kvarnbäcken  E1 0,04 0,11 0,07 0,07 0,0049 

Ersmarksområdet Storbäcken  E12 0,01 0,06 0,04 0,04 0,0145 

Ersmarksområdet Upp Kyrkbergtjärn  E2 0,04 0,12 0,08 0,07 0,0288 

Ersmarksområdet Ned Kyrkbergtjärn  E3 0,04 0,10 0,07 0,05 0,0106 

Ersmarksområdet Mattasjöbäcken  E8 0,02 0,08 0,05 0,04 0,0069 

Rönnbäcken Rönnbäcksnäs R1 0,07 1,00 0,46 0,45 0,2329 

Rönnbäcken Ned Björkåsbäcken R3 0,047 0,20 0,11 0,10 0,0390 

Rönnbäcken Ned Geimoasse R4 0,04 0,26 0,12 0,10 0,0655 

Rönnbäcken Ned Tvärbäcken R5 0,01 0,11 0,08 0,09 0,0278 

Rönnbäcken Löfjällsbäcken R6 0,01 0,11 0,04 0,04 0,0414 

Rönnbäcken Fiskartjärnbäcken R8 0,01 0,20 0,10 0,10 0,0544 

Stortjärnhobben Stortjärnbäcken S1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0469 

Stortjärnhobben Ned Mejvanbäcken S2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0453 

Stortjärnhobben Åsmyrbäcken S3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0572 

Stortjärnhobben Upp Mejvanbäcken S4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0444 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F1 0,11 0,22 0,16 0,16 0,0327 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F2 0,15 0,21 0,18 0,18 0,0156 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F3 0,08 0,21 0,15 0,12 0,0404 

SLU Stortjärnsbäcken STB 0,08 0,87 0,51 0,50 0,1187 

SLU Raurejukke REF 0,05 0,40 0,11 0,10 0,0567 

SLU Maltbrännan NÖ1 0,04 0,46 0,10   

SrK Juktån Ubf1 0,07 0,44 0,19   

SrK Vormbäcken Vbf3 0,12 0,70 0,33   

SLU Stornorrfors NÖ2 0,05 0,99 0,21   

SrK Ajaure U2 0,05 0,18 0,09   

SrK Stensele U3 0,06 0,24 0,18   

Barsele Upp Umeälven B6   0,10   

Barsele Ned Umeälven B8   0,11   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

KOPPPAR min max medel median stdav 

Barsele Vintervägabäcken B1 0,42 5,20 0,98 0,89 0,7347 

Barsele Godängesbäcken B15 0,24 1,40 0,65 0,66 0,2284 

Barsele Skirträskbäcken B2 0,19 1,20 0,45 0,37 0,2102 

Barsele Stentjärnbäcken B4 0,4 1,2 0,6 0,6 0,1812 

Barsele Främmentjärnbäcken B5 0,25 1,20 0,64 0,63 0,2386 

Barsele Barseleavanbäcken B7 0,17 1,90 0,84 0,56 0,6166 

Ersmarksområdet Kvarnbäcken  E1 0,36 0,82 0,59 0,59 0,1653 

Ersmarksområdet Storbäcken  E12 0,10 0,24 0,15 0,13 0,0455 

Ersmarksområdet Upp Kyrkbergtjärn  E2 0,26 0,75 0,49 0,49 0,1878 

Ersmarksområdet Ned Kyrkbergtjärn  E3 0,33 0,80 0,52 0,51 0,1526 

Ersmarksområdet Mattasjöbäcken  E8 0,16 0,48 0,26 0,22 0,1064 

Rönnbäcken Rönnbäcksnäs R1 0,39 1,60 0,79 0,79 0,5722 

Rönnbäcken Ned Björkåsbäcken R3 0,28 0,90 0,60 0,60 0,1851 

Rönnbäcken Ned Geimoasse R4 0,45 1,40 0,87 0,90 0,2736 

Rönnbäcken Ned Tvärbäcken R5 0,15 0,60 0,39 0,40 0,1383 

Rönnbäcken Löfjällsbäcken R6 0,2 0,6 0,39 0,36 0,1308 

Rönnbäcken Fiskartjärnbäcken R8 0,62 1,29 0,90 0,86 0,1873 

Stortjärnhobben Stortjärnbäcken S1 0,2 0,77 0,37 0,36 0,1554 

Stortjärnhobben Ned Mejvanbäcken S2 0,2 1,0 0,4 0,4 0,2474 

Stortjärnhobben Åsmyrbäcken S3 0,2 0,7 0,3 0,3 0,1465 

Stortjärnhobben Upp Mejvanbäcken S4 0,20 0,76 0,34 0,30 0,1622 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F1 0,10 0,27 0,18 0,20 0,0618 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F2 0,11 1,65 0,34 0,21 0,4452 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F3 0,14 0,70 0,28 0,24 0,1568 

