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Abstract  
Mercury is regarded as a pollution element and is transported via the atmosphere. 
Mercury binds to organic matter and my results show that this is the case also in the 
drainage area of Two- Boat Lake. Silty peat samples show the same trend in mercury 
concentrations with depth as those of organic matter concnetratrions. A long sediment 
core (30 cm) show the similar trend in mercury with depth as silty peat cores, with higher 
levels close to the top of the profiles as  can be explaned by the industrialization that 
started around year 1850. Soil samples with vegetation by grass and birch show higher 
mercury than in the soil without vegetation (mineral soil), but wetlands with silty peat 
contains both higher mercury concnetrations and higher mercury inventories (mg Hg m-

2). Lake sediment samples show higher carbon level in sediment taken from shallow areas 
with aquatic plants, but the mercury concentrations still increase with increased water 
depth. This is because light mineral particles and degraded organic material rich in Hg 
preferentially accumulate in the deep basin of the lake. Throughout the area, the 
terrestrial pool contains more mercury than the aquatic pool. In the terrestrial system, 
peat contains most mercury even though it has the smallest area and mercury per square 
meter is highest in peat. 
 
 
Nyckelord: Kvicksilver, organiskt material.  
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1 Inledning 

Kvicksilver är en metall och anses vara en förorening som påverkar miljön negativt, då 
den inte bryts ned och därmed lagras i miljön (Ravichandran 2003). I miljön kan 
kvicksilver omvandlas till metylkvicksilver som är fettlöslig och skadlig för levande 
organismer (Stankwitz mfl. 2011).  Kvicksilver transporteras med vindar och når via 
nederbörd mark och vatten (Obrist mfl. 2010). Kvarhållning och transport av kvicksilver i 
miljön påverkas av organiskt material då kvicksilver binder till organiskt material (Grigal 
2003). Människan har använt kvicksilver i tusentals år men under de senaste 150 åren 
har utsläpp från mänskliga aktiviter ökat på grund av industralismen (Cooke mfl. 2012).  
 
Naturliga miljöarkiv är register (Wieckowska mfl. 2017) över utsläpphistorik. Sediment 
och torvmossar är exempel på miljöarkiv som kan användas för att följa utsläppshistorik 
av kvicksilver (Biester mfl. 2007). Med Pb-210 och C-14 analys åldersbestäms registren 
och utsläppsförändringar kan kopplas till förändringar i samhället och miljön (Cooke mfl. 
2007).  
 
Luftströmmar, havströmmar och floder transporterar kvicksilver från sydligare 
breddgrader till arktiska områden, såsom till Grönland, och varje år ackumuleras cirka 
100 ton kvicksilver från luftströmmar i Arktis. Transporttiden för kvicksilver med 
luftströmmar är endast ett par dagar medan havströmmar transporterar kvicksilver under 
decennier (Amyot mfl. 2011). 
 
Det pågår forskning i Arktisk för att se hur klimatförändringar påverkar landskapet 
(Lindborg mfl. 2016) och på Grönland är sjön Two-Boat Lake välstuderad. Permafrost 
innehåller bundet kol som vid högre lufttemperatur kan mobiliseras och då kvicksilver 
binder till organiskt material kommer detta att påverka balansen mellan 
kvicksilverutsläpp och inlagring och därmed kvicksilvercykeln (Grigal 2003).  
 
Avrinningsområdet med sjön Two-Boat Lake på Grönland ger möjlighet till studier av 
olika miljöarkiv. Avrinningsområdet innefattar Two-Boat Lake, jordarterna eoliskt 
material, fluvialt material, morän och siltig torv samt vegetationsområden med gräs och 
björk som växer på jordarterna och våtmarksområde med siltig torv. 
 

 
Figur 1. Sjön Two-Boat Lake på Grönland och grönländska inlandsisen 1 kilometer från sjön, som syns till 

vänster i bilden (Lindborg mfl. 2016). 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie var att analysera kvicksilverhalt i sjösedimentprover och 
markprover från avrinningsområdet med sjön Two-Boat Lake för att se om kvicksilver 
binder till organiskt material och i vilken del av avrinningsområdet som det finns mest 
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kvicksilver. Hypotesen är att kvicksilver och organiskt material binder till varandra i det 
undersökta området och att det finns mest kvicksilver i det terrestra landskapet. 
 

