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Abstract  
 

The Arctic region appears as a pristine remote environment, yet there is increasing 

evidence that it is greatly impacted by pollution such as lead (Pb) and mercury (Hg). In 

this environment deposition of Hg has increased threefold since the last industrial 

revolution. In this study five cryosolic soil profiles within non-sorted circles (NSC) in the 

Abisko region, northwest of Sweden, has been analyzed to improve our understanding 

regarding how pollutants are distributed within such type of soil. The soil samples have 

been analyzed with the use of X-ray fluorescence analysis (XRF), for the measurements 

of the total concentrations of e.g. lead (Pb) and zirconium (Zr). The soil samples were 

also analyzed for Hg and LOI. In each sample Zr was used to determine whether metal 

concentrations were naturally derived from soil silicate minerals or from non-silicate 

(anthropogenic) sources. From the inner domains of the circles towards the outer 

domains where the latter contained the highest amounts of organic matter that bind 

these metals the Pb and Hg concentrations increased. The highest concentrations of Pb 

(47 mg/kg) and Hg (359 µg/kg) are found in the surface layer (about 7 cm deep) at the 

edges of the circles. In a buried layer (O-horizon) found in the inner domain, the 

concentration of Hg was 60µg/kg. Within the studied NSC the concentrations 

anthropogenic derived Pb and Hg in the surface layer of the circles outer domain was 

estimated to constitute 95 - 100 % of the total metal burden. In the buried organic layer 

95 % of Hg was estimated to be anthropogenic. Clearly, the soil was strongly affected by 

anthropogenic Pb and Hg concentration.   
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Förord 

 

 

Jag har gjort mitt examensarbete omfattande 15 hp inom geovetenskapsprogrammet vid 

Umeå universitet. Syftet med arbetet var att göra en undersökning om tungmetallers 

distribution inom jordprofiler inom osorterad cirklar (OSC), i Abiskoområdet. Arbetet 

har varit både intressant och givande. Att få lära sig tillvägagångssättet hur analyser av 

metallkoncentrationer i mark går till, ser jag som lärorikt för eventuella framtida arbeten 

med föroreningar.  

 

Jag vill tacka min handledare Jonatan Klaminder som arbetar som forskarassistent inom 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet för en 

mycket bra handledning, samt för de råd och synpunkter han gett mig i och med mitt 

arbete. Jag vill även tacka Sophia Hansson, som är doktorand inom EMG, som hjälpt 

mig med kvicksilveranalysen under mitt laborationsarbete.  
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1 Inledning 
 

 

Långt in på 80-talet var de flesta forskare övertygade om att marken i Arktis var 

opåverkad av luftföroreningar eftersom Arktis, området norr om polcirkeln ligger långt 

ifrån starka föroreningskällor och att koncentrationen av tungmetaller i dessa områden 

representerade naturliga halter. Det starkaste argumentet för denna hypotes var att 

koncentrationen av luftburna tungmetaller, så som t.ex. bly (Pb), var mycket lägre där än 

vid lägre latituder. Arktis är dock inte opåverkat av luftföroreningar. Många studier har 

visat att mänskliga utsläpp av tungmetaller har deponerats i de mest avlägsna platserna 

på polerna. (Murozumi m. fl. 1969 ; Hong m. fl. 1994). Starka bevis för signifikant 

antropogen tillförsel av Pb och andra metaller till miljön på höga latituder, kommer från 

långtidsövervakning av aerosoler (Gong och Barrie 2005) och från rekonstruerade 

tidsmässiga depositionstrender, med användning av naturliga arkiv såsom isborrkärnor 

(Hong m. fl. 1994 ; Rosman m. fl. 1994 ; Osterberg m. fl. 2008) 

sedimentkärnor (Brännvall m. fl. 1999 ; Bindler m. fl. 2001), torvkärnor (Steinnes 1997) 

och snö (Boutron m. fl. 1995 ; Le Roux m. fl. 2005; Larose m.fl. 2011), som illustrerar att 

atmosfärisk deposition av metaller kommer från antropogena utsläpp. Men fortfarande 

finns det stora kunskapsluckor om vägar och transportprocesser av föroreningar till den 

arktiska miljön (Poissant m.fl. 2008). Upptäckter gjorda i Kanada visar att atmosfäriskt 

kvicksilver (Hg) deponeras till polarmiljöns ytor snabbare än till andra områden och 

orsakerna till förhöjda halter i Arktis är ännu inte klarlagda (Dommergue m. fl. 2010). 

