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SUMMARY 

The raining and milling of complex zinc and copper pyrite 
ore is the cause of water pollution in some districts of 
the county of Västerbotten. To determine the effects of 
the wastewater from the mining process in the stream Vorm-
bäcken 1971 - 1975, physical, chemical and biological in
vestigations have been performed and evaluated. 

The character of the stream is changed principally by the 
inflow of sulphur, calcium and heavy metals. In addition 
to higher concentrations of a number of substances an aci
dification occurs, which is most distinct in the lower 
reaches of the stream. The pH decrease is greatest during 
summer and autumn, when the metal concentrations also peak. 
Several of the physicochemical parameters are closely corre
lated. Most evident is the correlation between conductivity 
and sulphate. But turbidity, iron, colour and pH are also 
related to each other in different ways. This means that for 
a continuous survey of the physical and chemical conditions 
there is redundancy of data in this comprehensive material. 
Within the framework of the present control program, a more 
careful selection of parameters and sampling times should 
therefore provide a considerably better overall picture 
of the physicochemical effects. 

The bottom fauna in the riffles, sampled by a simple netting 
technique, are qualitatively changed. The effects are most 
accentuated on mussels, mayflies and stoneflies. The number 
of taxa for the total fauna and for the combined orders may
flies, stoneflies and caddisflies is the most reliable para
meter compared to the total abundance and the number of speci
mens of each taxon. The number of taxa also follows the chang
ing physicochemical conditions better than the commonly used 
diversity index (the Shannon-Weaver index). The number of 
riffle fauna taxa are lowest in summer and autumn. 

The changes in number of taxa and diversity indices are best 
related to colour, conductivity, pH and turbidity. The decre
ase in number of taxa is also associated with the decrease in 
primary production, such as perifyton and mosses. Based upon 
these results, some alterations of the existing physical and 
chemical control program are proposed. As an indicator of the 
changed biological conditions, it is suggested that bottom 
fauna investigations should be performed annually each autumn. 
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VATTENFYSIKALISK-KEMISKA OCH BOTTENFAUNAFÖRHÄLLANDEN I ETT NORRLÄNDSKT 
VATTENDRAG PÅVERKAT AV UTSLÄPP FRÄN SULFIEMALMBRÏTNING OCH ANRIKNING 

Bertil Brånin Inst för ekologisk zoologi ömeå Universitet 

SAMMANFATTNING 

Gruvbrytnings- och anrikningsverksamheten av komplexa zink-
och kopparsulfidmalmer orsakar på flera håll i Västerbottens 
län vattenföroreningsproblem. För att studera effekterna av 
utsläppen i recipienten, har undersökningar och utvärder
ingar gjorts av de fysikalisk-kemiska och biologiska för
hållandena i Vormbäcken 1971 - 1975. 

Vattenmiljön förändras främst genom utsläppen av svavel, 
kalcium och tungmetaller. Förutom haltförhöjningarna av ett 
antal enskilda ämnen sker också en försurning som tydligast 
märks i de nedre delarna av bäcksystemet. pH-sänkfiingen är. 
störst under sommaren och hösten, då också metallhalterna 
är som högst. Flera av de fysikalisk-kemiska parametrarna 
är nära korrelerade. Mest tydligt är det positiva sambandet 
mellan konduktivitet och sulfat. Men även grumlighet, järn 
och färg samt i viss mån pH är på olika sätt relaterade 
till varandra. Detta betyder att ur översiktlig vattenkvali
tetsbedömning ett överflöd av information finns i det om
fattande materialet av mätdata. Inom ramen för det nuvar
ande kontrollprogrammet skulle därför ett noggrannare urval 
av parametrar och provtagningstidpunkter ge en betydligt 
bättre bild av de fysikalisk-kemiska effekterna. 

Bottenfaunan i bäckens forsar, som undersökts med en enkel 
håvmetodik, är kvalitativt förändrad i hela recipienten. 
De känsligaste evertebratgrupperna är musslor, dagsländor 
och bäcksländor. Av basresultaten framgår att antalet taxa 
både totalt och för dag-, bäck- och nattsländor hopslaget 
har mindre spridning och osäkerhet jämfört med totalindi
vidtal och individtal för enskildataxa. Antalet taxa följer 
också de förändrade fysikalisk-kemiska förhållandena bättre 
än ett ofta använt diversitetsindex, Shannonindexet. Antalet 
bottenfaunataxa är i recipienten lägst under sommaren och 
hösten. 

Förändringarna av antalet bottenfaunataxa och Shannonindexen 
är tydligast relaterade till de ospecifika parametrarna färg, 
konduktivitet, pH och grumlighet. Det minskade antalet fors-
faunataxa hänger också samman med minskningen av primärpro
duktionen i form av påväxtalger och mossor. 

Utifrån dessa resultat föreslås vissa förändringar av kon
trollprogrammet. Som nödvändigt komplement till detta bör 
bottenfalanaundersökningar läggas in varje år under senhösten. 
Detta som indikator på de biologiska förändringar som gruv-
utsläppen ger, och som hjälp att utforma reningsåtgärder 
som ger avsevärt mindre påverkan på Vormbäckens ekosystem. 
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PHYSIOOŒEMICAL AISD BOTTOM FAUNA CONDITIONS IN A NORTHERN SWEDISH 
STREAM INFLUENCED BY DISCHARGE FROM PYRITE MINING AND MILLING (Swedish text) 

Bertil Brånin Department of Ecological Zoology Umeå University Oneå 

SUMMARY 

The mining and milling of complex zinc anci copper pyrite 
ore is the cause of water pollution in some districts of 
the county of Västerbotten. To determine the effects of 
the wastewater from the mining process in the stream Vorm-
bäcken 1971 - 1975, physical, chemical and biological in
vestigations have been performed and evaluated. 

The character of the stream is changed principally by the 
inflow of sulphur, calcium and heavy metals. In addition 
to higher concentrations of a number of substances an aci
dification occurs, which is most distinct in the lower 
reaches of the stream. The pH decrease is greatest during 
summer and autumn, when the metal concentrations also peak. 
Several of the physicochemical parameters are closely corre
lated. Most evident is the correlation between conductivity 
and sulphate. But turbidity, iron, colour and pH are also 
related to each other in different ways. This means that 
for continuous survey of the physical and chemical conditions 
there is redundancy of data in this comprehensive material. 
Within the framework of the present control program, a more 
careful selection of parameters and sampling times should 
therefore provide a considerably better overall picture of 
the physicochemical effects. 

The bottom fauna in the riffles, sampled by a simple netting 
technique, are qualitatively changed. The effects are most 
accentuated on mussels, mayflies and stoneflies. The number 
of taxa for the total fauna and for the combined orders may
flies, stoneflies and caddisflies is the most reliable para
meter compared to the total abundance and the number of spe
cimens of each taxon. The number of taxa also follows the 
changing physicochemical conditions better than the commonly 
used diversity index (the Shannon-Weaver index), The number 
of riffle fauna taxa are lowest in summer and autumn. 

The changes in number of taxa and diversity indices are best 
related to colour, conductivity, pH and turbidity. The decre
ase in number of taxa is also associated with the decrease in 
primary production, such as perifyton and mosses. Based upon 
these results, some alterations of the existing physical and 
chemical control program are proposed. As an indicator of the 
changed biological conditions, it is suggested that bottom 
fauna investigations should be performed annually each autumn. 
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1 INLEDNING 

I Västerbottens län förekommer på många ställen brytvärda 

förekomster av sulfidmalmer. Brytning sker i ett 10-tal 

gruvor. Anrikningen av den brutna malmen är koncentrerad 

till några få ställen. De två största av dessa anriknings

verk ligger i Boliden och Kristineberg. Vid anrikningen, 

där malmen mals ner och de metallrikare delarna, sligen, 

skiljs från gråberget används stora mängder vatten. De 

två viktigaste metallerna i sligen är zink och koppar. 

Resterna från processerna, anrikningssanden, förs med 

vatten ut i kilometerlånga dammar eller sjöar för sedi

mentation (figur 1). Till dessa dammar pumpas också i 

regel vatten från gruvorna. Ytvattnet från dessa dammar 

släpps därefter ut till vattendrag i närheten. Ytterlig

are uppgifter av allmän, teknisk och ekonomisk natur 

omkring hanteringen ges av Fahlström (1966 och 1971), 

Kihlstedt (1972) och Statens industriverk (1977). 

