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Abstract  
The aim of the study was to map the extent of Fe, Cu, Pb, As, Zn and S contamination in the 

area surrounding the Nasa silver mine. The mine operated between 1635 and 1810 with some 

prospecting performed in 1889, and has become infamous for the gruesome ways that the 

indigenous people were treated during the early years of operation. This study tested three 

hypotheses through a geochemical survey: 1) sulfide oxidation is still active in the abandoned 

mine, 2) the soil downslope of the mine is contaminated by mine drainage, and 3) the stream 

downslope of the mine is affected in the same way. All three hypotheses were valid, as the 

results showed that still, >200 years after mining operations ceased, signs of the historical 

mining are clearly visible in the surrounding environment. Acidic conditions were discovered 

in surface waters close to the waste rock piles, which indicates active sulfide oxidation. In 

addition, elevated levels of Fe, Cu, Pb, As, Zn and S were found in both soil and stream 

sediment downslope of the mines, as compared to reference localities upstream the mine (p 

<0.05). These results suggest that previous assessments of the mine being no threat to the 

environment may not be entirely correct. This study illustrates how mining waste can 

continue to affect the local, sub-arctic environment long after mining operations have ceased. 

 

Keywords: Acid mine drainage, Geochemistry, Historical mining, Nasafjäll, Swedish 

mountains 

 

  



 
 

  



 
 

Förord 

Det var efter att ha läst kursen Geoekologisk fältmetodik med Richard Bindler som jag fick ett 

intresse för antropogena föroreningar i mark och vatten. Genom kursen kom jag även i 

kontakt med Jonatan Klaminder och så småningom detta projekt som jag nu fått vara en del 

av. Att få kombinera sitt intresse för geokemi med historia, och dessutom få chansen att göra 

detta på hemmaplan (Pite Lappmark) var en frestelse som inte gick att motstå. Ett par 

månader senare satt vi i helikoptern från Vuoggatjålme, på väg upp på det fjäll som man tittat 

på så många gånger på satellitbilder och läst en exceptionell historia om. En upplevelse 

utöver det vanliga. 

 

Det har varit en enormt rolig och lärorik tid. Jag vill rikta ett stort tack till Jonatan 

Klaminder, som gett mig möjligheten till att deltaga i detta projekt och som samtidigt agerat 

som en fantastisk handledare, och tillsammans med Jon Karlsson förgyllde fältdagarna på 

Nasafjäll. Även Richard Bindler ska ha ett stort tack för all den hjälp han bidragit med vid 

analyser och provbehandling, många frågor har ställts och lika många besvarats. Tack även 

till min otroligt tålmodiga flickvän Emma Andersson som mer än en gång hjälp till med 

korrekturläsning och som agerat bollplank för mina ibland mindre briljanta idéer. Samt tack 

till Fia Finn som hjälpt till med korrekturläsning och gett bra tips och nya synvinklar. Till slut 

ska alla mina programkamrater som i höst spenderat otaliga timmar med mig i GIS-labbet 

och gjort tiden framför datorn väldigt mycket roligare! 
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1 Inledning 
 

Gruvdrift har länge varit en av svensk ekonomis stora grundstenar. En av dess baksidor är 

dock de olika formerna av miljöfarligt avfall som uppstår vid gruvdrift, främst vid brytning av 

sulfidmalm. Detta avfall kan ha betydande negativ påverkan på omkringliggande mark och 

vattendrag (Salomons 1994, Dawson och Morin 1996, Banks m. fl. 1997). Brytning av 

sulfidmalm är tillsammans med järnmalmsbrytning den vanligaste typ av gruvdrift som 

bedrivs i Sverige (Naturvårdsverket 1993), både i nutid och historiskt. Miljöproblemen som 

uppstår vid gruvdrift observerades redan av Linné när han under sin Bergslagsresa år 1733 

insåg att Faluån var förorenad p g a verksamheten i Falu koppargruva (Linné 1889).  

 

Det mineral som anses ha störst inverkan på miljön är svavelkis eller pyrit (FeS2), vilken kan 

orsaka extremt låga pH-värden i vatten som dräneras genom detta (Dawson och Morin 

1996). När pyrit kommer i kontakt med luft oxideras mineralet och avger vätejoner samt lösta 

järnjoner vilket orsakar försurning enligt reaktionen nedan i ekvation 1 (Singer och Stumm 

1970);  

 

FeS2 + 2H2O + O2 → 2H+ + SO42- + Fe3+                 Ekvation 1 

 

Denna pH-sänkning ökar sedan vittringshastigheten av andra sulfidmineral såsom blyglans 

(PbS), kopparkis (CuS) och zinkblände (ZnS), vilka oxiderar på samma sätt (Harries och 

Ritchie, 1987, McBride 1994). Värt att notera är att det enda sulfidmineral som orsakar pH-

sänkning är pyrit (Dawson och Morin 1996, Banks m. fl. 1997). 

 

Vid gruvdrift används endast den rikaste delen av berget, malmen, till anrikning och 

framställning av metaller (Naturvårdsverket 1993, Dawson och Morin 1996). Det brutna berg 

som har för låg metallhalt läggs i regel på hög i närheten av gruvan och kallas idag gråberg. 

Eftersom man fram till slutet på 1800-talet bedrev gruvdrift mestadels för hand så var 

karaktären hos avfallet annorlunda än det vi ser idag. Man talade då om gruvvarp, vilket 

rörde sig om malmfragment av hanterlig storlek med så pass lågt metallinnehåll att denna 

inte ansågs lönsamt för anrikning. Varpen hade dock ofta högre metallhalt än vad vi ser 

dagens gråberg (Naturvårdsverket 1993). Varp är den form av gruvavfall som vi finner vid 

Nasa silvergruva (Laborn 1993). Varpen anrikades sedan ytterligare genom bokning 

(krossning) och sedan vaskning, vilket gav upphov till vasksand, en annan typ av avfall 

(Awebro 1983). Idag används raffinerade metoder för anrikning, såsom flotation, vilket 

skapar anrikningssand som sedan förvaras i stora, ofta vattentäckta magasin 

(Naturvårdsverket 1993). När gruvavfallet sedan kommer i kontakt med syre oxiderar det 

enligt ekvation 1 och påverkar sedan miljön genom frisläppning av tungmetaller (t ex järn 

(Fe), koppar (Cu), bly (Pb), arsenik (As) och zink (Zn)), sulfat (SO42-) samt syrabildande 

vätejoner (H+). Dessa går sedan ut i grundvattnet och påverkar därigenom kringliggande 

mark och vattendrag (Naturvårdsverket 1993, Salomons 1994, Banks m. fl. 1997, Hudson-

Edwards m. fl. 1999). Det gruvavfall som utgör punktkällor för utsläpp kommer i den här 

studien benämnas gruvhål. Detta för att enkelt kunna beskriva från vilket gruvhål avfallet 

härrör.  