2 Material och metod  

2.1 Platsbeskrivning  
Sjön Two-Boat Lake, 67°7´44”N, 50°10´23”W, på Grönland (Figur 2) är 0,37 km2 

(Petrone mfl. 2016) och ligger 1 kilometer från den nuvarande grönländska inlandsisen. 
Avrinningsområdet (Figur 2) är 1,56 km2 (Petrone mfl. 2016) och det terrestra landskapet 
täcks av jordarterna eoliskt material, fluvialt material, morän och siltig torv. Vegetationen 
består av till största delen av områden med våtmark, dvärgbjörk (Betula nana), gräs/hed 
och kalt berg. Området har 400 meter tjock permafrost som bryts av genomgående talikar 
(frostfria skikt) under sjöarna (Petrone mfl. 2016). Det finns aktiva lager som tinar och 
smälter under sommaren (Johansson mfl. 2015). Det aktiva lagrets tjocklek beror på 
vilken typ av vegetation som råder. Våtmark tinar ner till 50 centimeter och gräs/hed ner 
till 80 centimeter (Petrone mfl. 2016). 

2.2 Provtagning  

2.2.1 Mineraljordsprover  
Grävda mineraljordsprover med eoliskt material (n=7 ), fluvialt material (n=1) och morän 
(n=3) insamlades år 2011-2012 på olika platser i avrinningsområdet. Två av proverna från 
eoliskt material har kornstorleks fraktioneras, < 35 µm, 35-63 µm, 63-125 µm och 125-
250 µm. 

2.2.2 Markprover  
I våtmarksområdet insamlades år 2018 fem profiler i siltig torv (Figur 2; Tabell 1) med en 
50 centimeter lång jordprovtagare. Torvprofil 1,3 och 4 delades upp i 2-cm skivor, 
torvprofil 5 delades upp i 5-cm skivor. Torvprofil 2 delades på djupet 0-38 centimeter upp 
i 2-cm skivor. Djupet 38-61 centimeter i profil 2 vilket är i permafrosten delades upp i 5-
cm skivor. Markprover från områden med gräs och björk insamlades år 2015 från tre 
områden, 1,2 och 3, genom grävning i 10-cm sektioner (Tabell 1).  

2.2.3 Sedimentprover  
Sex sedimentprofiler insamlades år 2012 från Two-Boat Lake med en KC Kajak 
sedimentprovtagare (Figur 3) från olika vattendjup i sjön (Figur 2; Tabell 2). De ytliga 
delarna i sedimentprofilerna delades upp i 1-cm skivor och de djupare delarna i 2-cm 
skivor. I sedimentprofilen från djupaste lokalen i sjön, 28 meters vattendjup, 
analyserades hela profilen. För sedimentprofiler insamlade från 4,5, 6,5, 10, 14, 18 och 28 
meters vattendjup användes i den här studien prover som motsvarar de senaste 150 åren, 
vilka är åldersbestämda med Pb-210 och C-14 analys (Lindborg mfl. 2016). De senaste 
150 åren i sedimentprofil från 28 meters vattendjup motsvarar 4,5 centimeters 
sedimentdjup mot toppen av profilen. De senaste 150 åren motsvarar för sedimentprofil 
från 4,5, 6,5, 10, 14 och 18 meters vattendjup 5,5 centimeter, 7,5 centimeter, 11 
centimeter, 8,5 centimeter och 7,5 centimeter sedimentdjup mot toppen av profilen. 
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Tabell 1. Profillängd på torvprofiler och markprover från områden med gräs och björk. 

Prov Längd på profil (cm) 

Torvprofil 1 44  

Torvprofil 2 61 

Torvprofil 3 44 

Torvprofil 4 26 

Torvprofil 5 45 

Gräs 1 50 

Gräs 2 50 

Gräs 3 40  

Björk 1 40  

Björk 2 40 

Björk 3 40 

 

Tabell 2. Längd på sedimentprofiler insamlade från olika vattendjup. * Längd på sedimentprofiler som 

motsvarar de senaste 150 åren (Lindborg mfl. 2016). 