Figur 1 
Sedimentations- och avfallsdanmen i Kristineberg 1972. 
Ytvattenutskovet ses i förgrunden. 
(The tailingdam at Kristineberg 1972. The surfacewater 
outlet in the foreground.) 
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2 SYFTE 

Denna undersökning startades 1971 med avsikt att noggrann

are studera effekterna av de vattenburna utsläppen från 

gruvorna och anrikningsverksamheten i Kristineberg. Med 

utgångspunkt från de fysikalisk-kemiska provtagningarna 

och analysvärdena i kontrollprogrammet (se 4.1) upprättades 

ett biologiskt undersökningsprogram. Tyngdpunkten i detta 

program lades på undersökning av bottenfaunaförhållandena 

i forsar. Dessa undersökningar avslutades hösten 1975. 

Samma år och året innan genomfördes också en bredare limnisk 

undersökning av hela Vormbäcken systemet. (Brånin m fl 1976). 

De områden som de först nämnda undersökningarna ämnar kart

lägga eller diskutera kan ställas på följande sätt. 

Förändringarna av de vattenfysikalisk-kemiska förhållandena. 

Utsträckning och storleksordning av förändringarna längs 

recipienten. 

Me1lanårsvariationerna. 

Sambanden mellan de fysikalisk-kemiska variablerna. 

Årstidsskillnaderna. 

Förändringarna av de bottenfaunaförhållandena. 
Aspekter på en enkel provtagningsmetods säkerhet. 
Finns det några arter eller grupper, som är särskilt käns

liga och som kan fungera som indikatorgrupper eller indi

katorarter. 

Kan de ekologiska förändringarna uttryckas med ett samlat 

mått på bottenfaunasamhällets status. 

Diskutera lämpligaste årstid för bottenfaunaprovtagning. 

Bottenfaunans samband med de fysikalisk-kemiska förhållandena. 
Sambandet med de vattenfysikalisk-kemiska variablerna. 
Bottenfaunans relation till de allmänna biotopförhållandena. 

Synpunkter på hur ett kontrollprogram bör utformas i denna 

recipienttyp. 
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3. UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

3.1 Läge 

Kristinebergsområdet och Vormbäckens avrinningsområde 

(figur 2) ligger i Lycksele och Norsjö kommuner i Väster

bottens län och ansluter till norra sidan av Vindelälven. 

En ungefärlig lägesangivelse ges med koordinaterna N 65°0' 
E 18°40'. 

Uorn- _ trädet 

Re3 

"X 

'Vo11 

Figur 2 
Kristineberg-Vormbäckenområdet med inlagda 
provtagningsstationer 
(The Kristineberg-Vormbäcken area with sample-
stations) 
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3.2 Geologi 

Berggrunden består av graniter med inslag av gnejser, sedi

ment från fyllitserien samt sura och basiska bergarter i 

vulkanitserien (Gavelin och Kulling 1955) . Malmerna i 

området är svavelkismalmer med kopparkis och zinkblände. 

De består av ca 25% svavel (S), 25% kisel (Si), 25% järn 

(Fe), 2,5% zink (Zn), 1% koppar (Cu) och 0,3% bly (Pb). 

Stora haltvariationer föreligger i malmerna från området. 

Värdena grundar sig på analyser utförda av Boliden Metall 

AB. Jordarterna består av morän med sand och grovmo (Atlas 

över Sverige 1953-71). Området ligger över högsta kust

linjen. (Lundqvist 1961). 

3.3 Klimat och vegetation 

Klimatet i området är något kontinentalt präglat. Medeltemp

eraturen för den varmaste månaden juli är +14°Coch för den 

kallaste ^12° C (Atlas över Sverige 1953-71). Ârsmedeltemp-

eraturen ligger vid ca + 0° C. Aren 1971 till och med 1975 

var genomsnittligt något varmare än uppgifterna i Atlas över 

Sverige. Särskilt åren 1972 och 1973 hade mycket varma 

somrar. Figur 3 visar månadsmedeltemperaturen från SMHI:s 

station i Malåträsk ca 20 km norr om Kristineberg. Genom

snittsnederbörden per år var under undersökningsperioden 

540 mm, vilket är obetydligt under långtidsgenomsnittet 

angivet till 570 mm (Atlas över Sverige 1953-71). Det ned

erbördsfattigaste året var 1971 (454 mm) och det nederbörds
rikaste var 1974 (693 mm). Minst nederbörd föll under dessa 

år i januari tom maj månad (ca 30 mm) och mest under 

månaderna juli och augusti (ca 65 mm). I Figur 3 ges ytter

ligare data om nederbördsförhållandena. 

Snötäcket ligger ca 6,5 månader, i regel från slutet av 

oktober till in i maj. Den årliga medelavrinningen är 11 
o 

1/s-km eller ca 350 mm (Tryselius 1971). Avdunstningen är 

mellan 200 och 250 mm/år. 
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Figur 3 
Månadsmedelvärden av lufttemperatur (A) och nederbörd (B) 
1971-1975 från SMHI's station i Malåträsk ca 20 km norr 
om undersökningsområdet. 
(Mean monthly air temperature (A) and precipitation values 
(B) from SMHI's station at Malåträsk about 20 km north of 
the study area.) 

Området ligger inom den mellersta boreala zonen som ingår 

i barrskogsregionen eller taigan (Ahti m fl 1968). Land

skapet består av omväxlande tall och granskogsklädda låga 

berg med ett avsevärt inslag av myrmarker. I anslutning 

till främst sjöarna och vattendragen finns begränsade om

råden med åkermark. Området är glest befolkat och förutom 

Kristinebergs samhälle finns endast små byar. På senare år 

har en mängd kalhyggen tagits upp i området, flera i di

rekt anslutning till bäcksystemet. 
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3.4 Allmänna vattenkemiska förhållanden 

Området ligger inom "Norrlands inland" med relativt enhet

liga fysikalisk-kemiska förhållanden för sjöarna och 

vattendragen (Andersson 1977). Genom undersökningar sär

skilt på senare år har man en acceptabel uppfattning om 

de vanligaste parametrarna och deras förändringar även i 

ett längre tidsperspektiv (Lohammar 1938, IHD 1971 och 

1973, Johansson och Karlgren 1974, Ahl 1975, Andersson 

1977 och Borg 1978). Den mest markanta allmänna föränd

ringen som skett de sista 40 åren i denna regions ytvatten 

är en ungefär fyrdubbling av sulfathalten, från ca 2 mg/1 

till ca 8 mg/1. Tendens till små ökningar finns även hos 

flera av de övriga större saltkonstituenterna utom för 

alkalinitet (bikarbonathalt). Likartade tendenser är också 

konstaterade från nordliga finska vattendrag. (Laaksonen 

och Warttiowaara 1973) . Dessa allmänna regionala föränd

ringar kan helt tillskrivas de ökande våta och torra ned

fallen över området (Dovland m fl 1976) . Särskilt tydliga 

är ökningarna av syra, sulfat och nitrat i nederbörden 

under de två senaste årtiondena (Odén 1971 och Granat 

1972) . En vid översikt av metaller.i bl a vatten med tyngd

punkt på svenska förhållanden ges i Laveskog m fl (1976) 

och Beijer och Jernelöv (1978). Men i dessa översikter 

redovisas ej några värden från detta område. 

3.5 Bäcksystemets avrinnings- och temperaturförhållan

den 

V. 2 Vormbäckens avrinningsområde år 360 km med ett sjöprocent

tal av 6,3 (Wersén 1928). De största sjöarna är Vormträsket 

(7,2 km^), Hornträsket (6,8 km^) och Lidträsket (3,3 km^). 

Hornträsket ligger 362 m över havet och Vindelälven vid 
Vormbäckens utlopp 230 meter över havet (figur 4). Vorm-

bäcken består av omväxlande forsar och lugnflytande parti

er. I systemet finns ett antal flottningsdammar som delvis 

är i funktion. Huvudbäcken har ca 7 km norr om Vormträsket 

förbindelse med Rökån-Lidträsket (figur 2). Denna förbind-

i 
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Figur 4 
Medelvattenföring och normal hög- och lågvatten-
föring (A) samt systemets fallhöjder (B)• 
(Mean flow and average maximum and minimum flow 
(A) and the elevation gradient of the stream 
valley (B).) 
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else hindrades genom ett dammsystem stoppats under 1960-

talet så att inget vatten från Vormbäcken tar denna väg 

utom möjligen under kortare tider av högvattenperioden. 