Arktis är sensibel mot Hg, speciellt kustnära områden som verkar vara inblandade i Hg- 

cyklerna (Larose m.fl. 2011). Enligt Dunford m. fl. 2010 har depositionen till Arktis, 

Alaska ökat trefaldigt sedan den industriella revolutionen. Tidigare undersökningar av 

isborrkärnor visar också att halter av Hg var höga under den senaste glacialens 

maximum (Steffen m. fl. 2007) och undersökningar av isborrkärnor på Grönland visar 

att Pb-utsläpp till atmosfären, till skillnad från Hg, i stället började långt innan den 

industriella revolutionen, som exempelvis under Romartiden (Weiss m. fl. 1999). Även 

om källan till långväga, atmosfäriska föroreningar som transporterats till miljön i högre 

latituder är obestridd (Steinnes och Friedland 2006), så är Pb-och Hg-nivåerna i 

ytskiktet av tundramarker mer osäkra. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med min studie är att göra en undersökning om tungmetallers distribution inom 

jordprofiler från OSC tagna från Abiskoområdet för att öka vår förståelse för hur 

luftföroreningar sprids i sådan mark. Mina viktigaste frågeställningar har varit: i) Hur är 

Hg och Pb distribuerade vertikalt i jordprofilerna inom OSC?; ii) Hur förändras halter av 

metallföroreningar lateralt inom jordprofilerna inom OSC? En grundläggande hypotes 

har varit att en betydande andel av blyet och kvicksilvret i marken kommer från 

antropogena källor.  
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1.2 Osorterade cirklar 

 

Var i den arktiska marken hamnar alla luftföroreningar?  Stora delar av det arktiska 

landskapet som tar emot luftföroreningar domineras av strukturmarker av typen 

osorterade cirklar (OSC). Dessa formationer (Figur 1) uppkommer genom att ofrusen 

jord pressas upp till ytan för att sedan frysas. Detta sker p.g.a. det höga portryck som 

råder under tö/frys-cyklerna (Washburn 1979). OSC utmärks som 0.5-3 m stora 

cirkelformade formationer som består av fint material med eller utan stenar. Dessa 

formationer framträder i den arktiska naturen som enskilda cirklar eller gruppvis med 

avsaknad av stensamlingar i utkanterna (vilket de sorterade cirklar har). I Kanada är 

termen för OSC vanligen benämnd som mud-boils eller spotted tundra.  Det centrala 

området av cirklarna tenderar att bli kupolformade för att sedan spricka till mindre 

osorterade polygoner (Washburn 1979). I centret förekommer sällan växtlighet (Peterson 

2011) tillskillnad från de yttre områdena där jorden är mer stabil och har bra 

förutsättningar för kärlväxter att kolonisera. Genom att marken rör sig inom OSC 

kommer även tidigare deponerade luftföroreningar att förflytta sig med tiden. Hur 

marken rör sig och hur snabbt det sker är dock oklart. Vi har därför en mycket begränsad 

förståelse för var i de osorterade cirklarna som man kan förvänta sig hitta tungmetaller  
från luftföroreningar så som Pb och Hg. Vid vilket djup finns de högsta 

koncentrationerna? Fryser föroreningarna upp eller transporteras det ner i marken? Kan 

man hitta tidigare deposition i det begravda lagret d.v.s. det lager av organiskt material 

som begravts av jord i och med tö/fryscyklerna?  