Vattendjup 
(m) 

Längd på 
profil  (cm) 

4,5 5,5* 

6,5 7,5* 

10 11,0* 

14 8,5* 

18 7,5* 

28 30,0 (4,5)* 
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Figur 2. Provtagningsplatser för de prover som samlades in mellan år 2011 och 2018, vilka analyserades i 

studien och vegetationsområden i avrinningsområdet.  
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Figur 3. KC Kajak provtagare för insamling av sedimentprover.  

Foto: Johan Rydberg. 

2.3 Laborationsanalys 
Proverna frystorkades och homogeniserades. Kvicksilver analyserades med Milestone 
DMA-80 (Themal-decomposition atomic absorbtion spectrometer- TD-AAS). En 
kalibreringskurva upprättades med certifierade referensmaterial CRM NSD CS 73048 (86 

6 ng g-1) och CANMET LKSD-4 (190±17 ng g-1). Noggrannhet och precision 

kontrollerades med CRM NCS DS 73309 (72 9 ng g-1) och replikatanalyser (n=20). 
Medelvärdet för alla analyserade CRM NCS DS 73309 var 79, 5 ± 2,6 ng g-1, och 
skillnaden mellan replikat var alltid lägre än 3,6 %.  
 
Loss on ignition, LOI, fastställdes för markproverna genom att väga proverna före och 
efter analys av kvicksilver varvid de upphettades till 850°C. Kolhalt i sedimentproverna är 
analyserade med elementaranalysator (Lindborg mfl. 2016). Alla prover togs i bestämda 
volymer och torrvikten bestämdes, vilket möjliggjorde beräkning av bulkdensitet, g cm-3, 
och omräkning till kvicksilver inventory, d.v.s. mängd kvicksilver per m2.  

2.4 Statistikanalys 
För att undersöka skillnader i medelvärden genomfördes T-test med ensidig fördelning 
och lika varians i Excel. Signifikansnivån 0,05 används för T-test. För att undersöka 
samband mellan vattendjup och kvicksilverhalt i sedimentprofilerna och mellan 
kvicksilverhalt och organiskt material i markproverna genomfördes Pearson 
korrelationsanlys i Excel. Signifikansnivån 0,05 används för korrelationsanalys.  
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3 Resultat  

3.1 Markprover  

3.1.1 Torvprofiler 
Trenden i torvprofil 1,2,3,4 och 5 visar kvicksilverhalt på 20 ng g -1 i nedersta delen av 
profilen och bryts av med en minskning till 0,6-12 ng g-1 (Figur 5 a, b, c, d, e). Därefter 
ökar kvicksilverhalten i torvprofil 1,2,3 och 4 mot 5-10 centimeters djup (Figur 5 a, b, c, d) 
och i torvprofil 5 ökar kvicksilverhalten mot toppen (Figur 5 e). Från 5-10 centimeters 
djup i torvprofil 1,2,3 och 4 minskar kvicksilverhalten mot toppen av profilen (Figur 5 a, 
b, c, d). Trenden för organiskt material och kvicksilverhalt följer samma mönster med 
djupet i torvprofil 1,2,3,4 och 5 (Figur 5, a, b, c, d, e). De horisontella linjerna i torvprofil 
1,2,3,4 och 5 visar från vilket djup kvicksilverhalten ökar mot toppen (Figur 5 a, b, c, d, e) 
och avgör vilken del av profilen som används för att beräkna medelvärden. 
 
Det är en statistisk skillnad mellan kvicksilverhalt på olika djup i torvprofilerna 1,2,3,4 
och 5 (p=0,00, 0,002, 0,0093, 0,03, 0,0004) vilket betyder att kvicksilverhalten i botten 
och toppen endast beskrivs till högst 3% av varandra i alla profiler (Tabell 3). 

3.1.2 Profiler från områden med gräs och björk  
Kvicksilverhalterna i markprofiler från områden med gräs är relativt konstanta med 
djupet och visar en svag trend med ökande kvicksilverhalt med minskat djup (Figur 5 f) 
och i botten av profilerna är kvicksilverhalten 2-4 ng g-1 och i toppen av profilerna är 
kvicksilverhalten 8-12 ng g-1. Trenden för organiskt material och kvicksilverhalt följer 
samma mönster med djupet (Figur 5 f). 
 