 

Under 2011 utfärdade Bergsstaten 98 prospekteringstillstånd i Norr- och Västerbotten, en 

betydande del av dessa i fjälltrakterna. Antalet nya och förlängda ansökningar har ökat 

stadigt sedan början på 90-talet, och intresset för prospektering är idag större än någonsin 
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(SGU 2012 A). Med ökande efterfrågan av metall så är det antagligen inte lång tid kvar innan 

vi kommer se allt fler gruvor öppnas i fjällområdena. Att Europas sista vildmark blir mål för 

exploatering kommer att leda till konflikter mellan industriella intressen och 

bevarandeintressen. För att undvika stora skador på den känsliga fjällmiljön så är bra 

efterbehandlingsmetoder av central betydelse. Eftersom oxidationen av sulfidmineral endast 

är möjlig om syre är tillgängligt så finns numer ett flertal efterbehandlingsmetoder som ska 

förhindra att gruvavfallet kommer i kontakt med luft (Naturvårdsverket 1993, Dawson och 

Morin 1996). Sedan 1999 är det enligt Miljöbalken verksamhetsutövarens eller markägarens 

skyldighet att bekosta efterbehandling ifall verksamheten pågått efter 1 juli 1969 

(Naturvårdsverket 2012).  

  

Det finns många studier gjorda på oxidationsmekanismer hos mineral och transport av 

tungmetaller kring sulfidmalmsgruvor (Salomons 1994, Banks m. fl. 1997, Hudson-Edwards 

m. fl. 1999). Ett problem är dock att större delen av dessa är utförda på gruvavfall i boreala 

och tempererade miljöer med annorlunda förhållanden än de vi ser i de svenska fjällen. I den 

sistnämnda miljön råder speciella periglaciala förhållanden vilket kan ge upphov till unika 

markförhållanden så som frys/tö-processer, cryoturbation, frostkrypningar och 

markflytningar (Bockheim och Tarnocai 1997). Tillkommer gör även att stora delar av fjällen 

har väldigt tunna jordar med låg buffringskapacitet. Även den låga temperaturen gör så att 

sulfidoxidationsprocesser i fjällmiljön skiljer sig från den mer studerade boreala miljön. 

Sulfidoxidation är en temperaturstyrd process, och studier av bl a Elberling (1999) har visat 

att en temperatursänkning på 10˚C halverar oxidationshastigheten för pyrit (Elberling 1999). 

Vissa studier visar också på att oxidationen kraftigt saktas ned eller till och med avstannar 

helt vid låga temperaturer (Harries och Ritchie 1987, Elberling 2004).  

 

Kunskapsglappet om hur det periglaciala landskapet påverkar gruvavfall är oroväckande med 

tanke på det ökade intresset för gruvor i fjällvärlden. Silvergruvan i Nasafjäll, Arjeplogs 

kommun, bjuder dock på en unik möjlighet att studera hur spridningen av surt och 

metallhaltigt gruvavfall påverkats av det periglaciala processer och det kalla sub-arktiska 

klimatet i fjällen. Denna gruva var aktiv i perioder mellan 1635-1810 (Bromé 1923) och sedan 

dess har gruvavfall och gruvgångar legat exponerat utan efterbehandling. En geokemisk 

kartering av detta område skulle kunna bidra till en ökad förståelse rörande spridningen av 

föroreningar från sulfidmalm över ett längre tidsperspektiv.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen var att kartlägga den eventuella spridningen av 

metallföroreningar i området kring Nasa silvergruva. Följande tre hypoteser testades: 

1. Sulfidoxidation är fortfarande en pågående process i de nedlagda gruvhålen och 

varphögarna. 

2. Marken nedan gruvan har förhöjda koncentrationer av tungmetaller till följd av 

metallrikt lakvatten ifrån gruvhål och varphögar. 

3. Bäcken nedan gruvan är påverkad av surt lakvatten och metalläckage från gruvhål och 

varphögar. 

Hypotes 1 undersöktes genom att mäta pH i lakvatten från gruvhålen, där låga pH-värden 

tolkades som ett tecken på aktiv sulfidoxidation. Hypotes 2 testades genom att undersöka 

koncentrationer av Fe, Cu, Pb, As, Zn, svavel (S) samt zirkonium (Zr) i marken nedan gruvan 

och jämföra dessa med mark som inte låg inom gruvområdet. Hypotes 3 testades genom att 
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undersöka hur bäckvattnets pH förändrades när det passerar igenom gruvområdet samt 

mäta skillnader i koncentrationer av Fe, Cu, Pb, As, Zn samt S i bäckens sediment ovan och 

nedan gruvområdet. Genom att besvara dessa hypoteser var tanken att studien skulle bidra 

till en ökad förståelse för hur gruvdrift i fjällmiljö kan påverka kringliggande mark och 

vatten, även lång tid efter att verksamheten avslutats. Resultatet från studien borde även 

ligga till grund för beslut rörande eventuell sanering och/eller efterbehandling av området. 

 

 

2 Material och Metod 
 

2.1 Områdesbeskrivning 

Nasa Silvergruva (N 66° 28.482', E 15° 24.180') är belägen på 1100 m ö h i Arjeplogsfjällen 

(figur 1), cirka 1 km ifrån norska gränsen och cirka 44 km fågelvägen ifrån Vuoggatjålme, där 

närmaste svenska väderstation är belägen. Årsmedeltemperatur vid väderstationen var för 

åren 1961-1990 -1,7˚C. Årsmedelnederbörd vid för samma period var runt 505 mm. Detta 

värde är troligen missvisande för Nasa då Vuoggatjålme inte påverkas av det orografiska regn 

som Nasafjäll troligen får. Det av SMHI modellerade värdet för Nasa ligger på cirka 1200 

mm/år (SMHI 2012 A).  

 

  
Figur 1: Undersökningsområdets läge i Sverige. Den mindre kvadraten markerar provtagningsområdet och 

gruvområdet är beläget i kvadratens övre vänstra hörn, markerad R. (Källa: Lantmäteriet och Digitala 

Kartbiblioteket) 

 

Nasa silvergruva består av ett 20-tal gruvhål och stollar, horisontella gångar, placerade på 

fyra nivåer (figur 2). Det undersökta området är cirka 1,4 km2 stort och innefattar sex gruvhål 

samt den bäck som rinner nedströms dessa (figur 3). Söder om gruvan, beläget nedströms 

gruvhålen finns sjön Silbojavvre, i vilken den provtagna bäcken rinner ut. Sjöns vars utlopp 

rinner in i Norge kan tänkas vara recipient för de förorenande ämnen som lakas från 

gruvavfallet.  
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Figur 2: Karta över gruvområdet ritad av Fredrik Svenonius 1895 (Tegengren 1924). 

 

Berggrunden i området är en sur intrusivbergart (SGU 2012 B, Tegengren 1924), vilken brutit 

sig genom fjällkedjans siluriska sedimentära bergarter. Intrusionen har endast i sina centrala 

delar antagit massformig bergartsstruktur, medan den utåt kanterna övergår i mer finkornig 

gnejs. I den granit som utgör de centrala delarna av intrusionen uppträder en väldig 

kvartszon i vilken malmfyndigheten är uppbunden. Malmen i sig består främst av zinkblände, 

magnetkis och blyglans. Även antimonglans och boulangerit (blysulfatantimon) beskrivs 

förekomma, samt mindre mängder av svavel-, arsenik- och kopparkis (Tegengren 1924). 

 

Marktäcket i området är väldigt tunt och klassificeras som tunt jordtäcke eller kalt berg (SGU 

2012 C). Den generella jordarten är en stenig ablationsmorän i vilken man kan observera 

tydliga tjälprocesser såsom markflytningar och sorterade ringar, vilket visar på att 

förutsättningar för permafrost finns eller har funnits i området (Bockheim och Tarnocai 

1997). På denna finner vi en extremt sparsam vegetation vilken domineras av främst mossor 

och lavar av olika typer samt små mängder starr. I områdets södra, lägre belägna delar kan i 

viss mån kråkbär och olika gräs påträffas, främst då i Silbojavvres strandzon. 
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Figur 3: Översiktsbild av gruvområdet, taget från SV. Provpunkter som refereras till i resultatet är markerade med 

bokstäver A-H (gruvhål B ligger utanför bild till höger). Siffror indikerar provlokaler för mätning av pH i bäcken 

(1-6) samt bäcksediment (6).  