 

 
 

Figur 1. Osorterade cirklar inom Abiskoregionen, nordvästra Sverige 
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2 Material och metod 
 

 

2.1 Områdesbeskrivning  

 

Abiskoregionen är beläget norr om polcirkeln, i nordvästra delen av Lappland, Sverige 

(Figur 2 a) vid ungefär 68°21'N, 18°49'E (Ridefelt m.fl. 2009). Området ligger vid 

Torneträsk, nära gränsen till Norge och klassas som sub-arktiskt, vilket innebär långa 

kalla vintrar och milda, korta somrar. Litologin domineras av amfibolit och 

glimmerskiffrar och den genomsnittliga årliga lufttemperaturen är omkring -2 till -4,5°C 

(Kneisel 2010). De jordprover som samlades in och användes i min undersökning 

kommer från ca 70 cm djup kryosoljord1 från områden ovan trädgränsen (Figur 2 b) 

inom en altitudzon 700 m.ö.h. där avrinningen är hög (Jonatan Klaminder, muntl.). En 

schematisk bild av en gradient med jordprofiler inom OSC visas i Figur 3, där OSC är 

indelat i ett innerområde och ett ytterområde. De områdena innefattar fem markprofiler 

där linjerna inom dessa representerar olika djup (1,5–73 cm djup) som jordprover är 

insamlade ifrån. 

 
Figur 2 . a) Abiskoregionen, beläget norr om polcirkeln i nordvästra Lappland, Sverige. b) Områdena ovan 

trädgränsen där jordproverna samlades in visas med svarta punkter och benämns som Cryosol 

 

                                                 
1
 Jord som är starkt påverkad av frysning och upptining 
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Organsikt material

Begravt organiskt lager

41,5 cm

Berggrund

Innerområde Ytterområde

Figur 3. Schematisk bild av en gradient med fem markprofiler inom OSC. Ett ovanliggande lager av 
organiskt material finns över profilerna 2-4 i ytterområdet. I Profil 1 finns ett begravt organiskt lager vid 

41,5 cm djup 

Cirkelcentret

Profil 1

Profil 2

Profil 3
Profil 4

Profildjup (cm)

 

 

2.2 Analyser  

 

32 stycken jordprover användes i analysen och dessa prover kommer från gropar som är 

grävda för hand och utplockade från sidorna. Till att börja med så frystorkades 

jordproverna i vakuum under tre dygn i -40° C. När proverna sedan torkat så siktades de 

genom en 2 mm sikt för att få fram jordfraktioner <2mm och >2mm. Ca 2 tsk av jorden i 

fraktionsstorlek <2mm mättes sedan upp i metallcylindrar och maldes därefter i fem 

minuter, 25 varv/sek. Jordproverna samlades sedan upp i tre olika påsar utifrån 

fraktionsstorlek, varifrån jord avdelades till de geokemiska analyserna.   

 

Pb och Zr analyserades med Bruker S8 Tiger wavelength-dispersive X-Ray Fluorescence 

(WD-XRF) analyzer. Tuber (25×29 mm) av polyeten (Boyle 1999) preparerades med 2,5 

µm Mylar polyesterfilm i basen och för att hålla filmen sträckt användes tillhörande 

hylsor som träddes över tuberna. Därefter tillsattes ca 2 g mald jord i tuberna som sedan 

placerades i 36 mm öppna metallcylindrar i XRF- instrumentet för analys.  

Vid analys av Hg användes Perkin–Elmer SMS-100. Mald jord vägdes upp i formar, där 

varje form innehöll ca 3 g jord. Innan analys av jordproverna påbörjades så sattes 

standard referensmaterial av äppellöv i en form (NIST – 1515) (Rydberg m. fl. 2010) och 
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därefter jord (NCS – 73002) för att sedan efter var tionde jordprov tillsätta ett replikat 

av eget prov och ett kvalitetskontrollprov (QC-ME SS3) (Sophia Hansson, muntl.).  