Kvicksilverhalt i markprofiler från områden med björk visar från botten av profilerna mot 
15 centimeters djup en minskning i kvicksilverhalt och på 15 centimeters djup är halten  
7-11 ng g-1. Från 15 centimeters djup mot toppen av profilerna ökar halten, och i toppen är 
halten 17-29 ng g-1 (Figur 5 g). Trenden för organiskt material och kvicksilverhalt följer 
samma mönster med djupet (Figur 5 g). 
 
Det finns en signifikant skillnad i kvicksilverhalt mellan alla markprofiler från områden 
med gräs och björk (p=0,000064) och kvicksilverhalten i markprofiler från områden med 
gräs beskrivs endast till 0,0064 % av kvicksilverhalten i markprofiler med björk.  

3.1.3 Prover mineraljord, torv, gräs och björk 
Medelvärdet av kvicksilverhalten i mineraljordsprover är 0,73-2,5 ng g-1 och 
kvicksilverhalt i eoliska kornstorleksfraktionerade prover för <35 µm, 35-63 µm, 63-125 
µm och 125-250 µm är 7,2 ng g-1, 4,5 ng g-1, 5,6 ng g-1 och 10,7 ng g-1 (Figur 4). I torvprofil 
1,2,3,4 och 5, från de djup som visar en ökning i kvicksilverhalt mot toppen, är 
medelvärdet för kvicksilverhalten 43,3-71,9 ng g-1 (Tabell 4) och detta ger medelvärdet 
57,5 ng g-1 för alla torvprover (Figur 4). I markprover från områden med gräs är 
medelvärdet för kvicksilverhalten 9,9 ng g-1, baserat på den översta 10 cm av profilen, och 
i markprover från områden med björk baserat på översta 10 cm i profilen, är medelvärdet 
för kvicksilverhalten 24,8 ng g-1 (Figur 4). 
 
I torvprofil 1,2,3,4 och 5, från de djup som visar en ökning i kvicksilverhalt mot toppen, är 
medelvärdet för organiskt material 21,4-42,2 %. Medelvärdet för organiskt material i 
markprover från områden gräs och björk, baserat på den översta 10 cm av profilen, är 2,8 
% och 9,1 % (Tabell 4).  
 
Kvicksilverhalt normaliserat mot organiskt material i torvprofil 1,2,3,4 och 5 är 
1,1-2,2 ng g-1/ % LOI (Tabell 4), räknat från de djup som visar en ökning i kvicksilverhalt. 
Medelvärdet för kvicksilver normaliserat mot organiskt material baserat på den översta 
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10 cm av profilerna i gräs är 3,5 ng g-1 /% LOI och för björk 2,7 ng g-1/ % LOI (Tabell 4). 
Det finns en korrelation mellan kvicksilverhalt och organiskt material,LOI, i markprover 
från områden med torv, gräs och björk (R2=0,59, p=0,002).  
 

Tabell 3. Statistisk skillnad mellan medelvärden för kvicksilverhalt i torvprofilerna på olika djup.  

Torvprofil Övre del 
i profil 
(cm) 

Medelvärde 
av Hg (ng g-1) 
och dess SD 

Nedre del 
i profil 
(cm) 

Medelvärde 
av Hg (ng g-1) 
och dess SD 

p-värde 

Torvprofil 1 0-16 41,5±22,1 18-44 13,9±7,7 0,00 

Torvprofil 2 0-16 56,3±29,1 28-61 26,7±7,4 0,002 

Torvprofil 3 0-10 99,3±16,4 28-44 11,2±5,8 0,0093 

Torvprofil 4 0-10 76,5±12,3 20-26 14,4±10,8 0,03 

Torvprofil 5 0-10 68,3±26,8 30-45 13,5±4,7 0,0004 

 

 
Figur 4. Medelvärde för kvicksilverhalt i markprover (mineraljordsprover, torvprover och markprover från 

områden med gräs och björk).  

 

a 

 
 

b 
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Figur 5. Kvicksilverhalt ( ng g-1), Kvicksilver normaliserat mot organiskt material (ng g-1 /% LOI) och 

organiskt material (%) i hela, torvprofil 1: a, torvprofil 2: b, torvprofil 3: c, torvprofil 4: d, torvprofil 5: e, 

markprofil från gräs: f och markprofil från björk: g. De horisontella linjerna i torvprofil 1,2,3,4 och 5 visar på 

vilket djup det sker en ökning i kvicksilverhalt mot toppen.  
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Tabell 4. Kvicksilver (Hg) i torvprover och markprover från områden med gräs och björk , från de djup i 

profilerna där  kvicksilverhalten ökar mot toppen. 