SLU Stortjärnsbäcken STB 0,37 2,10 0,64 0,61 0,2194 

SLU Raurejukke REF 0,18 0,65 0,29 0,27 0,0898 

SLU Maltbrännan NÖ1 0,04 1,60 0,51   

SrK Juktån Ubf1 0,20 1,90 0,52   

SrK Vormbäcken Vbf3 2,8 9,0 6,1   

SLU Stornorrfors NÖ2 0,3 1,6 0,6   

SrK Ajaure U2 0,24 3,10 0,58   

SrK Stensele U3 0,29 1,70 0,86   

Barsele Upp Umeälven B6   0,74   

Barsele Ned Umeälven B8   0,80   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

NICKEL   min max medel median stdav 

Barsele Vintervägabäcken B1 0,55 1,50 0,98 1,00 0,2366 

Barsele Godängesbäcken B15 0,58 1,60 1,00 0,96 0,2564 

Barsele Skirträskbäcken B2 0,20 0,51 0,31 0,31 0,0850 

Barsele Stentjärnbäcken B4 0,20 0,52 0,35 0,35 0,0820 

Barsele Främmentjärnbäcken B5 0,2 1,1 0,6 0,6 0,1935  

Barsele Barseleavanbäcken B7 0,2 1,8 0,6 0,5 0,4877 

Ersmarksområdet Kvarnbäcken  E1 0,50 1,17 0,83 0,83 0,2206 

Ersmarksområdet Storbäcken  E12 0,24 0,50 0,38 0,37 0,0798 

Ersmarksområdet Upp Kyrkbergtjärn  E2 0,55 0,77 0,63 0,63 0,0738 

Ersmarksområdet Ned Kyrkbergtjärn  E3 0,51 1,31 0,79 0,77 0,2140 

Ersmarksområdet Mattasjöbäcken  E8 0,34 0,70 0,45 0,42 0,1123 

Rönnbäcken Rönnbäcksnäs R1 4,2 11,0 7,4 7,0 1,9637 

Rönnbäcken Ned Björkåsbäcken R3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1058 

Rönnbäcken Ned Geimoasse R4 1,34 3,64 2,30 2,35 0,6880 

Rönnbäcken Ned Tvärbäcken R5 0,26 0,80 0,45 0,44 0,1589 

Rönnbäcken Löfjällsbäcken R6 0,2 0,7 0,4 0,4 0,1677 

Rönnbäcken Fiskartjärnbäcken R8 0,35 0,65 0,47 0,47 0,0797 

Stortjärnhobben Stortjärnbäcken S1 0,20 0,54 0,32 0,27 0,1374 

Stortjärnhobben Ned Mejvanbäcken S2 0,56 1,10 0,83 0,86 0,1608 

Stortjärnhobben Åsmyrbäcken S3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,1119 

Stortjärnhobben Upp Mejvanbäcken S4 0,57 1,10 0,87 0,89 0,1573 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F1 0,33 0,96 0,53 0,43 0,1735 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F2 0,34 0,50 0,39 0,38 0,0552 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F3 0,28 0,42 0,33 0,32 0,0444 

SLU Stortjärnsbäcken STB 0,21 3,06 1,06 1,00 0,2845 

SLU Raurejukke REF 0,21 0,54 0,33 0,31 0,0710 

SLU Maltbrännan NÖ1 0,05 0,87 0,23   

SrK Juktån Ubf1 0,1 7,0 0,8   

SrK Vormbäcken Vbf3 0,3 1,3 1,0   

SLU Stornorrfors NÖ2 0,2 8,2 0,6   

SrK Ajaure U2 0,10 0,81 0,59   

SrK Stensele U3 0,1 9,9 0,9   

Barsele Upp Umeälven B6   0,56   

Barsele Ned Umeälven B8   0,76   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

BLY   min max medel median stdav 

Barsele Vintervägabäcken B1 0,02 0,30 0,05 0,03 0,0517 

Barsele Godängesbäcken B15 0,02 0,22 0,05 0,04 0,0404 

Barsele Skirträskbäcken B2 0,02 0,09 0,03 0,02 0,0138 

Barsele Stentjärnbäcken B4 0,02 0,23 0,03 0,03 0,0315 

Barsele Främmentjärnbäcken B5 0,016 0,120 0,036 0,032 0,0178 

Barsele Barseleavanbäcken B7 0,02 0,12 0,03 0,02 0,0242 

Ersmarksområdet Kvarnbäcken  E1 0,011 0,031 0,021 0,021 0,0076 

Ersmarksområdet Storbäcken  E12 0,011 0,106 0,030 0,021 0,0278 

Ersmarksområdet Upp Kyrkbergtjärn  E2 0,013 0,045 0,027 0,026 0,0101 

Ersmarksområdet Ned Kyrkbergtjärn  E3 0,01 0,04 0,03 0,03 0,0093 

Ersmarksområdet Mattasjöbäcken  E8 0,01 0,05 0,02 0,02 0,0123 

Rönnbäcken Rönnbäcksnäs R1 0,01 0,04 0,02 0,01 0,0153 

Rönnbäcken Ned Björkåsbäcken R3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0506 