 

Halten av organiskt material i proverna bestämdes genom glödförlust (LOI). Innan 

förbränning påbörjades rengjordes och vägdes keramikdeglar var för sig. Därefter 

tillsattes ca 3 g jord med storleksfraktion <2mm. Därpå vägdes deglarnas innehåll (torr 

vikt) innan de placerades i ugn. Värmen i ugnen höjdes gradvis under 1timme till 120° C 

innan proverna förbrändes i 550° C under 5 timmar.  Efter att deglarna svalnat, vägdes 

innehållet åter igen för att därefter beräkna glödförlusten genom att dividera 

masskillnaden mellan torrvikten och askan. Resultatet dividerades därefter med 

torrvikten. Det beräknade värdet multiplicerades sedan med 100 för att få resultatet av 

glödförlust i procent (Shuman 2003).  

 

2.3 Databehandling 

 

2.3.1 Normalisering 

Zirkonium (Zr) är en konservativ metall som främst finns i silikatmineralet zirkon och 

som saknar en signifikant antropogenisk föroreningskälla (Shotyk m. fl. 2000). För att 

skilja på om Pb och Hg kommer från silikatmineraler i marken, som har sitt ursprung i 

atmosfärisk deposition, eller från luftföroreningar användes halten Zr i varje prov. 

Koncentrationen av en metall (M) med ett ursprung från silikatmineraler beräknades 

enligt formel 

 

 

[M]litogenisk = [Zr]jordprov × [MC-horizont]/[ZrC-horisont]           Formel (1) 

        

där M är koncentrationen av Pb eller Hg (mg/kg eller µg/kg), Zrjordprov är koncentrationen 

av Zr i jordprovet (mg/kg), MC-horizont är koncentrationen (mg/kg eller µg/kg) av 

metallerna i jordprover tagna i djupare marklager (från ca 50 cm djup) och ZrC-horisont är 

koncentrationen av Zr (mg/kg) i djupare marklager (från ca 50 cm djup). I denna 

ekvation görs antagandet att materialet i dessa marklager är opåverkad av 

luftföroreningar och att förhållandet mellan metallerna och Zr är representativt för 

förorenad mark. För att beräkna koncentrationen av luftföroreningar med ett troligt 

antropogent ursprung av Pb och Hg användes formeln 

 

 

[M]antropogeniskt = [M]total - [M]litogenisk             Formel (2) 

 

där Mtotal är totala koncentrationen av Pb eller Hg (mg/kg eller µg/kg) och där Mlitogenisk är 

Zr (mg/kg) dividerat med medelvärdet av Zr/Pb eller Hg det djupare marklagret.  

Antropogenisk deposition av Hg och Pb i procent beräknades genom att dividera det 

antropogeniska värdet med totala värdet av Pb och Hg i mg/kg respektive µg/kg.  
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2.3.2 Linjär korrelation 

Linjär korrelation beräknades mellan variablerna Hg och organiskt material (Figur 4) 

och Pb och organiskt material (Figur 5) för att se om det finns något linjärt samband 

mellan dessa metaller och organiskt material. Korrelation är ett begrepp inom statistik 

som anger hur starkt ett samband är mellan två variabler. Ett värde på 1 anger maximalt 

positivt samband, ett värde på -1 anger maximalt negativt samband och ett värde på 0 

anger att det inte finns något samband.  

 

2.3.3 Kvotberäkning 

Förändringar i kvoterna ger en indikation på antropogent ursprung av metallerna och 

kvotberäkningar gjordes därmed för att titta på om Pb (Figur 6) och Hg (Figur 7) i 

marken kommer från antropogena källor eller naturligt från markens silikatmineraler.  
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3 Resultat 
 
Tabell 1. Resultat av XRF-analys, Hg–analys och LOI för respektive provpunkter inom Cirkelcentret, Profil 1, 

2, 3 och 4 inom OSC, samt kvoterna Pb/Zr och Hg/Zr  

Profil 

Djup 

(cm) 