Medelvattenföringen är vid normal avrinning från Hornträsk-
3 et ca 0,4 m /s. Fler uppgifter om vattenföringen visas i 

figur 4. Vårfloden med högsta vattenstånd och vattenföring 

startar i regel i början av maj och är i regel avslutad 

under första veckan av juni. Högvattenperioderna under de 

aktuella åren finns inlagda i bilaga 1. Bäcksystemet är 

delvis istäckt från november till i början av maj. Sjöarna 

ligger istäckta från andra hälften av oktober och till sen

are hälften av maj (figur 5). 

Vattenmedeltemperaturen i bäckarna är från november till 

och med april strax över Q° C, TJnder maj höjs temperaturen 

till 10-12° C för att under juli och augusti nå upp till 

15-18° C. En sänkning följet sedan under september och 

oktober till strax över 0° C. En översikt ges i figur 5 

av den månatliga medeltemperaturen i nedre delen av Vorm

bäcken. De varma somrarna 1972 och 1973 avspeglas även 

genom höjda vattentemperaturer (ca 18° C) under särskilt 

juli månad. 

Vattentemperatur 

Figur 5 
Ungefärliga månadsmedeltemperaturer i nedre delen av Vormbäcken 1971-75. 
Istäckta perioder inlagda scm tjocka streck. 
(Approximate mean monthly waterteraperatures in the lower parts of the 
stream Vormbäcken. Periods of icecover as thick lines.) 
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3.6 Provtagningsplatser 

Provtagningspunkterna är numrerade i vattendragens ström

riktning (figur 2). De som ligger i den egentliga Vorm-

bäcken har getts förstavelsen Vo framför stationsnumret. 

Rökån-Lidbäcken har beteckningen Li och referensbäckarna 

förstavelsen Re framför numret. Den stationsnumrering som 

användes vid den mer övergripande undersökningen (Brånin 

m fl 1976) har behållits, I :figur 2 har de provtagnings

punkter som inte berörs närmare av den fortsatta utvär

deringen utelämnats. En noggrannare genomgång av miljö

förhållandena vid varje enskild provtagningsplats ges 

i anslutning till bottenfauna-avsnittet (se 5.4). 

4. VATTENFYSIKALISK-KEMISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 Provtagnings'- och analysmetoder 

För den fysikalisk-kemiska utvärderingen har som tidigare 

nämnts analysvärdena från kontrollprogrammet åren 1971-

1975 använts. Detta kontrollprogram är upprättat av Läns

styrelsen i Västerbottens län i samarbete med Boliden 

Metall AB. Provtagningarna och analyserna är gjorda av 

personal anställda av Boliden Metall AB. De analyser och 

mätningar spm inte är utförda i samband med provtagningen 

är gjorda vid Rönnskärslaboratoriet. Till dessa data till

kommer ett begränsat material insamlat i anslutning till 

övriga undersökningar i området. Dessa analyser är utförda 

vid institutionen för ekologisk zoologi, Umeå universitet 

vid undersökningslaboratoriet,Statens naturvårdsverk och 

vid Umeå kommuns laboratorium. 

Vattenproverna i kontrollprogrammet är tagna som punkt

prover i 5 liters plastdunkar en gång varje månad. pH är 

mätt inom ett par timmar efter provtagningen. Mätningarna 

är gjorda potentiometriskt med kombinationselektrod. Där

efter är vattenproverna omgående transporterade till 

Rönnskärslaboratoriet. 
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Konduktiviteten eller den specifika ledningsförmågan är 

mätt med platinaelektrod. Grumlighetsbestämningarna är 

utförda på nefelometrisk väg. Fram till och med 1973 är 

de uttryckta i Zp-enheter enligt Sigrist och därefter i 

FTU-enheter. FTU-enheterna är omräknade till Zp-enheter 

(1 FTU = 110 Zp-enheter) för att enhetlighet skulle er

hållas i bearbetningen. Färgbestämningarna är, efter 

genombubbling av luft i 20 min och pappersfiltrering, -gjord 

med Hellige färgkomparator. Sulfathalterna är bestämda i 

filtratet efter att provet fått passera genom en mättad 

anjonbytare typ IR 45. Metoden är nefelometri med barium-

sulfatgrumling. Järnbestämningarna är gjorda med atomab-

sorptionsspektrofotometer efter surgöring och indunstning 

av provet till en tiondel av volymen. Zink- och koppar

bestämningarna är gjorda på optisk emissionsspektograf 

utrustad med tapemaskin efter sulfidisoformering. Detta 

innebär att metallerna är utfällda som sulfider i sur mil

jö. övriga analyser utanför kontrollprogrammet följer 

Svensk Standard eller i övrigt vedertagna analysmetoder. 

Det fysikalisk kemiska materialet har stansats och upp

lagts för databehandling enligt RUBIN. Ett system främst 

utvecklat vid institutionen för ekologisk zoologi Umeå 

Universitet (Österdahl, 1972, Österdahl m fl 1977). För

utom särskilt anpassade nygjorda program har biblioteks

program tillgängliga från UMDAC (Umeå Universitets Data

central använts vid databehandlingen av materialet (Sparr

man m fl 1972). 
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4.2 Storleksordning och utsträckning av utsläppen i 

recipienten 

Genom utsläppen av ytvatten från dammsystemet förändras den 
fysikalisk-kemiska miljön i hela Vormbäcken ända ner till 

sammanflödet med Vindelälven. En sammanställning av för
hållandena under fem år ses i tabell 1 och figur 6, 7 och 8. 
Resultaten visar att en kraftig höjning av konduktivitet 
och sulfat sker i bäcksystemet nedströms dammen. Höjning
arna är i övre delen 20-faldiga och i nedre delen ungefär 
tredubblade. Sulfaterna kommer främst från de oxiderade 
sulfiderna i malmen. Nedströmssänkningen av sulfathalterna 
och konduktivitetsvärdena kan i huvudsak tillskrivas utspäd
ningseffekten genom den ökande vattenföringen i recipienten. 
Det vill säga att de mängdér som lämnar dammen även går ut 
i Vindelälven (Brånin m fl 1976). Förutom sulfaterna bidrar 
främst utsläppen av kalcium till den kraftiga konduktivi-

tetshöjningen (tabell 7). 

En mycket tydlig försurningsprocess sker nedströms i Vorm

bäcken (se vidare 4,5), Till detta kommer klart höjda järn

halter med totalhalter av ca 3 mg/1 och förhöjd grumlighet 

särskilt i den övre delen (figur 7). Vattnet är också klart 
ljusare i den övre delen (Vo 2 - Vo 4). 

De totala zink- och kopparhalterna är strax nedströms dammen 

förhöjda ca 100 respektive 50 gånger (figur 8). Detta om 

man utgår från de bakgrundshalter som anges i en undersök

ning av sjöar i Västerbottens kustområde 1977 (Borg 1978). 

Bakgrundshalterna beräknas där utan påverkan från lokala 

luft- och vattenutsläpp ligga i intervallet 4-11 ̂ig/1 

för zink och 0,5 - 1,8 pg/1 för koppar. 

Vattnet i nedre delen av Rökån (Li 1) har högt färgtal 

(mörkt humöst), hög grumlighet och hög järnhalt (figur 7). 