Rönnbäcken Ned Geimoasse R4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0038 

Rönnbäcken Ned Tvärbäcken R5 0,01 0,02 0,01 0,01 0,0043 

Rönnbäcken Löfjällsbäcken R6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0012 

Rönnbäcken Fiskartjärnbäcken R8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0005 

Stortjärnhobben Stortjärnbäcken S1 0,05 0,16 0,07 0,06 0,0347 

Stortjärnhobben Ned Mejvanbäcken S2 0,05 0,32 0,08 0,05 0,0841 

Stortjärnhobben Åsmyrbäcken S3 0,05 0,09 0,06 0,05 0,0140 

Stortjärnhobben Upp Mejvanbäcken S4 0,02 0,50 0,10 0,05 0,1431 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F1 0,016 0,110 0,048 0,027 0,0267 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F2 0,017 0,130 0,053 0,040 0,0309 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F3 0,019 0,115 0,043 0,036 0,0263 

SLU Stortjärnsbäcken STB 0,2 1,5 0,5 0,5 0,1477 

SLU Raurejukke REF 0,02 0,11 0,03 0,02 0,0218 

SLU Maltbrännan NÖ1 0,02 0,78 0,13   

SrK Juktån Ubf1 0,10 0,54 0,25   

SrK Vormbäcken Vbf3 0,1 1,4 0,36   

SLU Stornorrfors NÖ2 0,02 5,60 0,19   

SrK Ajaure U2 0,02 1,30 0,12   

SrK Stensele U3 0,02 0,58 0,12   

Barsele Upp Umeälven B6   0,06   

Barsele Ned Umeälven B8   0,13   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ZINK   min max medel median stdav 

Barsele Vintervägabäcken B1 0,9 9,1 2,6 2,3 2,7101 

Barsele Godängesbäcken B15 2,5 8,2 4,9 4,8 1,2828 

Barsele Skirträskbäcken B2 0,7 3,3 1,4 1,2 0,6392 

Barsele Stentjärnbäcken B4 0,7 4,7 2,0 1,9 0,7551 

Barsele Främmentjärnbäcken B5 0,6 3,5 1,7 1,7 0,7100 

Barsele Barseleavanbäcken B7 1,8 8,4 4,2 3,8 1,6940 

Ersmarksområdet Kvarnbäcken  E1 0,89 8,63 4,09 4,00 2,1244 

Ersmarksområdet Storbäcken  E12 1,01 9,06 4,41 4,05 2,5739 

Ersmarksområdet Upp Kyrkbergtjärn  E2 0,92 8,74 3,74 3,57 2,3323 

Ersmarksområdet Ned Kyrkbergtjärn  E3 1,49 9,37 4,36 3,70 2,5657 

Ersmarksområdet Mattasjöbäcken  E8 1,61 7,31 4,13 4,03 1,8929 

Rönnbäcken Rönnbäcksnäs R1 0,44 8,70 2,82 1,62 2,5055 

Rönnbäcken Ned Björkåsbäcken R3 0,53 4,20 2,32 2,00 1,4071 

Rönnbäcken Ned Geimoasse R4 0,99 7,00 2,78 1,98 1,7235 

Rönnbäcken Ned Tvärbäcken R5 1,39 5,50 2,55 2,2 1,2508 

Rönnbäcken Löfjällsbäcken R6 0,43 5,20 1,86 1,69 1,3305 

Rönnbäcken Fiskartjärnbäcken R8 0,35 4,50 1,92 1,60 1,1247 

Stortjärnhobben Stortjärnbäcken S1 3,3 10,0 5,2 3,7 2,3585 

Stortjärnhobben Ned Mejvanbäcken S2 3,5 7,5 4,6 4,1 1,5063 

Stortjärnhobben Åsmyrbäcken S3 2,1 5,8 3,3 2,8 1,3566 

Stortjärnhobben Upp Mejvanbäcken S4 2,7 12,0 4,5 3,7 2,7127 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F1 1,17 5,11 2,86 2,33 1,2212 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F2 1,02 7,28 3,34 2,69 2,0327 

Fäboliden Stor/Rusbäcken F3 0,59 3,42 2,14 1,67 1,0515 

SLU Stortjärnsbäcken STB 1,2 6,5 2,5 2,5 0,7580 

SLU Raurejukke REF 0,4 2,8 0,9 0,7 0,5249 

SLU Maltbrännan NÖ1 0,2 13,0 3,8   

SrK Juktån Ubf1 2,0 50,0 8,7   

SrK Vormbäcken Vbf3 18 86 52   

SLU Stornorrfors NÖ2 0,6 34,0 5,0   

SrK Ajaure U2 1,0 5,2 1,4   

SrK Stensele U3 1,0 9,9 2,6   

Barsele Upp Umeälven B6   3,0   

Barsele Ned Umeälven B8   3,7   
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