Hg 

µg/kg 

Pb 

mg/kg 

Zr 

(PPM) Pb/Zr Hg/Zr LOI % 

Cirkelcentret 

Innerområde   -1,5 28 11 253 0,043 0,110          9 

 -11,5   3 16 344 0,047 0,009          1 

 -21,5  5 14 311 0,044 0,015          2 

 -31,5 11   9 259 0,035 0,041          3 

 -41,5  2   9 272 0,034 0,008          2 

 -51,5  4 12 360 0,033 0,011          1 

Profil 1 

Innerområde     -1,5      19   9 281 0,032 0,068          8 

       -11,5  5 11 366 0,031 0,014          2 

         -21,5  2 10 333 0,028 0,007          2 

        -31,5  8 11 292 0,036 0,027          3 

      -36,5      16 10 268 0,038 0,061          5 

  -41,5*     60 11 250 0,042 0,241        16 

  -70,0  6 10 323 0,031 0,018          2 

Profil 2 

Ytterområde    -4    180 27 170 0,158 1,059        36 

    -6      24   9 245 0,035 0,099          7 

     -14 11   8 271 0,029 0,040          4 

   -24   7 11 299 0,037 0,023          2 

  -56  9   9 294 0,030 0,031          3 

  -66  5 10 328 0,030 0,014          1 

Profil 3 

Ytterområde    -6    244 41   72 0,572 3,414        84 

   -10      58 11 238 0,048 0,244         17 

   -20   7   9 345 0,026 0,020          2 

   -30   5 11 365 0,031 0,015          2 

   -40  4   8 345 0,024 0,011          1 

  -50  4   9 332 0,027 0,013          1 

  -71  4 10 310 0,032 0,012          1 

Profil 4 

Ytterområde    -7   359 47   77 0,607 4,634         84 

   -12    116 18 218 0,081 0,533         30 

   -32      15 10 325 0,030 0,047           5 

  -42 5   8 348 0,023 0,0146           2 

   -52        4 10 343 0,028 0,013           1 

   -73        4 12 309 0,038 0,013           2 

 
*Begravt organiskt lager (O-horisont) 
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Tabell 2. Litogeniska och antropogeniska koncentrationer av Pb och Hg inom profilerna inom OSC samt 

procentberäkningar av de antropogena koncentrationerna av Pb och Hg i procent.  

 

Profil 

Djup 

 (cm) 

Litog. 

 Pb mg/kg 

Antrop.  

Pb mg/kg 

Antrop. 

 Pb (%) 

Litog. 

Hg µg/kg 

Antrop. 

Hg µg/kg 

Antrop. 

Hg (%) 

Cirkelcentret  

Innerområde   -1,5 8   3  23   3  25   90  

     -11,5 11   5  31  4   -1 -30  

  -21,5 10   4  26  4    1  25  

 -31,5 8   1     6  3    8  72  

   -41,5 9   0     4  3   -1 -38  

 -51,5 12   0     1  4    0   -7  

Profil 1 

Innerområde   -1,5 9   0    -1  3 16   83  

                  -11,5 12  -1    -6  4   1   20  

                   -21,5 11  -1  -15  4  -2  -71  

                -31,5 10   1     9  3   5   58  

                 -36,5 9   2   15   3  13   81  

    -41,5* 8   2   23  3  57   95  

     -70,0 11  -1   -6  4   2   37  

Profil 2 

Ytterområde      -4 6 21  79  2 178   99  

      -6 8   1    7  3   21   88  

      -14 9  -1 -11  3    8   71  

      -24 10   1   13  3    3   51  

     -56 10  -1   -8  3     6   63  

      -66 11  -1   -8  4     1   17  

Profil 3 

Ytterområde      -6 2 39   94  1 243  100  

    -10 8   4  32  3   55   95  

     -20 11  -2 -23  4     3   44  

     -30 12  -1   -7  4     1   24  

     -40 11  -3 -35  4     0     0  

    -50 11  -2 -19  4     0   10  

      -71 10   0   -4  4     0     8  

Profil 4 

Ytterområde      -7 3 44  95  1 358 100  

      -12 7 10  60  2 113   98  

      -32 11  -1   -8  4   12   76  

    -42 11  -3 -41 4     1   22  

     -52 11  -2 -17  4     1   13  

     -73 10   2  14  4     1   15  

 
*Begravt organiskt lager (O-horisont) 
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3.1 Koncentrationen av Pb, Hg och Zr i markprofilerna 

 

De ytliga proven med den högsta halten organiskt material (84 %) som samlades in 

längst bort från cirkelcentret där växtlighet förekommer, har de högsta 

koncentrationerna av Pb och Hg (Tabell 1). Inom Cirkelcentret och Profil 1 

(innerområde) är Pb-koncentrationerna lägre och uppgår som högst till 16 mg/kg 

respektive 11 mg/kg. Koncentrationerna är också lägre i djupare marklager (från djup 

>12 cm) i profilerna 2, 3 och 4 (ytterområde) där Pb som mest uppgår till 14 mg/kg. 