Detta som en följd av områdets myrmarker. Möjligen också 

i kombination med äldre gruvföroreningar och den låga genom

strömningen orsakad av de tidigare nämnda dämningarna. 
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Tab^l1 i# 
ffedelvärde och standardavvikelse för de månatligen mätta variablerna 
1971-1975. n = 59-64 per station och variabel. 
(Mean and standarddeviation for the monthly measured variables 
1971-1975. n = 59-64 per station and variable.) 

pH 

pH-enh 

so4 

mg/1 

Kond 
(Cond) 
jas/cm 

Fe 

mg/1 

Gryml 
(Turbid) 
Zp-enh 

Färg 
(Colour) 
mgPt/l 

Zn 

>ig/i 

Cu 

pg/i 

Stn 

Vol X 6,6 21 71 0,51 125 26 110 30 

s 0,67 80 110 0,90 129 10 00 80 

Vo2 
6,4 460 1070 3,1 1330 25 ' 700 60 

0,82 310 560 2,3 1150 20 1100 120 

Vo4 
6,0 220 590 3,3 880 36 330 40 

Vo4 
0,82 170 330 1,7 990 30 380 50 

Vo5 
5,6 120 360 2,7 530 63 160 20 

0,80 79 223 1,5 570 48 130 20 

Voll 
5,4 58 250 1,1 200 55 160 20 

0,57 55 312 0,40 51 26 76 10 

Lil 
X 

s 

6,3 

0,42 

16 

45 

63 

71 

2,6 

2,5 

430 

510 

160 

105 

100 

13 

10 

10 
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Figur 6 
Medelvärden av konduktivitet, sulfat och pH i Vorm-
bäckensystemet 1971-1975 n = 60-65 per station och 
variabel. 
(Mean values of conductivity, sulfate and pH in 
the stream Vontibäcken 1971-1975. n = 60-65 per 
station and variable.) 
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LIDB. VORMTRAS- VORMB. 
KET 

VORMBACKEN 
mq/l 

5,0 

FÄRG 
mg/l 

150 

100 

GRUMLIGHET 

0,2 -200 

À 
-100 

Q05L 501 L 
km 
stn Vo1 Li 1 

Figur 7 
Medelvärden av järn, grumlighet och färg 1971-
1975. n = 60-65. 
(Mean values of iron, turbidity and colour 
1971-1975.) 
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Figur 8 
Medelvärden av zink och koppar. 1971-1975. 
n = 60-65. 
(Mean values of zinc and copper 1971-1975.) 
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4.3 Skillnader mellan åren 

En del tydliga förändringar i vattenkvalitetsförhållandena 

kan märkas mellan de olika åren. Nedströms dammen är sänk

ningarna av konduktiviteten och sulfatvärdena under 1974 

och 1975 mest tydliga (tabell 2). Längre ner i systemet 

(Vo 5) erhålls mer utjämnade förhållanden men med en 

viss tendens till pH-höjning och lägre konduktivitets-

och sulfatvärden 1973-1975. En minskning av surhetsgraden 

märks även längst ner i Vormbäcken (Vo 11) under 1975. 

Detta år sänktes också konduktiviteten medan järn-, grum

lighets- och färgvärdena tenderar att höjas redan 1974. 

Mellanårsjämförelserna av zink och koppar har på grund 

av den höga analysdetektionsnivån (figur 8) inte ansetts 

meningsfulla att utföra på de mindre förorenade station

erna (Vo 1, Vo 11 och Li 1). 

Man kan dock inte utifrån dessa värden helt klart säga 

att utsläppen minskat totalt under 1974-1975. Hänsyn 

måste också tas till utspädningseffekterna orsakade av 

den ökade avrinningen under dessa år. Särskilt 1974 var 

ett mycket nederbördsrikt år (figur 3) med högre vatten-

föring i bäcken som följd. Att utspädningseffekterna 

till viss del kan ha bidragit till de lägre halterna av 

vissa ämnen stöds av de höjda järnhalterna och grumlig

hetsvärdena. Ahl (1975) visar att höjda järnhalter upp

träder strax före och i anslutning till vårflodsperioden 

i de norrländska älvarna. Detta förhållande hänger samm

an med den ökande avrinningen och utlösningen av järn och 

andra ämnen från omgivande marker i samband med snösmält

ningen. 

Den grunda sjön Vormträsket (max djup ca 10 m) har under 

hela utsläppsperioden fungerat som mottagare av föroren

ingarna. Detta gör att sedimenten bl a är mycket tung

metallrika. (Brånin m fl 1976). De vattenkemiska för

hållandena är också kraftigt förändrade i hela sjön 
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Tabell 2 
Resultat av års jämförelser av några vattenkvalitetsvariabler. Wilcoxqn tvro sample 
test (U-test). Signifikanta skillnader mellan åren anges son -* = p =<0,05 (95%), 
* -* = p<0,01 (99%) och * •** = p<0,001 (99,9%). n = 11-15 per station. 
(Results of comparisons between years of sane water quality variables. Wilcoxon two 
sample test (U-test). Significant differences between years are given by * p<0,05 
(95%), * * = p<0,01 (99%) and ** * = p<0,001 (99,9%). n = 11-15 per station.) 

Ar PH Kond 
ps/cni 2h Grunl 

Zu-erih 
Färg 
mg/1 

Fe 
mg/1 

Zn 
ug/1 

Cu 
pg/1 

1971 5,7 990 430 1940 16 4,8 600 70 

1972 6,2 1090 530 1540 26 4,4 300 40 

1973 6,5 1360 700 1150 27 2,7 1200 100 

1974 6,7 930 360 890 35 2,2 400 30 

1975 6,3 710 230 1370 20 2,5 1200 80 

Kondukt ivi tet Grumlighet 

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 
19fl" 

1972 • 

PH 1973 •• • •• 

1974 . 
1975 

1971 

1972 

Färg 1973 

1974 

1975 

Fe Cu 

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 

Stn Vo 11 

Ar P« Kond *>4 Grumi Färg Fe 

1971 5,3 500 82 190 52 0,95 

1972 5,1 180 53 180 43 0,88 

1973 5,5 180 57 180 S3 0,99 

1974 5,3 180 52 240 69 1,3 

1975 6,1 140 39 200 71 1,3 

Konduktlvltet 

1971 1972 1973 1974 1975 

Grumlighet 

1971 1972 1973 1974 1975 

1971 
1972 

PH 1973 • 

1974 
1975 ••• •«« •«« 

Fe 
1971 1972 1973 1974 1975 

• 

so4 

-

1971 
1972 « W • 

Färg 1973 * 0 

1974 
1975 

Ar pH Knd so. Gruna Färg Fe Zn Cu 
uS/an mg/1 ZD-enh mg/1 mg/1 ug/1 ug/ 

1971 5,1 430 120 780 56 3,0 210 40 

1972 5,3 380 170 570 47 3,3 160 20 

1973 5,6 360 120 440 55 2,5 250 20 

1974 5,7 330 99 470 84 2,5 100 10 

1975 6,1 250 82 340 75 2,5 140 20 

Konduktivitet Grumi iqhet 

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 197S 

1971 

1972 

PH 1973 

1974 

1975 * 

1971 

1972 

Färg 1973 

.1.974 

1975 

Stn Vo 1 

Ar PH Kand 904 Grumi F*rg Fe 

1971 6,8 62 11 120 25 0,49 

1372 6,5 74 18 160 25 1,00 

1973 6,6 50 9,3 82 24 0,34 

1974 6,6 40 6,7 100 33 0,36 

1975 6,7 150 68 160 24 0,37 

Grumlighet 

1972 1973 

1971 

1972 

Färg 1973 

1974 

1975 • 

OH 1972-1975*, Kond 1973-1974 " 

skillnader finns för Fe 

Stn Li 1 

Ar pH Fttrg 
1971 1972 1973 1974 1975 

1971 6,4 65 7,9 490 210 3, ,0 1971 

1972 6,5 68 2,4 380 150 2, ,3 1972 
* 

• 

1973 6,4 78 19 310 150 2, ,9 PH 1973 -

1974 6,2 43 29 520 130 2, 3 1974 

1975 6,3 77 20 430 160 2, ,9 1975 

Inga skillnader för kand, Fe, 

grimi, färg. 
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(Söderström 1975). Vormträsket ger allmänt en utjämnande 

effekt på de fysikalisk-kemiska förhållandena i nedre 

delen av Vormbäcken. De låga pH-värdena uppströms och i 

Vormträsket har sannolikt bidragit till att utlösningen 

av olika ämnen från sjöns sediment tidvis är betydande. 

Den stora genomsnittliga pH-höjningen i det tillrinnande 

vattnet Vo 4 - Vo 5 under 1975 bör ha bidragit till för

ändrade kemiska utbytesprocesser mellan sediment och 

vatten i Vormträsket. Den ökande grumligheten, den mörkare 

färgen och den högre järnhalten nedströms Vormträsket är 

ett tydligt tecken på detta, (se t ex Hutchinson 1957 

eller Golterman 1975). Nedströms finns samtidigt också 

en tendens till viss sänkning av zink och kopparhalterna. 

De sedimentkemiska förhållandena är emellertid inte nog

grannare studerade. Därför är det omöjligt att i detta 

sammanhang noggrannare kommentera denna problematik. 