Provnamn   Från de djup i  
profilerna där 
kvicksilverhalten 
ökar mot toppen 
(cm) 

Medelvärde- 
Hg 
 (ng g-1) 

Hg-
lager 
(mg/m2) 

Medelvärde- 
Hg 
normaliserat 
mot 
organiskt 
material 
(ng g-1 / %) 

Medelvärde- 
organiskt 
material 
 (%) 

Torvprofil 1 16  43,8 1,8  1,1 40,3  

Torvprofil 2  14  59,8 1,9 1,4 42,2 

Torvprofil 3  18  71,9 2,8 1,8 38,9 

Torvprofil 4  16  63,4 2,9 1,6 38,8 

Torvprofil 5  15 48,4 2,7 2,2 21,4 

Gräs 1,2 och 
3  

10 9,9 0,8 3,5 2,8 

Björk 1,2 
och 3  

10 24,8 0,8 2,7 9,1 

 

3.2 Sedimentprover 

3.2.1 Trend i sedimentprofil från 28 meters vattendjup 
Trenden i sedimentprofil från 28 meters vattendjup visar en kvicksilverhalt på 15 ng  
g-1 i nedersta delen av profilen och bryts av med en minskning till 0-10 ng g-1. Därefter 
ökar kvicksilverhalten från 10 centimeters sedimentdjup upp till 3,5 centimeters djup där 
halterna minskar mot toppen i profilen. Trenden för organiskt material följer i stort 
samma mönster som kvicksilverhalt men organiskt material ökar från 10 centimeters 
sedimentdjup mot toppen (Figur 6 a).  

3.2.2 Spatiala skillnader  
Medelvärdet för kvicksilverhalten i sedimentprover insamlade från olika vattendjup visar 
en ökning med ökat vattendjup (Tabell 5). Medelvärdet för kolhalten är hög i sediment 
från vattendjupet 4,5-14 meter med lägsta värdet 9,8% och högsta värdet 15,0 %,  i 
jämförelse med de djupaste delarna av sjön, 18-28 meters vattendjup, där värderna för 
kolhalt är 8,2-6,0 % (Tabell 5). Det finns en korrelation mellan vattendjupet och 
kvicksilverhalt och kvicksilvermängd per m2 under de senaste 150 åren i 
sedimentprofilerna (R2= 0,89, p = 0,05 och R2=0,92, p=0,04).  
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Figur 6. Kvicksilverhalt (ng g-1), Kvicksilver normaliserat mot kol (ng g-1 /%) och kolhalt C (%)  i hela profilen 

för sedimentprofil från 28 meters vattendjup: a, de senaste 150 åren daterat med pb-210 och C-14 analys 

(Lindborg mfl. 2016) i sedimentprofil från 4,5 meter vattendjup: b, 6,5 meters vattendjup: c, 10 meters 

vattendjup: d, 14 meters vattendjup: e och 18 meters vattendjup: f. 

 

Tabell 5. Kvicksilver (Hg) under de senaste 150 åren i sedimentprofiler insamlade från olika vattendjup. 

Sjövattendjup  
(m) 

Hg- medelvärde  
(ng g-1) 

Hg- lager 
(mg/m2) 

Medelvärde-
Hg 
normaliserat 
mot kol (C) 
(ng g-1/ %) 

Medelvärde
- C (%) 

4,5 19,0 0,3 2,1 9,8 

6,5  41,4 0,2 2,8 15,0 

10 50,9 2,8 5,4 10,6 

14 68,7 1,7 6,4 10,8 

18,0 59,6 2,2 7,9 8,2 

28 81,0  1,2 13,6 6,0 

3.3 Kvicksilverinlagring  
Totala arean i avrinningsområdet (terrester och akvatisk del) är 1537600 m2. Terrester 
del är 1181200 m2 och uppdelad på områden med gräs (677500 m2), områden med björk 
(162300 m2), våtmark med siltig torv (84000 m2) och kalt berg (257400 m2) (Lindborg 
mfl. 2016). Kvicksilvermängd i områden med gräs och björk baseras på översta delen i 
profilen, 10 centimeter, och area och kvicksilvermängd i torv baseras på medelvärdet av 
kvicksilverhalt från de djup i profilerna som visar en ökning mot toppen och arean (Tabell 
6). För kalt berg har det antagits att kvicksilverinlagringen är noll. Kvicksilvermängd per 
m2 i markprover från områden med gräs och björk är 0,8 mg/m2 och för torvprover 1,8-
2,9 mg/m2 (Tabell 4). 
 