Lateralt ökar koncentrationerna av Pb i ytskikten (1,5-7 cm djup) med ökat avstånd från 

innerområdet, där Profil 1 har 9 mg/kg, Profil 2 (27 mg/kg), Profil 3 (41mg/kg) och 

Profil 4 har 47 mg/kg. Cirkelcentret har något högra ytkoncentration (11 mg/kg) än 

Profil 1.  

 

Hg-koncentrationerna i ytskiktet (1,5-7cm djup) ökar lateralt från Profil 1 (19 µg/kg) till 

att vara som högst i Profil 4 (359 µg/kg). Cirkelcentrets ytskikt (1,5 cm djup) har dock 

högre koncentration (28 µg/kg) än Profil 1 (19 µg/kg) vid samma djup. Inom OSC är Hg-

koncentrationerna lägre i djupare del av marken (från ca 12 cm djup) där också mängden 

organiskt material vid dessa djup är låg (1-5 %). I Profil 1 syns en tydlig ökning av Hg i 

det begravda lagret (41,5 cm djup) innehållande 16 % organiskt material, där 

koncentrationen är 60µg/kg till skillnad från övriga markdjup inom Profil 1, där 

koncentrationen är som lägst 2 µg/kg.  

 

Zr-koncentrationerna inom OSC är lägst i de profiler där Hg-och Pb-koncentrationerna 

är högst. Lägst förekommer Zr (72-77 mg/kg) i ytskiktet (ca 6 cm djup) av Profilerna 3 

och 4. De högsta Zr-koncentrationerna finns inom profilerna i innerområdet (253-366 

mg/kg) och i de djupare marklagren (från ca 20 cm djup) av ytterområdets profiler (299-

365 mg/kg). I fördelning mellan Hg och Pb finns det likheter. Dessa metaller ökar i 

koncentration lateralt från innerområdet mot ytterområdet, men är vertikalt lägre i 

djupare marklager (från ca 20 cm djup) där koncentrationerna av Zr är högre.  
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3.2 Linjär Korrelation 

 

Den starka korrelationen mellan Hg och LOI (Figur 4) visas genom de höga R2-värdena i 

samtliga profiler.  
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Figur 4. Linjär korrelation mellan variablerna LOI och Hg. Värdet (R2) för Cirkelcentret= (0,96),  

Profil 1 = (0,97), Profil 2= (0,99), Profil 3= (0,99) Profil 4= (0,99) 
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Korrelationerna mellan Pb och LOI i Profilerna 2, 3 och 4 (ytterområdet) är starka och 

visas genom höga R2-värden (Figur 5). R2-värdena i Cirkelcentret och i Profil 1 är svaga, 

0,17  respektive 0,00.   
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Figur 5. Linjär korrelation mellan variablerna LOI och Pb. Värdet (R2) för Cirkelcentret= (0,17),  

Profil 1 = (0,00), Profil 2 = (0,93), Profil 4 = (0,98) 
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3.3 Pb/Zr och Hg/Zr kvoter i markprofilerna 

 

Kvotberäkningarna (Tabell 1) visar förändringar i Pb/Zr kvoterna inom OSC (Figur 6). 