 

2.2 Gruvans historia 

Det var under hösten 1634 som samen Peder Olofsson, under tiden han drev sina renar i 

trakten kring Nasafjället hittade en svartblänkande sten vilken han tyckte glänste på ett 

märkligt sätt. Detta fynd skulle ganska snart leda till att en ny silvergruva startades i den 

mest karga och ogästvänliga miljö som går att finna i Sverige (Forsgren 2008). På grund av 

bristen på skog för uttag av ved att elda med så blev Nasafjäll den första platsen där man 

bedrev gruvdrift med hjälp av krut (Tegengren 1924). Frågan man vill ställa är varför man 

valde att starta en brytning på ett för den tiden så otillgängligt ställe. Sverige befann sig mitt i 

ett brinnande krig och ekonomin var på nedgång, därför var förhoppningarna på den nya 

gruvan stora. I en sammanställning gjord av Forsgren (2008), går att läsa hur riksrådet Karl 

Bonde år 1635 sammanfattade vad man hoppades få ut av gruvan i Nasafjäll: 

”Med Guds hjälp så skall detta bliva de svenskes Västindien.”  

 

Med allt detta i ryggen så tog sig de första arbetarna upp till Nasafjäll ifrån Piteå med all den 

mat och utrustning som skulle krävas för brytningen. Den 40 mil långa färden avklarades till 

fots (Forsgren 2008). Väl där påbörjades ett arbete, som så småningom skulle få ett av de 

värsta eftermälen som en verksamhet i Sverige någonsin lyckats ådra sig. Det finns beskrivet i 

text att vägen mellan gruvan och smälthyttan kantades av renskelett då samerna fått driva på 

sina tungt lastade renar tills de stupade (Bromé 1923). Det står att läsa om hur man torterade 

samerna som inte ville utföra gruvans malmtransporter genom att fästa ett rep kring midjan 

på dem och dra dem under isen mellan två vakar, en slags lappländsk kölhalning, tills de 

halvdränkta gick med på att återuppta arbetet (Bromé 1923, Forsgren 2008). 
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Alla dessa vedermödor som pågick i två epoker mellan 1635 och 1810 resulterade endast i 

totalt 970 kg silver och 276 ton bly. En provbrytning utfördes av privata intressenter år 1889 

men en återöppning av gruvan ansågs inte lönsam (Bromé 1923). Bromé skriver även om hur 

verksamheten sammanfattas målande av Bergmästare Lybecker i ett brev till Bergsamtet 

1641: 

” ...här å Nasafjäll är dock allt för barbariskt, eljest ligger det snart sagt uti världens 

yttersta vrå, där föga annat hela året igenom synes än himlen och snöfjällen...” . 

 

2.3 Provtagning 

Provtagningen utfördes under två dagar i september 2012. Markprovtagningen genomfördes 

vid sex gruvhål, markerade A-F i figur 4. Provlokalerna låg 0, 50 och 100 m i flödesriktningen 

nedströms hålet varvid proverna togs inom en radie av cirka 5 m från dessa tre distanser. För 

att få ett rättvisande bakgrundsvärde togs referensprover från två olika lokaler (markerade G 

& H i figur 3). Båda lokalerna bedömdes opåverkade av lakvatten från gruvan men ändå inom 

området för mineraliseringen. Markproverna togs med en batteridriven hålsågsprovtagare 

med en diameter på 30 mm (Lindeberg m. fl. 2007). Vid varje lokal togs ett sammansatt prov 

bestående av tre borrningar på 5 cm vardera, undantaget lokal H där endast en borrning 

gjordes per prov. På varje lokal togs tre sådana prover på alla lokaler utom H, där fyra prover 

togs. 

 

Sedimentprover togs på två lokaler i bäcken som rinner nedströms gruvan (markerade 6 och 

10 i figur 4). Lokal 6 antogs vara påverkad av lakvatten från gruvan och lokal 10 utgör 

referenslokal. På varje lokal togs 10 prover genom uppskopning av sediment från botten av 

bäcken. I fält mättes även pH vid ett antal lokaler både i bäcken (markerade 1-9 i figur 4) och 

vid de gruvhål där öppet vatten stod att finna (tabell 1). Mätningarna utfördes med en Mettler 

Toledo fält pH-meter. Vatten från lokalen togs upp i en behållare och pH-elektroden gavs 

cirka 15 minuter att stabilisera sig.  

 

Alla prov förvarades i zippåsar och förbereddes för analys genom frystorkning. Jordproven 

vägdes också hela för att kunna räkna på skillnader i densitet. Alla prov maldes sedan i 

väntan på vidare analys. Bäcksedimentet siktades till 2 mm innan malning för att minska 

bruset i analysen p g a skillnader i kornstorlek. 

 

2.4 Analysmetoder 

Provernas koncentration av Cu, Zn, Pb, As, Fe, S samt Zr analyserades med Wave-length 

Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry (WD-XRF). Instrumentet, en Bruker S8 Tiger, 

kalibrerades genom en metod av De Vleeschouwer m. fl. (2011), som dock modifierades för 

prover på 0,5 g. Kalibreringen kontrollerades med hjälp av två certifierade referensmaterial, 

detta genom 5 replikatanalyser från båda materialen. Precisionen för alla undersökta ämnen 

var inom 4% förutom för As i de lägre spektrat (<10ppm) där precisionen var inom 32%. 

Noggrannheten var inom 8%, förutom för Cu i det lägre spektrat (<30ppm) där den var inom 

18% samt för S och As, där den i det lägre spektrat (<0,03% och <10ppm) var inom 39%. För 

de prov som hamnade utanför kalibreringsspektrat och inte gick att analysera m h a 

referensmaterialet användes istället metoden QuantExpress, vilket är en inbyggd kalibrering 

i instrumentets mjukvara. Dessa prover pelleterades innan analys. Glödförlust beräknades 

genom att först torka delprover i 110˚C och sedan bränna dem i 550˚C, glödförlusten 

beräknades som viktbortfallet mellan torkat prov och bränt prov. 
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2.5 Datahantering 

De uppmätta koncentrationerna av Cu, Zn, Pb, As, Fe, S samt Zr korrigerades för andelen 

organiskt material. Cu, Zn, Pb och As valdes eftersom de är välstuderade (Masscheyleyn m. fl. 

1991, Reddy m. fl. 1995, Lin och Herbert 1997, Martinez och Motto 1999), vanligt 

förekommande ämnen i sulfidmalm vilka i höga koncentrationer verkar som miljögifter 

(McBride 1994). Fe och S är de primära ämnen som frigörs vid oxidation av pyrit och är 

essentiella för processen (Singer och Stumm 1970). Zr studerades för att kunna användas 

som indikator för hur ämnen transporteras i området (Koinig m. fl. 2003).  Ämnesmängder 

för markproverna räknades ut, detta genom att ta koncentrationen × torrvikt × yta för varje 

prov. Detta ger den totala mängden av varje ämne per ytenhet, och omräknades sedan till 

mängd per m2. Allt data redovisas i rapporten som medelvärden, eftersom målet är att få en 

övergriplig helhetsbild av föroreningarna  i området. 