Akvatisk del i avrinningsområdet, Two-Boat Lake, är 377000 m2, vilken består av ett 
grundare område, 0-5 meters vattendjup, med stenig botten utan sediment (132000 m2), 
ett område med vattendjup mellan 5 och 14 meter (95500 m2) och ett område med 
vattendjup mellan 14-28 meter (128900 m2) (Linfborg mfl. 2016). Kvicksilverhalt i Two-
Boat Lake baseras på medelvärdet av kvicksilverhalt i sedimentproverna från respektive 
djupzon och arean (Tabell 6). För hård botten utan sediment har kvicksilverinlagringen 
antagits vara noll. Kvicksilvermängd per m2 i sedimentprover är 0,2-2,8 mg/m2 (Tabell 
5). 
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 Tabell 6. Kvicksilverinlagring i avrinningsområdet. Baserat på arean av området och kvicksilver per m2  i 

markprofiler från bestämt profildjup mot toppen och i sedimentprofiler från olika djupzoner i sjön. 

Prov Area (avrundade 
värden) i 
avrinningsområdet 
 (m 2)  
(Lindborg mfl. 2016) 

Kvicksilver 
(kg) 

Kvicksilver  
av  
respektiv 
del (%) 

Gräs 1,2,3 (10 
centimeters 
profildjup) 

677500 0,54 62,1 

Björk 1,2,3 (10 
centimeters 
profildjup) 

162300 0,13 14,9 

Torvprofil 1,2,3,4 och 
5  (16, 14, 18, 16 och 14 
centimeter) 

 84000  0,20 22,9 

Kalt berg  257400 0 0 

Hårdbotten i Two- 
Boat Lake (0-5 meters 
vattendjup) 

132000 0 0 

Two-Boat Lake (5-14 
meters vattendjup) 

95500 0,17 45,9 

Two- Boat Lake (14-28 
meters vattendjup) 

128900 0,20 54,1 

Terrester del 1181200 0,87 70,1 

Akvatisk del 356400 0,37 29,9 

Terrester del 
+akvatiskt del 

1537600 1,24 100 

 
4 Diskussion 

4.1 Markprover  

4.1.1 Profiler torv, gräs och björk 
Trenden för kvicksilverhalt och organiskt material i markprofiler från områden med torv, 
gräs och björk visar samma mönster med djupet (Figur 5 a,b,c,d,e,f,g) vilket stämmer väl 
med tidigare studier som visar att kvicksilver binder till orgniskt material (Grigal 2003). 
 
I nedre delen av torvprofil 1,2,3,4 och 5 är kvicksilverhalt och organiskt material lägre 
(Figur 5 a,b,c,d, e) och det finns en korrelation mellan kvicksilverhalt och organiskt 
material i markprover (R2=0,59, p=0,002). Förklaringen till mönstret är att det i nedre 
delen av profilen finns ett större inslag av minerogent material (Monna mfl. 2009).  
 
Markprofiler från områden med gräs visar en ökning i kvicksilverhalt och organiskt 
material från botten till toppen av profilerna och markprofiler från områden med björk 
visar en ökning i kvicksilverhalt och organiskt material från 15 centimeters djup mot 
toppen av profilerna (Figur 5 f, g).  

4.1.2 Prover mineraljord, torv, gräs och björk 
Medelvärdet av kvicksilverhalt i mineraljordsprover med eoliskt material, fluvialt 
material, morän och kornstorleks fraktionerade eoliska prover är 0,73-10,7 ng g-1. 
Det är inte några större skillnader i kvicksilverhalt mellan lokalerna i området med torv 
och medelvärdet, från de djup som visar en ökning i kvicksilverhalt mot toppen, är 54,7 
ng g-1 (Figur 4). I markprover från områden med gräs och björk är medelvärdet för 
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kvicksilver 9,9 ng g-1 och 24,8 ng g-1 (Figur 4). Det är större skillnad i kvicksilverhalt 
mellan markprover från områden med torv, gräs och björk än mellan mineraljordsprover 
(Figur 4). Detta leder till att avrinningsområdet delas in baserat på vegetation för 
beräkning av kvicksilverinlagringen. 
 