Kvoterna är högst i ytskiktet i ytterområdet i Profil 2 (0,158), Profil 3 (0,572) och Profil 4 

(0,607) vid 4-7 cm markdjup, för att sedan från djup större än ca 10 cm vara låga 

(<0,081) och följa samma vertikala trend som Cirkelcentret och Profil 1.  
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 Figur 6. Kvoter mellan Pb och Zr i förhållande till djup inom OSC 
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Hg/Zr kvoterna visar en ökad lateral trend från Profil 2 till Profil 4 (Figur 7).  Högst är 

kvoterna i ytskiktet vid 4-7 cm djup i Profil 2 (1,059), Profil 3 (3,414) och Profil 4 

(4,634).  Vertikalt från markdjup större än ca 12  cm är kvoterna låga (<0,061) i samtliga 

profiler, bortsett från i det begravda lagret i Profil 1 vid 41,5 cm djup där kvoten är högre 

(0,241) än i de övriga markdjupen inom profilen där kvoterna är som högst 0,068.   
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  Figur 7. Kvoter mellan Hg och Zr i förhållande till djup inom OSC 
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4 Diskussion 
 

 

4.1 Kommer Pb och Hg i marken från antropogena källor? 

 

Beräkningar av kvoterna Pb/Zr och Hg/Zr ger indikationer om metallerna har tillförts 

marken antropogeniskt, via luftföroreningar eller naturligt från markens mineraler. 

Nollkvoter anger att metallerna är naturligt förekommande i marken medan kvoter över 

noll anger att metallerna kommer från luftföroreningar. De minusvärden som uppkom i 

resultatet (Tabell 2) då de litogeniska och antropogeniska koncentrationerna 

beräknades, beror av det ”brus” som då blir i och med att marken inom OSC är 

heterogen. Den tydliga ökningen av kvoterna Pb/Zr och Hg/Zr i ytskiktet av profilerna 2, 

3 och 4 (ytterområde) visar att föroreningar från luften ackumulerats i dessa markskikt. 

Inom OSC är koncentrationerna och värdena (Tabell 1) i de djupare marklagren, från ca 

50 cm djup mot berggrunden, representativa för de i de övre liggande lagren. 

Beräkningar av litogeniska och antropogeniska metallkoncentrationer visar, genom 

normalisering med hjälp av Zr, att 99-100 % av Hg-koncentrationerna (180-359 µg/kg) i 

ytterområdenas ytskikt (4-7 cm djup) kommer från luftföroreningar (Tabell 2). Även de 

Pb-koncentrationer (27-47 mg/kg) som finns inom samma djup i ovan beskrivna område 

är till största delen antropogeniska (79-95 %). Distributionen av luftföroreningarna inom 

OSC förklaras av den höga andelen kärlväxter som finns i ytskiktet i ytterkanterna av 

cirklarna som binder dessa föroreningar. Tidigare undersökningar visar att Pb-

koncentrationer mellan 40 och 100 mg/kg är typiska för organiska lager, inom 

skogsmarker i centrala och norra Sverige (Bindler 2011) och att Pb-koncentrationer i O-

horisonter, i svenska skogsmarker, domineras av förorenat Pb till 99 % (Brännvall m. fl. 

2001). Detta samt mina resultat är motsatt de som framtagits genom tidigare 

undersökningar av O-horisonter, i södra Norge (Reimann m. fl. 2009). Reimann m. fl. 

(2009) menar att det Pb som anrikats i O-horisonterna kommer från naturliga processer 

och har inget med antropogeniska källor att göra. Reimann m. fl. (2009) har även svårt 

att förklara anrikningen av Hg i O-horisonterna, de menar att om luftföroreningar är 

största källan till anrikningen, så förväntas man verkligen inte hitta att de mer sällsynta 

elementen (ex. Ag, Cd) har anrikats mer än Pb och Cu. Inom jordprofilerna i 

innerområdena av OSC likasom i marklager djupare än ca 10 cm i profilerna i 

ytterområdet kommer Pb till största delen från markens mineraler medan Hg där är av 

mindre naturligt ursprung. D.v.s. att i marken inom OSC finns det mer naturligt Pb än 

det finns naturligt Hg. En bidragande faktor till att det inom OSC finns mer naturligt Pb 