 

För att statistiskt kunna bevisa skillnader mellan referenslokaler och förorenade lokaler 

användes Student’s T-test. Testen utfördes för ämnesmängder av Cu, Zn, Pb, As, Fe, S samt 

Zr på de olika avstånden (0, 50 och 100 m) från alla gruvhål sammanslagna där skillnad 

mellan referenslokalerna och det enskilda provtagningslokalerna testades. Mängder, vilket 

beskrivs i stycket ovan, användes då detta är mer rättvisande än koncentrationer, vilket inte 

tar hänsyn till skillnader i markens densitet. Till exempel, ett prov med högre densitet får ett 

underskattat värde, då denna kan ha samma koncentration som i ett prov med lägre densitet 

men väga dubbelt så mycket per volymenhet, vilket innebär att ämnesmängden i det tyngre 

provet är dubbelt så hög. I de fallen datat inte var normalfördelat logaritmerades det före 

statistisk analys. Data som inte var normalfördelat efter logartimering analyserades med 

hjälp av ett icke-parametriskt Kruskal-Wallis rankingtest.  

 

 

3 Resultat 

 

3.1 pH-mätningar 

Resultatet från pH-mätningarna i gruvhålen visas i tabell 1. De gruvhål där mätningar är 

utförda är signifikant försurade (T-test p <0,001) jämfört med bakgrundsvärdena tagna i 

bäcken ovan gruvområdet (lokaler 1, 2, 5, 7, 8 och 9, visas i figur 4). Även i bäcken kan en 

sänkning av pH inom gruvområdet (i lokalerna 3, 4 och 6) anas, i jämförelse med de andra 

lokalerna i bäcken (figur 4).  

 
Tabell 1: Gruvhålens namn och vilka år de sist brukades (tolkning från Tegengren 1924 och Bromé 1923) samt pH 

för de gruvhål där öppet vatten stod att finna. I gruvhål C och D återfanns inget vatten att mäta i. 

Lokal Gruvnamn Senast bruten pH 

A Lilla gruvan 1640-tal 2,72 

B1 Kyrkogårdsstollen 1640-tal 2,56 

B2 Kyrkogårdsstollen 1640-tal 2,71 

C Silbonasigruvan 1810-tal Inga data 

D Västra stollen 1880-tal Inga data 

E1 Samevardogruvan 1770-tal 3,44 

E2 Samevardogruvan 1770-tal 3,26 

F Polheimgruvan 1770-tal 3,98 
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Figur 4: Undersökningsområdet med provpunkter utmarkerade. Värden inom parentes är uppmätt pH vid 

provtagningslokalerna i bäcken. 

 

3.2 Markprovtagning 

En tabell med alla uppmätta koncentrationer finns redovisat i bilaga 1. Nedan redovisas 

skillnader i mängden av de analyserade ämnena i markens övre 5 cm i enlighet med 

beskrivningen i material och metod. Resultatet av markprovtagningen visar på signifikant 

förhöjda mängder av alla ämnen 0, 50 och 100 m nedströms gruvhålen jämfört med 

referenslokalerna. Heterogeniteten i resultaten är stor, med tydliga toppar hos många ämnen 

i vissa gruvhål. Stora mängder av Pb och Cu syntes i gruvhål C och F, men förekom annars 

sparsamt. Fe och S förekom generellt sett i stora mängder, men stack ut i gruvhål A, vilket 

även As gjorde. As kunde däremot knappt skönjas i gruvhål D och E. Zn hade en tydlig topp i 

gruvhål F, men syntes knappt i gruvhål B. Zr förekom i ungefär samma utsträckning i alla 

gruvhålen. De statistiska analyserna utfördes på ämnesmängder per kvadratmeter (g/m2) på 

5 cm djup. Både mängder och koncentrationer redovisas nedan i tabell 2 och figur 5. Rådata 

presenteras i bilaga 1. 
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Tabell 2: Resultat från markprovtagningen. Värden redovisas som medelkoncentration för lokalerna. C är 

referenslokaler och 0, 50 och 100 är avstånd ifrån gruvhålen i meter. 

Lokal n S  
(%)  

Fe  
(%) 

Cu 
(ppm) 

Zn  
(ppm) 

As 
(ppm) 

Pb  
(ppm) 

Zr 
(ppm) 

C 7 0,04±0,02 1,75±0,24 11±2 46±15 7±3 44±47 240±29 

0 18 0,77±0,9 6,68±3,86 117±111 1449±2438 323±344 8053±11442 179±89 

50 18 0,13±0,06 4,14±1,80 35±11 261±293 108±115 377±277 244±32 

100 18 0,09±0,04 3,18±1,12 37±14 290±230 39±28 345±310 261±36 

 

 
Figur 5: Resultat från markprovtagningen. Värden redovisas som medelmängd per m2 i de översta 5 cm av 

markskiktet för alla lokaler. C är referenslokaler och 0, 50 och 100 är avstånd ifrån gruvhålen i meter. Endast den 

positiva standardavvikelsen visas, då det inte går att redovisa negativa värden på en logaritmisk skala. Stjärnorna 

representerar vilken signifikansnivå lokalerna på varje avstånd skiljer sig från referenslokalerna. En stjärna = 

signifikans med p <0,05, tre stjärnor = signifikans med p <0,001. 



10 
 

3.3 Sedimentprovtagning 

Resultatet från sedimentprovtagningen visar på signifikant förhöjda värden av alla ämnen 

förutom As i det gruvpåverkade bäcksedimentet (lokal 6) jämfört med det opåverkade 

sedimentet (lokal 10). Signifikansnivån är p <0,001 för Fe, Cu och Zn, och p <0,05 för S och 

Pb. As uteblev ur resultatet eftersom instrumentet inte kunde ge något mätvärde. De 

uppmätta koncentrationerna samt resultatet av de statistiska analyserna visas i tabell 3 och 

figur 6. Rådata presenteras i bilaga 1. 

 

 
Figur 6: Resultat från sedimentprovtagningen. Värden redovisas som medelkoncentrationen i ppm. Endast den 

positiva standardavvikelsen visas, då det inte går att redovisa negativa värden på en logaritmisk skala. Stjärnorna 

representerar vilken signifikansnivå lokal 6 skiljer sig från lokal 10. En stjärna = signifikans med p <0,05, tre 

stjärnor = signifikans med p <0,001. 

 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Sulfidoxidation i gruvhålen 

De låga pH-värdena i gruvhål A, B, E och F (tabell 1) indikerar att sulfidoxidation är en aktiv 

process i de gruvhål där mätningarna utfördes. Endast vid aktiv sulfidoxidation kan pH nå så 

låga värden (McBride 1994). Genom detta kan vi bekräfta hypotes 1, att sulfidoxidation är en 

aktiv process i gruvhålen. Noterbart är också att de lägsta pH-värdena fanns i gruvhål A och 

B, där brytningen avslutades tidigast, för cirka 370 år sedan (tabell 1).  