Kvicksilverhalten i markprover beror främst av organiskt material då kvicksilverhalten i 
torvprover och markprover från områden med gräs och björk är högre än i ”rena” 
jordprover utan vegetation (mineraljordsprover) (Figur 4) och det finns en korrelation 
mellan kvicksilverhalt och organiskt material,LOI, i markprover från områden med torv, 
gräs och björk (R2=0,59, p=0,002). Torv har den högsta halten kvicksilver och organiskt 
material (Tabell 4) och kopplingen mellan kvicksilver och organiskt material i 
torvprofilerna 1,2,3,4 och 5 stärks då kvicksilverhalten normaliserat mot organiskt 
material,LOI, inte ger stora skillnader mellan lokalerna, 1,1- 2,2 ng g-1/ % LOI, (Tabell 4).  
 
Torvprofil 1,2,3 och 4 har en minskning i kvicksilverhalt i toppen av profilen (Figur 5 a, b 
c, d) och torvprofil 5 har inte en minskning i kvicksilverhalt i toppen (Figur 5 e). 
Förklaringen kan vara att profil 5 är uppdelad i 5-cm skivor och torvprofil 1,2,3 och 4 är 
uppdelade i 2-cm skivor vilket ger högre upplösning och bättre precision.  

4.2 Sedimentprover  
Kvicksilverhalt i sedimentprofil från 28 meters vattendjup visar bara delvis på en 
bindning till organiskt material då det finns ett mönster även efter att kvicksilverhalten 
normaliserats mot kol (Figur 6 a).  
 
Kvicksilverhalt och kvicksilvermängd per m2 under de senaste 150 åren i 
sedimentprofilerna visar en korrelation med från vilket vattendjup profilerna är 
insamlade (R2= 0,89, p = 0,05 och R2=0,92, p=0,04). 
 
Organiskt material har betydelse för kvicksilverhalten men efter normalisering av 
kvicksilver mot kol finns det skillnad mellan profilerna insamlade från olika vattendjup 
(Tabell 5). På vattendjupet 5-14 meter är kvicksilverhalten låg och kolhalten hög i 
sedimenten (Tabell 5), vilket förklaras av akvatiska växter och den typen av organiskt 
material har inte tagit upp så mycket kvicksilver. På vattendjupet 14-28 meter är 
kolhalten låg och kvicksilverhalten hög i sedimenten (Tabell 5). Här är dock det organiska 
materialet äldre nedbrutet organiskt material som delvis kommer från avrinningsområdet 
och som därför har en högre halt kvicksilver per gram organiskt material. Detta 
finkroniga och lätta material kommer sedan att ansamlas på större större vattendjup och i 
djuphålan, medan tyngre minerogent material främst ansamlas på grunda bottnar (Blais 
och Kalff 1995). 

4.3 Trender och förorening   
Trenden för kvicksilverhalt i sedimentprofil från 28 meters vattendjup (Figur 6 a) och 
torvprofil 1,2,3 och 4 (Figur 5 a, b, c, d) följer samma mönster med djupet. Trenderna för 
kvicksilver normaliserat mot organiskt material ser däremot lite olika ut i sedimentet och 
torven där sjön uppvisar en tydligare förändring med tiden (Figur 6 a). Gemensamt för 
sedimentprofil insamlad från 28 meters vattendjup och torvprofil 1,2,3 och 4 är att 
kvicksilverhalten normaliserat mot kol visar en ökning för sedimentprofil från 28 meters 
vattendjup på 4,5 centimeters sedimentdjup, vilket motsvarar 150 år (Lindborg mfl. 2016) 
och torvprofil 1,2,3 och 4 från de djup som är markerade med horisontella linjer i 
diagrammen (Figur 6a och 5 a,b,c,d). Förklaringen till ökningen i kvicksilverhalt kan 
förklaras av industrialismen som släpper ut kvicksilver och startade kring år 1850 (Schutz 
mfl. 2018). Ökningen bryts av med att kvicksilverhalten normaliserat mot kol minskar 
mot toppen av profilerna (Figur 6a och 5a,b,c,d) och förklaringen kan vara en följd av 
restriktioner som infördes mot utsläpp av kvicksilver (Hylander och Meili 2003). 
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4.4 Kvicksilverinlagring  
Torv har högre kvicksilvermängd per m2, 1,8-2,9 mg/m2, baserat på den del i profilerna 
som visar en ökning mot toppen, i jämförelse med markprover från områden med gräs 
och björk, där båda har 0,8 mg/m2, baserat på den översta 10 cm av profilerna, (Tabell 4) 
vilket förklaras av högre halt organiskt material i torv (Tabell 4) (Grigal 2003). Det är 
större skillnad i kvicksilverhalt mellan markprover från områden med torv, gräs och björk 
än mellan mineraljordsprover (Figur 4). Detta leder till att avrinningsområdet delas in 
baserat på vegetation för beräkning av kvicksilverinlagring. 
 