än naturligt Hg kan vara att atmosfärsikt Hg deponeras snabbare till polarmiljön än till 

andra områden (Dommergue m. fl. 2010). Att Hg har ökat kraftigt sedan den industriella 

revolutionen kan förklara de antropogeniska Hg-koncentrationerna inom OSC.  Det kan 

även förklara den ökade koncentrationen av Hg i det begravda organiska lagret i Profil 1 

där 95 % av kvicksilvret är antropogeniskt, till skillnad från Pb där 73 % av Pb-

koncentrationen i detta lager kommer från markens mineraler. En annan studie som 

gjorts i podsoljordar, i den svenska boreala skogsmarken visar att i dessa organiska lager 

översteg inte de antropogena Hg- och Pb-koncentrationerna 300 µg/kg respektive 75 
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mg/kg (Klaminder m. fl. 2007).  De antropogeniska Pb-koncentrationerna inom OSC 

kan härledas till att blyproduktionen ökade dramatiskt från 100 000 ton/år under 

Romartiden till att för 60 år sedan vara 1 000 000  ton/år. År 1980 var ca 3 000 000 ton 

bly årligen producerat världen över (Weiss m. fl. 1999). Det finns också rapporterat att 

medelvärdet av Hg-koncentrationer i jord, tagna från de artiska markerna i Ryssland, är 

mellan 60 och 120 µg/kg (AMAP 2011). I jämförelse med mina resultat så är Hg-

koncentrationen på 359 µg/kg väldigt hög.  

 

4.2 Hur är Pb och Hg distribuerade vertikalt i jordprofilerna inom 

OSC? 

 

Pb och Hg i jordprofilerna inom OSC är vertikalt distribuerade med högst 

koncentrationer vid ytan (1,5-12 cm djup) och lägre i djupare marklager, från ca 12 cm 

djup ner mot berggrunden, bortsett från i Profil 1 där koncentrationen av Hg (60 µg/kg) 

ökar i det begravda lagret. Inom OSC är metallkoncentrationerna i djupare marklager 

lägre eftersom mängden organiskt material där är låg och består av bl. a. silt och finare 

fraktioner. Inom Cirkelcentret varierar metallkoncentrationerna inom olika djup och att 

dessa är högre i ytskiktet av Cirkelcentret än i ytskiktet av Profil 1 beror på den process 

som sker i och med att marken töar och fryser. Den processen gör att metallerna i 

marken fryser upp till ytan av Cirkelcentret och sedan ansamlas utmed sidorna i och med 

att jorden trycks upp och sprids utåt.  

 

4.3 Hur förändras halter av metallföroreningar lateralt inom 

jordprofilerna inom OSC? 

 

Eftersom den största mängden organiskt material (84 %) finns i utkanterna av OSC där 

också de högsta koncentrationerna av Hg (359 µg/kg) och Pb (47 mg/kg) finns, så kan 

den laterala variationen förklaras av att det finns ett tydligt positivt samband mellan 

organiskt material och Hg (Figur 4) och Pb (Figur 5). Sambandet i figurerna visas genom 

linjär korrelation mellan variablerna Hg och Pb och organiskt material. En stark 

korrelation visas genom ett R2 –värde på 1. Metallföroreningarna minskar från 

ytterområdet mot innerområdet eftersom Cirkelcentret och Profil 1 har låg mängd 

organiskt material (1-9 %) samt också lägre koncentrationer av Hg (2-28µg/kg) och Pb 

(9-16 mg/kg).  
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5 Implikationer 
 

 

Denna studie har gjorts med syfte att titta på distributionen av luftföroreningar (Hg och 

Pb) inom den arktiska miljön. Resultaten är viktiga, dels för att toxiska, antropogeniska 

metaller tillförs denna miljö och dels för framtida studier av OSC eller andra markstudier 

inom arktiska landskap. Vid insamling av jordprover är det viktigt att även ta prover från 

djupare markskikt. Om jordprover endast samlas in från ytligare del av marken så är det 

lätt att missa ett eventuellt begravt organiskt lager, som är ett naturligt arkiv 

innehållande betydelsefull information om metallföroreningar härrörande många 

decennier bakåt i tiden.  
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