 

Att oxidationen fortfarande pågår kan tänkas bero på flera orsaker. Oxidationshastigheten av 

pyrit är kraftigt temperaturstyrd (Harries och Ritchie 1987, Dawson och Morin 1996, 

Elberling 1999, Elberling 2004) och årsmedeltemperaturen i området är idag låg (-1,7˚C), 

och kan tidigare antas varit ännu lägre. Awebro (1983) beskriver att vattnet vid smälthyttan i 

Silbojokk (cirka 5 mil öster om Nasafjäll) endast var öppet under juli-augusti för att sedan 

frysa igen. Jämförelsevis sker snösmältningen i området idag betydligt tidigare, ofta i maj-

juni, och isen lägger sig oftast kring november (SMHI 2012 B). Sulfidmineralet förbrukas 

alltså förhållandevis långsamt jämfört med i en varmare miljö. Till detta kommer att området 

har en förhållandevis hög årsmedelnederbörd samt att gruvan ligger i en sluttning ovanför 
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grundvattennivån. Detta ger en ordentlig genomströmning och luftning av varpen vilket är 

essentiellt för att vittringen ska kunna fortgå (Naturvårdsverket 1993, Dawson och Morin 

1996). Frostsprängning av mineral har i kalla miljöer visats kunna öka den exponerade ytan 

av mineral och därigenom vara en process som ökar oxidationspotentialen i dessa områden 

med tiden (Dawson och Morin 1996). Särskilt stor har effekten visats vara i sydsluttningar, 

vilka kan utsättas för upp till 30% mer frys/tö-cykler än nordsluttningar på 12 cm djup i 

berget enligt en studie av Pancza och Ozouf (1988). Eftersom Nasa silvergruva ligger i 

sydsluttning kan vi anta att frostsprängning är en process som gör sulfidmineral tillgängligt 

för vittring. Allt detta sammantaget gör att oxidationen förmodligen kommer fortgå över lång 

tid med låg intensitet, vilket ger en kontinuerlig tillförsel av vätejoner i omgivningen och 

sänker pH under en längre tid. Resultatet stöds av bl a Lin och Herbert (1997) som uppmätte 

liknande pH (~2-3) i varphögarna vid Rudolfsgruvan i Slättberg, Dalarna, vilken lades ned 

under 1880-talet (Tegengren 1924). 

 

Anledningen till skillnaderna i pH mellan gruvhålen kan bero på vilka buffringssystem som 

är aktiva i de respektive gruvhålen (Salomons 1994, Bain m. fl. 1999). Eftersom vittringen 

pågått längre tid i gruvhål A och B så finns risken att fler buffertsystem hunnit förbrukas i 

dessa, och förutsatt att oxidationen kunnat fortgå så har då pH successivt sjunkit. I figur 7 

illustreras de olika buffertsystemen för en hypotetisk varphög. Antagligen befinner sig 

gruvhål A och B i den nedersta gruppen, där järnhydroxid är den främsta buffrande 

komponenten. Gruvhål E och F (senast brutna för 240 år sedan) befinner sig i gruppen ovan, 

där aluminiumhydroxid står för den största buffrande effekten. Detta kan tolkas som att 

buffertsystemen i området fortfarande är under förbrukning och att pH i de yngre gruvhålen 

kan komma sjunka ytterligare. En annan möjlighet är att lokala variationer i berggrunden 

kan orsaka skillnaderna. 

  
Figur 7: De olika buffertsystemens förbrukning i en hypotetisk varphög, från Salomons (1994). 

 

Trevärt järn (Fe3+) kan agera som en ytterligare oxidationsagent och kan vid låga pH-värden 

oxidera pyrit upp till 10 gånger snabbare än syre (Nordstrom 1982). När pH börjar sjunka till 

nivåer kring de vi ser i gruvhål A och B så får andra oxidationsagenter än syre en större 

betydelse. Vid väldigt låga pH (<4) begränsas den kemiska oxidationen av tvåvärt järn (Fe2+) 
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till Fe3+ (Singer och Stumm 1970, Banks m. fl. 1997, Bain m. fl. 1999), vilket är den del i 

reaktionskedjan som begränsar den totala oxidationshastigheten. Reaktionen visas nedan i 

ekvation 2 (Singer och Stumm 1970).  

 
Bakteriell oxidation blir då en mer betydande faktor (Banks m. fl. 1997). Genom sin förmåga 

att vid väldigt lågt pH kunna oxidera Fe2+ till Fe3+ många gånger snabbare än kemisk 

oxidation tillåter bakterierna Fe3+ att fortsätta oxidationen av pyrit (Nordstrom 1982). 

Bakteriell oxidation är dock liksom kemisk oxidation temperaturstyrd (Dawson och Morin 

1996). I en studie av Elberling (1999) observerades det att i obehandlade upplag av 

anrikningssand kunde bakterier stå för en tredjedel av den totala oxidationen, och bakterier 

misstänktes få större betydelse ju äldre upplagen blev. En annan faktor är framtida 

klimatförändringar med högre temperaturer och ökad nederbörd. Man skulle då kunna 

misstänka ännu högre oxidationshastighet genom detta i framtiden.  Det är däremot svårt att 

säga exakt hur klimatförändringar kan komma att påverka Nasafjäll, då vi inte vet hur 

oxidationen sett ut historiskt. Det kan konstateras att oxidationen inte bara fortfarande är 

aktiv, utan kanske till och med kan komma att accelerera med tiden. 

 

Det finns dock studier som inte sett en ökande sulfidoxidation med tiden. Alakangas m. fl. 

(2009) utförde en studie vid koppargruvan i Laver, Norrbotten, vilken lades ner 1946 utan 

efterbehandling. Transporten av sulfidrelaterade ämnen från upplagen av anrikningssand 

minskade där med 40% mellan åren 1993 och 2001, och pH ökade under samma period med 

en enhet. Detta förklarades med att oxidationen gick djupare ner i sandupplagen och syret 

behövde transporteras längre för att komma åt den icke-oxiderade pyriten. Alakangas 

använde sig även av en modell över oxidationstiden för anrikningssanden i Laver, och 

beräknade att oxidationen skulle kunna pågå i upp till 1500 år i dessa. Oxidationshastigheten 

skulle dock minska över tid, vilket går emot teorin i stycket ovan. Detta orsakas förmodligen 

av skillnader provtagningslokalernas och gruvavfallets beskaffenhet. Studien i Laver 

(Alakangas m. fl. 2009) utfördes i ett upplag av anrikningssand vilket är betydligt mer 

välstuderat än varp- och gråbergsupplag och oxiderar inte heller på samma sätt (Dawson och 

Morin 1996). Modellen tar heller inte hänsyn till ny tillförsel av material genom 

frostsprängning, vilket diskuteras tidigare i detta stycke. Resultatet från gruvan i Laver går 

alltså inte att direkt jämföra med resultaten från Nasa silvergruva. Det kan dock vara en 

indikation på att den sulfidoxidation vi ser idag bara är en bråkdel av vad som en gång varit, 

och att effekten historiskt var mycket större. Det skulle kunna undersökas genom 

provtagning av sjösediment i Silbojavvre för att se ifall där finns en stratifiering och därmed 

möjlighet att mäta historisk belastning av tungmetaller till sjön från gruvan och därigenom få 

en uppfattning om oxidationshastigheten förr i tiden. 

 

4.2 Tungmetaller i mark 

Alla undersökta ämnen påvisade signifikant förhöjda koncentrationer efter 100 m jämfört 

med bakgrundsvärdena. Genom detta kan vi bekräfta hypotes 2, att marken nedströms 

gruvan är förorenad av metallrikt lakvatten från de olika gruvhålen och varphögarna. 