Referensstationen (Vo 1) är inte helt opåverkad av gruv

verksamheten. Gruvvatten från Kimhedengruvan släpps ut i 

en bäck som mynnar uppströms Vo 1. Detta märks särskilt 

under 1975 på det höga medelvärdet av sulfat. Ett mycket 

högt enskilt mätvärde bidrar till det höga medelvärdet. 

Det är på denna station främst under åren 1974 och 1975 

som ändrade vattenkvalitetsförhållanden kan urskiljas gent 

emot övriga år, 

I Rökån (Li 1) antyder de tre sista årens sulf^tmätvärden 

viss påverkan av gruvutsläppen. X övrigt är pH-värdet och 

konduktiviteten lägst 1974 vilket pekar mot en inverkan 

av den högre avrinningen av jonfattigare och surare vatten 

detta nederbördsrika år. 

överlag är dock mellanårsvariationerna på stationerna Vo 1 

och Li 1 mindre än i den egentliga recipienten. 
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4.4 Samband mellan olika variabler 

För att studera de inbördes relationerna mellan de olika 
variablerna har korrelationsanalys utförts stationsvis på 

materialet, (tabell 3). Det visar sig som väntat att kon-

duktivitet är högt korrelerad till sulfathalten på de 

övre stationerna (Vo 1 - Vo 4). För att noggrannare ange 

sambandet visas också resultaten från linjär regression 

av dessa variabler strax nedströms dammutsläppet (Figur 9). 

Korrelationssambandet blir något svagare längre ned 

(Vo 5 - Vo 8) och svagt i Rökån (Li 1). 

Tabell 3. 
Korrelationsuppställning (r) för några stationsvisa fysikalisk
kemiska variabler med högt samband, n = 59-65/station och variabel. 
(Correlation matrix for a sane physico-chemical variables with 
high connection at each station.) xxx=p< 0,001, xx=p<0,05, x=p<-0,01 

variaœipar 
(Pair of 
variables) Vol Vo2 

O Uli 

Vo4 Vo5 Voll Lil 

Könd - so4 0,80^ O^S50" 0,85^ 0,69XXX 0,62XXX 0,30X 

Fe - Grumi 0*80*** 0,11 0,06 0,53^ 0,70^ 0,62^ 

Grumi - Färg -0,07 -0,37x • -0,20 0,12 0,71m 0,55XX 

Färg - Fe 0,05 -0,19 --0,40 0,32 0,66 0,58^ 

Fe - PH -0,30 -0,30 • -0,25 0,46^ 0,42^ -0,28X 

PH - Zn -0,32X -0,40 --0,40 --O^l^--0,30 -0,40X 

Zn - Cu 0,55X 0,80^ 0,10 0,21 0,19 0,07 

Kond - Färg -0,24 -0,37™ - -0,31X --0,12 -0,10 

Färg - PH -0,05 0,10 0,06 0,50^ 0,48^ -0,27 
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kond 
M S/c m 
Z500-1 

2 000-

1 500-

1 ooo- y • 347 • 1,54 X p» 0,0001 ( 99,9 *V6 ) ••• 

Korr. kocf f. r. » 0,85 n - 64 
9S«K> konf. intervall för ,aJ lutningen 1,31 -1,78 

b) irrterceptet 217-477 

1200 600 300 

Figur 9 
Linjär regression av konduktivitet mot sulfat nedströms 
dammen (Vo 2). 
(Linear regression of conductivity upon sulphate downstream 
the tailing dam.) 

Det är sedan lång tid tillbaka känt, (Rodhe 1949) att kon-

duktiviteten är högt korrelerad till de större konstituenterna 

i naturliga sjövatten. Men även höga samband mellan kon

duktivitet och främst sulfat och kalcium kan utläsas från 

många undersökningar i olika typer av gruvindustrirecipi-

enter världen över (Roback och Richardson 1969, Brezina 

m fl 1970, Tyler och Buckney 1973, Arnesen 1975 och Dills 

och Rogers 1974). 

Grumlighet, färg, järnhalt och surhetsgrad är i naturliga 

vatten på olika sätt förknippade med varandra (se t ex 

Hutchinson 1957, Stumm och Morgan 1970, Golterman 1975 

och Wetzel 1976,) Bruna humösa sjöar och vattendrag som 

dominerar i Vormbäckenområdet (färgtal 40 - 2 00) har för

måga att hålla höga halter av totaljärn i lösning eller 
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bundna till humusämnen (Shapiro 1966). Järnhalter upp till 

3-4 mg/1 kan förekomma i dessa vatten (Åberg och Rodhe 

1942), Denna förmåga att hålla järn beror främst på, komplex-

bildningar med humusämnen (Hem 1960 a). Ett mycket tydligt 

positivt samband finns t ex mellan järnhalter och färgtal 

i en undersökning av ett stort antal sjöar i Västerbotten 

(Borg 1978), Vid pH under 6 bidrar också höga sulfathalter 

till att öka den järnhållande förmågan. (Hem 1960 b). Färg

en är också vanligen positivt korrelerad till den organiska 

substansen mätt som permanganattal (Åberg och Rodhe 1942) . 

Uppströms dammen (Vo 1) och i nedre delen av systemet 

(Vo 5 - Vo 11) finns höga positiva samband mellan grumlig

het och järnhalt. Färg och grumlighet respektive färg och 

järnhalt har höga positiva korrelationer i nedre delen av 

systemet (Vo 11) vilket också tyder på att de grumlande 

ämnena består av järn bundet till humusämnen. De förhåll

anden som råder i övre delen av recipienten (Vo 1 - Vo 4) 

med svaga eller inga samband alls mellan de just nämnda 

parametrarna tyder på att här råder en kemisk miljö helt 

skiljd från vad man normalt kan vänta sig i denna vatten

typ. 

Nedströms Vormträsket finns tecken på att pH-värdet stiger 

i samband med järnhaltsökningen,Tryland (1976) visar att 

om järn löses i humöst vatten sker också en förskjutning 

av pH mot det neutrala hållet samtidigt som vattnet mörk

nar. Att färgtalet ökar vid pH-höjning är sedan tidigare 

känt (Shapiro 1957). I Vormbäcken märks detta tydligast 

(tabell 3) i de mest försurade delarna (pH <6 ; Vo 5 och 

Vo 11) men inte i övrigt. Ökande järnhalter i sura sjö

vatten ger också som regel pH-höjningar. Detta har visats 

vid undersökningar i norska sjöar (Kjensmo 1970) . I övre 

delen av systemet samt i Rökån Li 1 finns en svag tendens 

till ökande järnhalter vid pH-sänkningar. Eftersom dessa 

stationer alla har ett pH över 6 (tabell 1) är det tydligt 

att vid pH ungefär 6 föreligger en skiljelinje vad gäller 

pH-värdets förhållande till järnhalterna. Som Hem (1960 a) 
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påpekar ökar lösligheten av järn 1 sulfatrikt vatten 

kraftigt under ett pH av 6,1. Detta kan åtminstone vara 

en del av förklaringen till de motsatta sambanden mellan 

stationerna med pH under respektive över 6. 

Ett entydigare samband fås mellan zinkhalter och pH. pH-

sänkningar gör att zinkhalterna ökar överlag. Huvudorsaken 

till detta måste vara utlösning ur dammens, bäckens och 

sjöarnas sediment. Att koppar och zinkhalterna har ett så 

lågt samband utom strax nedströms dammutsläppet tyder på 

att de genomgår olika kemiska och biologiska processer i 

vattendraget. En bidragande orsak till detta kan vara att 

hydroxiderna och karbonaterna av koppar har lägre löslig

het än motsvarande zinkföreningar under de rådande pH-för-

hållandena (Kihlstedt 1972). Till detta kommer också 

skillnader i förmåga till komplexbildning och utfällning 

tillsammans med humusämnen och andra organiska ämnen i 

vattnet (Stiff 1971, Stumm och Bilinski 1972). Skiljd 

adsorption till kvarvarande mineralpvartiklar kommer in 

som ytterligare en faktor (Kihlstedt 1972). Andra under

sökningar bl a i brackvattenområdet utanför Rönnskär 

Västerbottens län visar att koppar sedimenterar snabbare 

än zink (Lithner 1973). Zinkens betydligt större rörlig

het märks även i detta system särskilt i undersökningarna 

1975 (Brånin m fl 1976). Bäcksedimentens stora betydelse 

för tungmetallhalterna i vattnet beskrivs av Williams 

m fl (1973). Då detta snabbt växande problemområde ligger 

utanför dessa" undersökningar hänvisas endast till några 

sentida översikter (La Ham 1974, Förstner och Müller 1974, 

Krenkel 1975 och Håkansson 1977). 