Kvicksilvermängd per m2 i Two-Boat Lake är 0,2-2,8 mg/m2 (Tabell 5) och variationen  
förklaras av att på olika djup i sjön finns olika typer av organiskt material och 
sedimentfokuseringen är olika på olika djup vilket gör att sjön måste delas in i olika 
djupzoner innan totala delen beräknas. 
 
Kvicksilvermängd per m2 i torvprover är 1,8-2,9 mg/m2 och kvicksilver i svenska 
torvmarker visar mängder på 0,85-3,4 mg/m2 (Bindler mfl. 2004). Kvicksilvermängd per 
m2 i de översta 2-cm i sedimentprofilerna är 0,017-0,09 mg/m2 och kvicksilver i svenska 
sjöar visar liknande mängder, 0,018-0,081 mg/m2, (Rydberg mfl. 2012). 
Kvicksilvermängd per m2 är högre i torv än i sediment vilket också undersökningar i 
Sverige visar. 
 

Hela avrinningsområdet innehåller 1,24 kg kvicksilver, fördelat på 0,87 kg kvicksilver i 
terrester del och 0,37 kg kvicksilver i akvatisk del (Tabell 6). Det betyder att terrester del 
har 70,1 % av kvicksilvret i området och akvatisk del 29,9 % (Tabell 6). 

I den terrestra delen med gräs är kvicksilvermängden 0,54 kg, med björk 0,13 kg och torv 
0,20 kg (Tabell 6). I den akvatiska delen har sediment på 5-14 meters vattendjup 
kvicksilvermängden, 0,17 kg, och sediment på 14-28 meters vattendjup, 0,20 kg 
kvicksilver (Tabell 6) och totalt har Two-Boat Lake 0,37 kg kvicksilver (Tabell 6). Den 
terrestra delen har högre kvicksilvermängd än akvatiska delen (Tabell 6) vilket skulle 
kunna förklaras av dess större area men trots hänsyn till arean är kvicksilvermängden per 
m2 högre i den terrestra delen (Tabell 4; Tabell 5).  

4.5 Slutsats  
Torvprover och markprover från områden med gräs och björk visar högre 
kvicksilverhalter än mineraljordsprover utan vegetation då de innehåller organiskt 
material. 
 
Kvicksilverhalten i Two-Boat Lakes sediment styrs delvis av organiskt material vilket 
förklaras av att på olika djup i sjön finns olika typer av organiskt material och 
sedimentfokuseringen är olika på olika djup. 
 

Den terrestra delen av avrinningsområdet innehåller mest kvicksilver. I såväl terrester 
som akvatisk del av avrinningsområdet binds kvicksilver till organiskt material och vid en 
klimatförändring med högre lufttemperaturer skulle det bundna kolet i permafrosten 
kunna frisättas (Lindborg mfl. 2019), vilket skulle påverka balansen mellan 
kvicksilverutsläpp och inlagring och därmed kvicksilvercykeln (Petrone mfl. 2016), vilket 
också skulle ge en ökad belastning på sjön.  
 

5 Tack  

Jag vill tacka min handledare Johan Rydberg som gett mig möjligheten att utföra detta 
arbete, tilldelat mig insamlade prover och bidragit med mycket bra respons under arbetet. 
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