Ekvation 2 
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Bakgrundsvärdena för Cu, Pb, Zn och As var jämförbara med de av SGU uppmätta nationella 

bakgrundshalterna för dessa ämnen. Fe och S är inte upptagna i SGU’s studie 

(Naturvårdsverket 1997). En successiv minskning syns längs transekten, dock med lite olika 

mönster för olika ämnen. Figur 5 redovisar medelvärden för mängd av respektive ämnen vid 

alla gruvhål samt lokalerna nedströms dessa. Skillnader i spridningsmatrisen, alltså marken, 

kan vara en orsak till skillnader i koncentrationerna av olika ämnen. Lokalernas homogenitet 

testades genom att jämföra koncentrationer av Zr mellan referenslokalerna G och H och 

lokalerna A-F. Zr används i det här fallet eftersom det är väldigt svårvittrat, immobilt och 

olösligt (Koinig m. fl. 2003). Testen visade att ingen statistisk skillnad kunde uppvisas mellan 

referenslokalerna och lokalerna nedströms gruvhålen, alltså beror skillnaderna inte på 

skillnader i matrisen. Skillnader i metallhalter mellan gruvhålen var dock tydliga i flera fall, 

vilket antagligen beror på lokala skillnader i berggrund eller variationen i historiska utsläpp. 

Eftersom gruvhålen är spridningskällan så kommer självfallet ämnessammansättningen i 

lokalerna nedströms gruvhålen variera. Malmen föreligger som tidigare nämnt i körtlar, och 

beroende på vilket mineral som bröts i vilket hål så kommer lakvattnets karaktär att variera 

därefter.  

 

4.2.1  Spridningsmekanismer 

För att förklara spridningsmönstren av ämnen måste man ta olika mekanismer i beaktning. 

Transport av ämnen via markvatten kan ske både i jonform och som olösta ämnen i 

suspension (Hudson-Edwards m. fl. 1999). Det är viktigt att hålla isär dessa då olösta 

metaller kan föreligga både som oxider, oxyhydroxider och som ovittrat sulfidmineral. Dessa 

olösta former har en annan effekt på markkemin än lösta joner (Salomons m. fl. 1994). 

Analysen av Zr, vilken beskrivs i stycket ovan, säger oss att vi inte har förhöjda 

koncentrationer av ämnet nedströms gruvhålen. Detta visar att ingen anrikning av Zr har 

skett, och eftersom denna i princip endast skulle kunna transporteras i olöst form i 

suspension (Koinig m. fl. 2003) så tyder detta på att ingen betydande transport av den typen 

har skett. Detta är dock inget definitivt bevis för detta. I figur 3 kan man tydligt se stråk av 

rödfärgad jord nedströms gruvhålen samt i bäcken, detta är järnoxider vilka har en 

karaktäristisk röd färg. Eftersom järn generellt sett fälls ut som oxid vid pH 2,5-4 (McBride 

1994, Banks m. fl. 1997), och pH-mätningarna i bäcken aldrig visade så låga värden så kan en 

förklaring till de röda stråken vara att järnoxider spolats dit. Järnet kan också ha 

transporterats i lösning under perioder av syrefattiga (reducerande) förhållanden, då det kan 

ligga i lösning även vid pH-värden över 4 (McBride 1994). 

 

Markrörelser som frostkrypning och solifluktion är faktorer som måste tas i åtanke vad gäller 

transport av ämnen i området. Eftersom provtagningen utfördes på relativt litet djup (5 cm), 

så kommer resultaten påverkas av processer i översta markskiktet. Det finns många studier 

gjorda på markflytningar och variansen i resultat är stor. Studier utförda av bl a Ridefelt m. 

fl. (2010) och Jahn (1991) i norra Norrbotten har visat att frostkrypningar kan uppnå en 

hastighet på upp till 50 respektive 20 mm/år. Under en period på nästan 400 år skulle denna 

transport (maximalt) motsvara knappt 20 m av den totala transporten, så detta kan alltså 

inte förklara hela spridningsmönstret av ämnen. Jahn (1991) visade i samma studie att 

markflytningar i området kring Tarfala forskningsstation kunde uppnå hastigheter på upp till 

7,5 m/år. Detta skulle kunna förklara hela spridningen av tungmetaller inom 

undersökningsområdet. Spår av frostkrypning kunde ses i området, men däremot 

observerades inga spår av markflytningar, vilket gör det osannolikt att spridning skett i from 
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av jordflytning i någon större utsträckning. Ytterligare provtagning skulle behövas för att 

påvisa hastigheten hos markrörelserna i området.  

4.2.2  Transport och fastläggning 

Svavel föreligger i området i regel som sulfat, antingen fritt eller i förening med Fe, Cu, Pb 

och Zn. Sulfat får i generellt lägre löslighet vid låga pH (<5) och adsorberar då i större 

utsträckning till metaller (McBride 1994, Reddy m. fl. 1995). Fe förekommer, som nämnt i 

stycket ovan, generellt sett i löst form vid pH <4, och fälls sedan ut som oxid (McBride 1994, 

Banks m. fl. 1997). Utfällt järn fungerar senare som adsorptionsmedium för metaller (pH >4-

6) och framförallt sulfat (pH <5), med vilka det bildar komplex som fastläggs i jorden 

(McBride 1994, Webster m. fl. 1998). Det har visats i studier av bl a Hudson-Edwards m. fl. 

(1997) och Webster m. fl. (1998) att sulfat som adsorberar till utfällningar av Fe ökar 

adsorptionen av bl a Cu, Pb och Zn till dessa utfällningar. Värt att notera är att organiskt 

material har förmågan att komplexbinda tungmetaller på liknande vis som järnoxider, men 

eftersom andelen organiskt material generellt sett var väldigt låg i de undersökta jordarna 

(bilaga 1) så anses detta inte vara den dominerande mekanismen för fastläggning. 

 

Cu, Pb och Zn får alla ökad löslighet vid sura förhållanden, vid pH <4-6 beroende på ämne 

och lokala förhållanden (McBride 1994, Martinez 1999, Gustafsson 2003). När pH närmar 

sig neutrala värden fälls metallerna ut som oxider eller adsorberar till järn- och 

aluminiumoxider (McBride 1994). As följer inte samma mönster, utan får lägre löslighet i 

sura jordar (pH <5), förutsatt oxiderande förhållanden (Masscheyleyn m. fl. 1991) och 

adsorberar lättare till järnhydroxider vid lägre pH (Masscheyleyn m. fl. 1991, McBride 1994). 

Detta stöds även statistiskt då vi kan se en signifikant minskning (p <0,05) för 

ämnesmängder av As från 50 till 100 m, medan mängderna av Cu, Pb och Zn inte är 

signifikant skiljda mellan samma avstånd (figur 5). Man kan alltså misstänka att Cu, Pb och 

Zn fortfarande har förhöjda koncentrationer även efter 100 m medan As minskar mer 

kontinuerligt. Detta indikerar att pH i marken fortfarande är relativt lågt efter 100 m.  

 

4.3 Ytvattenpåverkan 

Ingen signifikant pH-sänkning kunde observeras när bäcken passerar gruvområdet. Detta på 

grund av för få mätvärden. En sänkning av pH kan dock anas i datat (figur 5) vilket antyder 

att det sker en sänkning av pH när bäcken passerar området, detta styrks av konstaterandet 

att sulfidoxidation fortfarande är en aktiv process i gruvhålen.  

 

Sullivan och Drever (2001) visade i sin studie gjord i en liknande miljö (amerikanska 

Klippiga Bergen) att den temporala fluktuationen hos pH i dessa miljöer kan vara mycket 

stor, både under dygnet och över året. pH kunde variera mer än en enhet på samma lokal 

beroende på vilket år och vilken årstid provtagningen utfördes. Eftersom Nasafjäll påvisar en 

stor temporal variation i flöde (SMHI 2012 B) så är detta en faktor som bör tas i beaktning 

vid tolkning av resultaten. Förutom att en utökad provtagning skulle krävas för att statistiskt 

kunna bevisa gruvområdets påverkan på bäcken så borde mätningar alltså utföras flera 

gånger under året för att ge en rättvisande bild av pH-fluktuationerna. 