Konduktivitet och färg tenderar att vara negativt korre

lerade på alla stationer. Förhållandet är mest tydligt i 

de mest förorenade delarna. Detta visar att ökad total 

salthalt medverkar till utfällning av de naturliga humus

ämnena. Detta är enligt Hynes (197Q) vanligt då saltrikare 

rinnande vatten blandas med saltfattigare humösare vatten. 

Shapiro (1966) visar också att även små höjningar av kat-

joner medverkar till en utfällning av järn-humuskomplexen. 
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Konduktivitet och pH kunde förväntas vara närmare relater

ade till varandra. Men inga signifikanta (p>0,05) korre

lationer finns mellan dessa parametrar från området. I 

humösa sjöar visar också Ström (1947) att sambanden är 

svaga mellan dessa parametrar. Detta till skillnad från 

förhållandena i oligotrofa sjöar där ett tydligt positivt 

samband föreligger. De variabelpar som inte tagits med i 

tabell 3 är inte eller mycket svagt korrelerade. 

4.5 Årstidsskillnader 

Från basmaterialet (bilaga 1-8) kan direkt utläsas att 

stora årstidsvariationer förekommer hos flera av de fysi-

kalisk-kemiska konstituenterna. För att följa detta in

delades året i fyra perioder (tabell 4). Detta utifrån 

både meteorologiska och hydrologiska förhållanden. Period

erna överensstämmer inte förutom sommarperioden med den 

årstidsmässiga indelningen enligt Atlas över Sverige. 

Vinterperioden har förkortats och vår och höstperioderna 

förlängts. Den mest variabla perioden ur vattenförings

synpunkt faller då också helt inom vårperioden. 

Tabell 4 

Ârstidsindelning 

(The year divided in seasons) 

vecka 
(week) 

datum 
(date) 

antal veckor 
(number of weeks) 

Vinter (Vi) 47-11 20/11 - 15/3 
(Winter) 

17 

Vår (Vå) 12-23 15/3 - 10/6 
(Spring) 

12 

Sommar (So) 24-34 10/6 - 25/8 
(Summer) 

11 

Höst (Hö) 35-46 25/8 - 20/11 
(Autumn) 

12 
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Det visar sig att det är under sommaren (tabell 5 och 

figur 10) som den högsta surhetsgraden (lägsta pH) uppträd

er i Vormbäcken uppströms Vormträsket. Detta är inte det 

förhållande man i första hand väntar sig. Normalt har man 
tv 

i ett vattendrag av denna typ en markant och ibland chock-

betonad pH-sänkning under snösmältnings- och högflodsperiod

en. (Henriksen 1972, Ramberg mfl 1973, Haapala m fl 1974). 

Denna kortvariga sänkning (bilaga 1) under vårflodsperioden 

kan också märkas längst upp i Vormbäcken (Vo 1), 

längst ner (Vo 11) och i Rökån (Li 1). Efter den vanligt

vis snabba sänkningen under vårfloden stiger sedan pH-

värdet i nordliga vattendrag under sommaren och hösten 

för att i regel vara som högst under förvintern. Detta 

visar undersökningar från Messaureområdet, Norrbottens 

län (Müller-Haeckel 1974). I detta system blir pH-förhåll-

andena nedströms Vormträsket utjämnade på en låg nivå med 

högsta värdena under hösten och de lägsta under vintern. 

Den kemiska och biologiska oxidationen av svavel som sker 

under medverkan av svavel- och järnbakterier är orsaken 

till den kraftiga försurning som sker under sommaren och 

hösten i övre Vormbäcken. Dessa oxidationsprocesser verkar 

nästan uteslutande vara bundna till de höga vattentempera

turerna under sommaren och hösten (figur 5). Bryner m fl 

, (1954) visar att en avsevärt minskad pyritoxidation sker 

vid 0° C jämfört med 25° C. Eftersom dessa svaveloxida

tioner med försurning som följd orsakar stora problem i 

anslutning till gruvverksamhet på många håll i världen 

har många undersökningar behandlat dessa problem. Över

sikter ges av Barnes och Romberger 1968, Schmidt och Conn 

1971, Lundgren m fl 1972, Walsh och Mitchell 1972, Boyer 

och Gleason 1972, Hallberg och Rickard 1973 samt Belly" 

och Brook 1974. 

Under sommaren och hösten är konduktiviteten som lägst i 

hela systemet. De högsta värdena uppträder under hösten 

och vintern. Det normala i bäckar i Messaureområdet, 



Figur 10 
Säsongsvariationer hos de 
fysikalisk-kemiska variab
lerna i Vorrribäckensystemet 
1971-1975. Se vidare för
klaring i texten. 
(Seasonal variation of the 
physico-chemical variables 
1971-1975. Further expla
nations in the text.) 
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Norrbottens län, är att konduktiviteten sjunker något i 

samband med vårfloden för att sedan långsamt höjas under 

sommaren och hösten och vara som högst under vintern 

(Müller-Haeckel 1974). I relativt opåverkade humösa sjöar 

och vattendrag i Kloten regionen i Mellansverige är kon

duktiviteten lägst under våren och sommaren (Ramberg m fl 

1973). Eftersom sulfathalten är nära knnniad till konduk

tiviteten följer den i stort sett samma årstidsvariation 

som konduktiviteten. 

Vormträsket tycks under vissa tider av året fungera som 

fälla för bl a svavelämnen, metaller och humusämnen. 

Detta med utgångspunkt från att halterna sjunker förhåll

andevis mer än vad vattenföringsökningen kan bidra till 

för att det skall röra sig om ren utspädningseffekt. 

Hösten och delar av vintern är emellertid de tider under 

vilka märkbar utlösning av större konstituenter och spår

ämnen kan utläsas. Detta förhållande märks under augusti 

och september 1971 och vid undersökningarna hösten 1975 

(Brånin m fl 1976). 

Från Bolidens gruvindustrirecipient Västerbottens län, 

konstateras av Lithner (1976) och Borg och Lithner (1977) 

att allteftersom sulfidoxidationen sker under sommaren -

hösten nedströms i bäck- och sjösystemet med en pH-sänk-

ning som följd sker också en ökad utlösning och transport 

av sulfat, zink och koppar och kanske också kadium. Den 

viktigaste faktorn som påverkar denna utlösningsprocess 

ser ut att var pH-sänkningen som sker i nedre delen av 

även denna recipient. Sommarens och höstens pH-sänkningar 

i övre delen av Vormbäcken verkar också bidra till de 

kraftigt förhöjda halterna av koppar och zink främst under 

sommaren. De högsta sulfatvärdena uppträder däremot först 

under hösten efter det att den mikrobiella och kemiska 

oxidationen av sulfidmineral skett främst i sedimenta-

tionsdammen under sommaren. 
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Under vintern kan en ökning av järnhalterna ner mot Vorm-

träsket märkas (figur 10). Högst troligt är att reducer

ande syrefattiga och éventuellt svavelväterika förhåll

anden uppträder i dammen och i de mer lugnflytande parti

erna av övre Vormbäcken (Vo 2 -.'Vo 5) under senvintern. 

Detta tyder också enstaka syrgasvärden från denna period 

på (tabell 7), Reduktion av utfälld trevärd järnhydroxid 

i sedimenten till tvåvärd lösligt järn är då möjlig 

(Golterman 1975). Ökningen av den totala järnhalten skulle 

då bestå av utlöst tvåvärt järn. Denna tanke stöds också 

av att det högsta pH-värdet uppträder under vintersäsongen 

i denna del av bäcken. 

En allmän tendens är att vattnet i hela Vormbäcken är mest 

färgat under våren och sommaren (figur 10). 

Rökån (Li 1) har högsta järnhalt (ca 4 mg/1), grumlighet 

(ca 700 Zp-enheter) och färgtal (ca 200 mg Pt/1) under 

vinter och vår. Detta samtidigt med att lägsta pH (ca 6,2) 

uppträder. Den låga vattenomsättningen i detta låglänta 

myrområde särskilt under senvintern kan också här tyda på 

att syrgasbrist uppträder under delar av vintern och för

våren. 

För att utröna de årstldsmässiga sambanden mera'noggrannt 

mellan de fysikalisk-kemiska variablerna har multipla eller 

stegvisa regressioner utförts på materialet. Regressionerna 

försöker med hjälp av några variabler uttrycka en beroende 

variabel. Två regressioner har utförts med i första fallet 

konduktivitet och i andra fallet grumlighet som beroende. 

Alla övriga månatligen mätta fysikalisk-kemiska variabler 

har i de två fallen satts som oberoende variabler. 

Tabell 6 visar med stor tydlighet hur intimt konduktivitet 

och sulfat är kopplade under alla årstider i övre delen av 

systemet. Längre ner blir betydelsen av andra variabler 

större för uttryckandet av den beroende variabeln konduk

tivitet. Från den andra regressionsberäkningen kan man se 
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hur grumlighet och järnhalt hänger samman under alla års

tider. Längre ner finns också tendens till att andra vari

abler som färg, pH och övriga metaller samvarierar med 

grumligheten. Vad som klarast framgår av tabell 6 är i hur 

hög grad en variabel kan uttryckas av en eller två andra 

fysikalisk-kemiska variabler. I de flesta fall ligger den 

multipla regressionskoefficienten bara efter två steg på 

0,85 eller högre. 

Sammantaget visar korrelationsutvärderingarna av hela det 

fysikalisk-kemiska kontrollprogramsmaterialet att flera 

av variablerna är mycket nära förbundna både i ett längre 

och ett kortare tidsperspektiv. För den mer allmänna be

dömningen av förhållandena betyder detta att ett överflöd 

av information finns i materialet. En ordentlig översyn 

av de fysikalisk-kemiska variabler som skall ingå i det 

framtida kontrollprogrammet är därför nödvändig. 

4.6 övriga fysikalisk-kemiska förhållanden 

Förutom de månadsvis mätta parametrarna är vissa andra 

mätta vid enstaka tillfällen under åren 1971-75 (tabell 7). 

De större konstituenterna kalcium och magnesium är tydlig

ast förhöjda. Detta hänger främst samman med att kalcium-

karbonat används i anrikningsprocessen bl a som pH-juster-

are. Ett visst balansförhållande finns mellan kalcium och 

sulfat i recipienten (Brånin m fl 1976). 

Relativt små höjningar av natrium, kalcium och klorid är 

också märkbara i övre delen av Vormbäcken (tabell 7). Med 

pH-sänkningen följer också en sänkning av bikarbonat

halten (alkaliniteten). 

Av de egentliga växtnäringsämnena är kvävefraktionerna 

förhöjda i bäcken åtminstone ner till Vormträsket. Detta 

gäller särskilt för rfitratkväve och organiskt kväve. En 

otydligare förhöjning föreligger för fosforfraktionerna. 
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Tabell 7. 
översikt över fysikalisk-kemiska data 1971-1975. 
(Survey of water quality data 1971-1975.) 

Variabel n Vol Vb2 \fc>3 Vb4 \*>5 VolO Voll J Lil Li4 Rei Re2 Re3 

PH 2-7 6,6° 6,4° 5,5 6,0° 5,6° 5,7 5,4° 6.3° 6,6 6,4 6,5 6,5 

Kord 
pS/cm 

1-3 71 1070° 600 590° 360° 110 250° 63° 30 33 48 39 

°2 juni-nov 2-7 92 90 84 95 87 84 97 94 82 89 84 87 

0? 
% 

1 - 2 - 18 45 - 96 - - - 74 -

ratio. 
mg/i 

2-3 20 35 - 45 22 25 21 60 45 - - -

Färg 
mg/1 2-3 26° 25° 

-
36° 63° 65 55° 160° 

- - - -

Ca+Mg 

nnul/1 
4-6 0,3 9 8 5 3 0,5 0,8 C,2 0,1 0,2 0,3 0,2 

Na 
mg/1 

1-2 - - - 4 4 7 6 - 2 - - -

K 
mg/1 

1-2 - - - 0,8 0,8 1,2 0,8 0,4 0,4 - - -

HGO, 
mg/i 

1-3 10 c 6 < 6 < 6 <6 <6 < 6 5 6 6 6 6 

S°A 
mg/1 

2-3 21° 460° 500 220° 120° 60 58° 16° 6 3 6 3 

Cl 
mg/1 

1 - 7 - 1,1 1,1 - 0,7 1,1 - - - -

m.-N 

mh 1-2 - < 500 - 100 120 - < 100 - - - < 100L) -

NO-N 
w7i 

1 - 17 - 16 15 - 1,5 - - - 6 -

NOv-N 
w/i 
Kjeld-N 
pg/i 

1-5 40 265 - 210 540 60 195 - 10 - 6201) -
NOv-N 
w/i 
Kjeld-N 
pg/i 1-4 - 1700 - 900 1200 - 500 - - - 100 -

TOT-N 
W/1 

1-4 - 1100 - 1300 1400 450 790 - - - 720X) -

PO.-P 

mh 
1-6 5 9 - 6 63 6 3 - - -

CM 

-

TOT-P 
w/i 

1-6 5 38 - 20 125 9 10 - - - 24*> -

Pe 
mg/1 

1-2 0,51° 3,1° 0,5 3,3° 2,7° 
- 1,1 2,6° 

- 0,6 0,4 0,6 

Zn 
W/1 

2-10 18 700° 450 330° 160° 180 135 40 30 16 36 8 

Cu 
W/1 

2-7 30° 60° 50 40° 20° 10 20° 10° < 10 23 
i 

12 6 

Pb 
w/i 

1-2 20 10 - 20 10 15 - 15 - < 10 < 10 -

OJ 
w/i 

1-2 2 3 - - 2 <1 <1 <1 - - - -

As 
w/i 

1 11 5 ' - 2 - 85 - 5 - 2 25 -

Xanthat 
w/i 

1 <50 <50 <50 150 <50 < 50 <50 - - - - -

o Data från kontrollprogranmet tabell 1. (data from the mairi material table 1J 

1) Qidast ett prov taget 17/3 1972 

Förutan egna data hau: i översikten material från Linsstyrelsen i Västerbottens 

län, Statens naturvårdsverk och Boliden Metall AB, med tagits. 

Flertalet prover är från perioden juni till och med november 

Någon total höjning av den organiska halten (mätt som 

permarvjanattal) kan dock inte utläsas. Syrgastillgången 

i vattnet är också god utom under senvintern då enstaka 

låga syrgasvärden noterats uppströms Vormträsket (ta

bell 7). Rester av flotationsmedel är också uppmätta i 

systemet. 

Förutom zink och koppar är halterna av bly, kadmium 

och eventuellt arsenik förhöjda genom vattenutsläppen. 
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Referensstationerna (Re 1-3) i de tillrinnande bäckarna 

har i huvudsak fysikalisk-kemiska förhållanden i över

ensstämmelse med ytvatten från Norrlands inland (Johans

son och Karlgren 1974f Andersson 1977 och Borg 1978). 

Tendens finns till förhöjda halter av kväve, organiska 

ämnen, zink och arsenik i Kolbäcken (Re 2). Detta hänger 

främst samman med att de kommunala utsläppen från Kri-

stinebergs samhälle skedde till detta vattendrag fram 

till och med våren 1973. Därefter har de kommunala ut

släppen efter mekanisk och kemisk förts till Vormbäcken 

nedströms dammen. Högst troligt är också att luftned

fallet av metaller från gruvindustriverksamheten i Kri-

stineberg i viss utsträckning påverkar denna och andra 

bäckar i omgivningen. 

4.7 Det framtida fysikalisk-kemiska kontrollprogrammet 

Utgående från alla fysikalisk-kemiska undersökningar som 

finns tillgängliga från detta system vill jag peka på 

brister i det nuvarande kontrollprogrammet samt ge några 

förslag till förändringar av det. 

I det nuvarande kontrollprogrammet finns ingen provstation 

som inte är påverkad av gruvvattenutsläppen. Åtminstone 

två referensstationer bör finnas. En av dessa bör ligga 

utanför det lokala luftspridningsområdet från verksamheten. 

En provstation bör också läggas i Vormträsket. En av 

provstationerna i mellersta delen av recipienten kunde 

helt plockas bort. 