 

Dock visar sedimentanalyserna att bäcken periodvis påverkats av utsläpp från gruvområdet. 

Analyserna visar på signifikant förhöjda koncentrationer av Fe, Cu, Zn, Pb och S vid lokalen 

nedan gruvan jämfört med referenslokalen (Figur 6). Instrumentet kunde dock inte ge något 

värde av As för något av de tio proven vid lokal 6, p g a för höga koncentrationer då 

bakgrundslokalen påvisade mätbara värden. Detta gör att vi i alla fall delvis kan bekräfta 
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hypotes 3, att bäcken nedströms gruvan är påverkad av surt lakvatten och metalläckage från 

gruvhålen och varphögarna. Provtagningslokalen i bäcken är belägen cirka 100 m nedströms 

lokal F, vilket är det närmsta gruvhålet (figur 4). Detta stödjer teorin i stycket ovan om att 

koncentrationerna av tungmetaller i marken är förhöjda även längre nedströms gruvhålen än 

100 m, då ämnen tydligt transporterats ändå ned till bäcken. Förmodligen sker utfällning av 

metaller i bäcken ganska omgående, då pH i denna (figur 4) låg kring nivåer då lösligheten 

för de studerade metallerna påvisats vara låg (McBride 1994, Martinez 1999, Gustafsson 

2003). Möjligen kan det As som når bäcken gå i lösning då pH i bäcken låg kring nivåer där 

As påvisar stor löslighet (Masscheyleyn m. fl. 1991). Sedan kan vi även anta att en vidare 

spridning av utfällda ämnen sker i bäcken, antagligen främst vid snösmältningen vilken 

enligt SMHI’s avrinningsmodell för området inträffar i maj-juni (SMHI 2012 B). En 

provtagning av ytterligare lokaler i bäcken samt sedimentet i sjön Silbojavvre, vilket 

diskuteras i stycket ovan, skulle kunna besvara hur utbredd spridningen av tungmetaller via 

ytvatten är. 

 

4.4 Implikationer 

 

4.4.1 Miljöpåverkan 

Resultaten visar att påverkan av surt lakvatten mycket väl kan vara spridd utanför det 

undersökta området. En möjlighet är att sjön Silbojavvre är påverkad av tungmetaller från 

gruvan. En av många studier gjorda på fiskars påverkan av tungmetallbelastning har utförts 

av Moiseenko och Kudryavtseva (2000) på Kolahalvön. Det visades att förhöjda 

tungmetallhalter orsakar ackumulation av dessa metaller i vävnad hos fiskar, framförallt vid 

försurade förhållanden. Detta skulle kunna innebära att fisken i sjön inte är lämplig för 

förtäring. Detta är inget som kan bevisas genom denna studie, ytterligare provtagning skulle 

krävas för detta. 

  

En bedömning av gruvans miljöfarlighet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten 

1993, där gruvan inte ansågs utgöra någon miljörisk av betydelse (Laborn 1993). Det ska 

sägas att undersökningen var baserad endast på en uppskattning av mängden varp i området, 

och inga verkliga mätningar utfördes (Laborn 1993). En ytterligare bedömning som skulle 

ligga som underlag för uppföljningen av miljömålet Giftfri miljö, utfördes år 2002 med 

samma metod och samma resultat (Skoglund 2002). Resultaten från min undersökning visar 

att koncentrationerna av både As, Pb och Zn 100 m nedströms flera av gruvhålen (bilaga 1) 

ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med mindre känslig 

markanvändning (Naturvårdsverket 2009). As var det ämne som låg över riktvärdet (25 

ppm) vid flest lokaler efter 100 m (tre av sex lokaler). As hade även det värde som efter 100 m 

låg högst över riktvärdet (4,5 gånger högre) vid gruvhål B. Pb låg över riktvärdet (400 ppm) 

vid två lokaler medans Zn endast låg över riktvärdet (500 ppm) vid en lokal. Cu låg inte över 

riktvärdet (200 ppm) vid någon lokal. Totalt sett låg fem lokaler av sex 100 m nedströms 

gruvhålen över riktvärdena för någon metall. Vid framtida bedömningar så kan detta arbete 

förhoppningsvis stå som underlag för klassificering av områdets miljöfarlighet. 

 

4.4.2 Efterbehandling 

Efterbehandling av gruvavfall är idag praxis och måste utföras vid avslutandet av all gruvdrift 

(Naturvårdsverket 2012). Det finns enormt många studier gjorda på olika 

efterbehandlingsmetoders effektivitet (Harries och Ritchie 1987, Naturvårdsverket 1993, 

Salomons 1994, Dawson och Morin 1996, Holmström 1999, Elberling 2004). Metoderna är 
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nästan lika många som det finns gruvor och inkluderar bl a att täcka, kalka, frysa och lägga 

under vatten (Naturvårdsverket 1993, Salomons 1994, Dawson och Morin 1996, Banks m. fl. 

1997, Elberling 2004).  

 

Nasa silvergruva bjuder på en rejäl utmaning vad gäller eventuell täckning, främst p g a sin 

otillgänglighet. Närmsta väg ligger 6 km bort på norska sidan och 38 km bort på svenska 

sidan. Ett annat praktiskt problem med flerskiktstäckning, vilket är den vanligaste metoden i 

Sverige, är att den kräver ganska stora mängder jord som skyddsskikt (Naturvårdsverket 

1993). Detta är något som inte finns tillgängligt i området kring Nasa silvergruva, där marken 

i regel klassificeras som tunn eller kalt berg (SGU 2012 C). Ett annat problem med den typen 

av täckning är uppfrysning, vilket har beskrivits i texten från gruvtiden, då de döda frös upp 

ur de grunda gravarna på kyrkogården (Bromé 1923). Risken finns alltså att varpen skulle 

kunna frysa upp genom täckningslagren. Att lägga varpen under vatten är ett alternativ som 

framgångsrikt praktiserats vid bland annat gruvan i Stekenjokk (Holmström 1999). Detta är 

dock omöjligt utan att flytta på varpen då upplagen ligger i sluttning (figur 3). Kalkning för 

att höja pH är antagligen det bästa alternativet. Detta har rekommenderats för bland annat 

Rudolfsgruvan av Lin m. fl. (1997), vilken lades ned under 1880-talet (Tegengren 1924). 

Kalket skulle då behöva blandas in i varpen, eftersom den förmodligen skulle spolas bort vid 

högflödet under snösmältningen annars.  

 

4.5 Slutsatser 

Den fråga som slutligen uppstår är hur framtiden kan komma se ut för Nasa silvergruva. Det 

man kan konstatera genom bekräftandet av mina tre hypoteser är att gruvan, mer än 200 år 

efter verksamhetens nedläggande, fortfarande påverkar sin kringliggande mark och 

vattendrag och att oxidationen av sulfidmineral än idag är aktiv. Det kan till och med vara så 

att vissa typer av påverkan ökar med tiden. Påverkan är dock med största sannolikhet lokal, 

men ytterligare undersökningar skulle behövas för att helt fastställa detta. Efterbehandling 

genom kalkning är ett alternativ men frågan är ifall detta är praktiskt möjligt. Det som talar 

för denna from av efterbehandling är att det finns indikationer på att gruvans negativa effekt 

på omgivningen inte kommer avta med tid, utan drivas vidare av frys/tö-cykler som leder till 

en förbrukning utav markens buffringssystem. Ytterligare provtagning skulle dock krävas för 

att kunna ta ett ordenligt ställningstagande i frågan. Det handlar om ett kulturarv från en 

svunnen tid som dels är ett minne av det som skedde på platsen, men som samtidigt erbjuder 

en möjlighet till att studera hur den här typen av exploatering påverkar omgivningen i en 

unik miljö över lång tid. Kunskapen som samlats från området kring Nasa silvergruva kan 

förhoppningsvis utökas och ge en fingervisning om hur vi ska behandla frågan om gruvdrift i 

svensk fjällmiljö. 
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Bilaga 1 
Tabell 1. Koncentrationer av metaller i markprover från lokaler kring Nasa silvergruva. 
Lokal Avstånd 

 (m) 
Prov  S  

(%) 
Fe  

(%) 
Cu  

(ppm) 
Zn  

(ppm) 
As  

(ppm) 
Pb  

(ppm) 
Zr 

(ppm) 
Glödförlust 

(%) 

H Referens 1 0,08 2,13 12 77 9 146 216 4,16 

H Referens 2 0,03 1,90 13 52 13 53 249 2,06 

H Referens 3 0,03 1,71 10 34 6 20 233 1,44 

H Referens 4 0,04 1,80 10 39 4 28 228 6,38 

G Referens 1 0,02 1,60 11 38 9 20 292 1,46 

G Referens 2 0,03 1,35 6 33 4 20 207 2,33 

G Referens 3 0,02 1,76 13 46 7 20 259 1,65 

A 0 1 1,88 74,05 50 300 7100 79 - 12,09 

A 0 2 1,46 68,22 50 300 5300 10 - 10,93 

A 0 3 1,35 60,47 50 300 3600 20 - 11,75 

A 50 1 0,46 12,85 99 300 100 20 - 4,21 

A 50 2 1,72 34,09 30 300 300 10 - 8,28 

A 50 3 1,58 37,14 30 300 200 73 - 7,24 

A 100 1 0,05 1,95 35 422 22 314 - 6,80 

A 100 2 0,05 2,62 33 573 32 206 - 2,48 

A 100 3 0,05 1,88 24 335 14 166 - 3,31 

B 0 1 0,10 4,50 31 53 962 147 209 2,28 

B 0 2 0,12 4,73 38 48 1013 157 204 2,75 

B 0 3 0,12 4,73 34 55 857 134 222 2,50 

B 50 1 0,24 5,42 41 55 259 174 222 3,93 

B 50 2 0,18 4,07 28 46 166 100 281 3,19 

B 50 3 0,23 5,08 39 53 192 112 278 5,35 

B 100 1 0,13 2,68 24 38 71 80 247 4,35 

B 100 2 0,15 2,97 20 41 58 71 275 3,69 

B 100 3 0,10 2,69 23 42 113 68 268 3,19 

C 0 1 2,10 11,19 391 1196 352 39807 0 7,45 

C 0 2 2,76 10,19 308 1129 276 24978 22 9,07 

C 0 3 1,80 8,38 213 861 234 15633 118 4,71 

C 50 1 0,08 2,33 27 95 62 241 254 3,09 

C 50 2 0,13 2,53 34 94 37 573 213 3,76 

C 50 3 0,06 2,85 32 104 60 153 275 3,47 

C 100 1 0,04 1,99 23 143 30 72 215 3,56 

C 100 2 0,05 2,21 39 156 34 140 296 5,61 

C 100 3 0,06 2,27 37 153 31 138 251 4,39 

D 0 1 0,12 3,85 56 366 132 1994 293 1,69 

D 0 2 0,12 4,31 51 275 48 1708 256 2,05 

D 0 3 0,12 4,29 52 280 82 1838 277 1,93 

D 50 1 0,06 2,58 30 169 18 581 284 4,06 

D 50 2 0,05 2,49 27 172 17 505 261 3,38 

D 50 3 0,07 3,17 40 164 22 893 257 6,87 

D 100 1 0,06 2,47 54 496 24 678 294 2,91 

D 100 2 0,06 2,35 43 368 15 404 284 3,91 

D 100 3 0,06 2,32 60 489 22 535 265 5,10 

E 0 1 0,25 3,01 65 1504 23 1211 224 5,77 

E 0 2 0,09 2,52 51 968 17 928 222 5,77 

E 0 3 0,09 2,95 33 635 26 560 244 3,27 

E 50 1 0,08 3,69 33 267 18 250 208 4,20 

E 50 2 0,13 3,77 27 189 14 131 270 3,95 

E 50 3 0,14 4,42 27 215 18 162 225 2,51 

E 100 1 0,13 3,47 23 150 11 146 339 4,64 

E 100 2 0,15 5,27 32 211 13 201 247 2,86 

E 100 3 0,15 4,30 26 163 12 150 264 4,12 

F 0 1 1,52 10,15 141 9840 202 11873 103 3,04 

F 0 2 1,39 15,16 178 2649 416 10967 142 5,09 

F 0 3 0,81 10,25 117 1873 211 8867 151 3,86 

F 50 1 0,12 3,88 26 424 94 269 215 2,76 

F 50 2 0,19 7,63 57 828 264 611 240 4,31 

F 50 3 0,20 8,25 60 1042 372 893 222 4,12 

F 100 1 0,05 3,09 40 596 33 742 270 2,24 

F 100 2 0,11 5,51 56 683 69 932 199 2,50 

F 100 3 0,11 4,10 48 628 43 811 188 2,30 



 

Tabell 2. Koncentrationer av metaller i bäcksediment prover från lokaler kring Nasa 

silvergruva. 
Lokal Avstånd 

 (m) 
Prov  S  

(%) 
Fe  
(%) 

Cu  
(ppm) 

Zn  
(ppm) 

As  
(ppm) 

Pb  
(ppm) 

Glödförlust 
(%) 

10 - 1 0,03 2,11 12 160 16 32 0,66 

10 - 2 0,07 2,53 16 173 31 39 4,15 

10 - 3 0,07 2,40 14 158 32 39 3,96 

10 - 4 0,05 2,28 14 156 23 33 10,32 

10 - 5 0,03 2,12 12 148 16 36 1,62 

10 - 6 0,04 2,41 12 130 28 31 1,40 

10 - 7 0,07 2,63 16 162 33 38 3,10 

10 - 8 0,02 1,89 10 104 19 25 0,56 

10 - 9 0,03 1,77 11 135 14 33 0,26 

10 - 10 0,06 2,58 14 155 25 38 2,95 

6 - 1 0,03 3,38 60 500 - 2700 1,09 

6 - 2 0,11 2,76 31 300 - 500 0,49 

6 - 3 0,15 4,52 100 1600 - 6300 4,26 

6 - 4 0,06 4,85 100 1100 - 4400 1,81 

6 - 5 0,10 3,63 36 400 - 700 1,69 

6 - 6 0,05 3,69 37 600 - 600 1,86 

6 - 7 0,04 4,01 43 600 - 400 2,12 

6 - 8 0,05 3,70 35 600 - 700 1,55 

6 - 9 0,05 4,44 100 1100 - 5200 2,09 

6 - 10 0,09 4,37 100 1300 - 5200 2,98 

 
  



 

 