För att noggrannare kunna följa ämnestransporten i system

et måste kontinuerliga vattenföringsmätningar göras på 

ett par ställen i Vormbäcken. De säsongsmässiga föränd

ringarna av de fysikalisk-kemiska parametrarna skulle då 

också lättare kunna utvärderas. 
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Med den samvariation som flera av parametrarna uppvisar 

kunde flera av dem uteslutas eller mätas ett fåtal gånger 

under året. I stället bör kontinuerliga registreringar 

införas av förslagsvis pH och konduktivitet nedströms ut

släppen och kanske också längst ner i Vormbäcken (Vo 11). 

Alla de analyser som idag görs på filtrerade prov bör helt 

utgå ur programmet (Brånin m fl 1976). Fler metaller som 

t ex kadmium, bly och arsenik bör också mätas, men med 

avsevärt bättre analysdetektionsnivå än som nu är fallet 

för zink och koppar. 

För att följa eventuella eutrofieringseffekter är det 

lämpligt att växtnäringsämnena kväve och fosfor följs 

noggrannare. 

Syrgasförhållandena i sjöarna och de mer lugnflytande 

partierna av bäcken bör följas främst under vintern. 

Ansträngningar måste också göras för att få grepp om de 

rester av flotationsmedel som finns kvar i recipienten. 

Utan att beröras närmare är det helt klart att vissa 

sedimentkemiska undersökningar också bör ingå. 

Kontrollprogrammet måste också hela tiden följas upp med 

en noggrann utvärdering helt kontrollerad av tillsyns

myndigheterna . 

4.8 Sammanfattning av de fysikalisk-kemiska för

hållandena 

Utsläppen från gruvbrytnings- och anrikningsverksamheten 

i Kristineberg har förändrat de fysikalisk-kemiska för

hållandena i Vormbäckensystemet mycket markant. Särskilt 

höjningarna av sulfat-, kalcium-, zink- och kopparhalterna 

är mycket påtaglig. En generell pH-sänkning (0,5 pH-

enheter) har också skett främst i de nedre delarna av 

bäcken. 
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De största mellanårsskillnaderna för de olika variablerna 

uppträder strax nedströms utsläppsdammen. Längre ner i 

recipienten tenderar variationerna att bli mindre. Sänkta 

halter av sulfat under 1975 tyder antingen på en viss 

minskning av dammutsläppen 1974 och 1975 eller på ökad 

utspädningseffekt genom ökat totalt vattenflöde i bäcken 

dessa år. 

Regressionsanalys visar att konduktivitet och sulfat har 

höga positiva samband på nästan alla stationer. Grumlig

het, färg, järn och pH är variabler mellan vilka ofta 

positiva eller negativa samband råder. Sänkta pH,-värden 

tenderar också till att höja zinkhalterna i bäckvattnet. 

Sommaren och hösten är de årstider då pH-sänkningen är 

störst i övre Vormbäcken då sammanhängande med att den 

kemiska och mikrobiella oxidationen av svavel är störst. 

De högsta sulfathalterna uppträder sedan med viss efter

släpning under hösten, medan zink och kopparhalterna är 

högst under sommaren. Relativt små årstidsskillnader 

uppträder för järn, grumlighet och färg. Svag tendens 

föreligger till att de högsta järnhalterna och grumlig-

hetsvärdena uppträder under vintern. Under samma period 

är då också färgen som lägst. Generellt är årstidskill

naderna för flertalet parametrar mindre och svårare att 

urskilja i nedre delen i huvudrecipienten. De lägsta 

pH-värdena uppträder i Rökån Li 1 och nedströms Vorm-

träsket (Vo 8) under våren och vintern. Rökån har också 

de högsta järnhalterna, grumlighetsvärdena och färg

talen under vintern och våren. 

Flera andra mer sporadiskt mätta fysikalisk-kemiska 

variabler avviker också kraftigt från förhållandena 

i områdets ej gruvindustripåverkade vatten. Detta 

gäller särskilt för kalcium, magnesium, kväve och bly. 
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Av alla månatligen mätta värden i kontrollprogrammet fram

går att ett fåtal av variablerna bidrar med merparten av 

informationen omkring den kemiska vattenmiljön både under 

hela tidsperioden och under de olika årstiderna. 
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5 BOTTENFAUNA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 Kort historik 

Gruvbrytningsverksamhet har alltsedan människan började ut

nyttja malmer orsakat lokala ändringar av den biologiska 

vattenmiljön. Det är emellertid först vid framväxten av det 

högindustriella samhället med ökande malmuttag och större 

enheter som problemen i någon utsträckning började uppmärk

sammas. Redan i slutet av 1800-talet orsakade gruvindustri

verksamhet i Japan stora skador på grödor, fisk och männi

skor (Okabe 1972). 

De första publicerade övergripande biologiska undersökning

arna gjordes i bäckar i Wales i anslutning till bly- och 

zinkgruvor på 1920-talet av Carpenter (1922, 1924, 1925, 

1926 och 1927). Undersökningarna i dessa rinnande vatten 

har därefter följts upp av Laurie och Jones (1938), Jones 

(1940 a, 1940 b, 1941, 1949 och 1958) samt Newton (1944). I 

anslutning till kolbrytning i Appalacherna, USA, gjordes 

också undersökningar av bl a Jewell (1922) och Lackey (1938 

och 1939). 

I Sverige uppmärksammades gruvföroreningarna mycket lite 

i förhållande till andra typer av föroreningar under 1930-

talet (Vallin m fl 1941). Endast en allmän teknisk översikt 

finns av gruv- och anrikningsvattens verkningar i olika 

recipienter (Berglund 1938). 

De första biologiska undersökningarna i anslutning till 

sulfidmalmgruvhanteringen i Västerbottens län gjordes under 

1940-talet av Vallin. De följdes senare av smärre studier 

under 1950-talet och början av 1960-talet (ej publicerade). 

En undersökning av kiselalger i gruvförorenad sjö vid Bo

liden är också utförd (Stjerna-Pooth 1953) . I Klintforsån, 

Boliden har också den kvardröjande effekten av ett äldre 

utsläpp på burutsatt fisk studerats (Hasselrot 1965). 
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Från mitten av 1960-talet har gruvindustriutsläppen angrip

its både experimentellt och fältmässigt på olika håll i 

världen då främst med avsikt att studera effekterna av de 

olika inblandade tungmetallerna (översikt ges av Whitton 

och Say 1975). I Sverige kom en utökad undersökningsverk

samhet först igång i början av 1970-talet till stor del 

sammanhängande med den livliga miljödebatten och den nya 

miljölagstiftningen under slutet av 1960-talet. 

5.2 Bottenfaunan som studieobjekt 

Bottenfaunaundersökningar har sedan lång tid tillbaka ut

gjort en mycket viktig del av både grundläggande och till

ämpade studier i rinnande vatten (för översikter se Hynes 

1960 och 1970, Macan 1961, Cummins 1966, Hart och Fuller 

1974 och Cummins 1975). Den relativt goda kunskapen om både 

det naturliga och det påverkade bottenfaunasamhället i 

rinnande vatten var anledningen till att bottenfaunan i 

första hand valdes för att följa de biologiska effekterna 

även i denna recipient. 

5.3 Forsarna som biotop 

En viktig faktor vid jämförande föroreningsstudier i 

strömmande vatten är urvalet av provtagningsplatser. I 

princip har ett rinnande vatten två bottentyper erosions-

och depositionsbottnar. I regel består ett norrländskt 

vattendrag till större delen av depositionsområden (sjö*''* 

- sel) och till mindre delen av erosionsområden (forsar-

strömmar) . Valet att i första hand studera forsbottenfaunan 

kan sammanfattas i följande punkter: 

Forsarna har en fauna bestående av specialanpassade orga

nismer som vanligen utsätts för den fysikaliska och kemiska 

verkan av det förbiströmmande vattnet mycket mer påtagligt 

än organismer som lever i lugnflytande eller stillastående 

vatten. 
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Forsarna är normalt en mycket produktiv biotop. Särskilt 

viktiga är de som ekologisk nisch för laxartade fiskar. 

Flertalet bottenfaunaundersökningar i denna recipienttyp 

är utförda i forsar, vilket underlättar direkta jämför

elser. 
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5.4 Beskrivning av provtagningsplatserna 

En beskrivning av provtagningsplatserna ges nedan. 

Vo 1 (figur 11 ). Vormbäcken uppströms Kr i st inebergsdammen. Bäckfåran är 
ca 5 m bred och består i huvudsak av kantiga block. Normalt är djupet 
mindre än 30 cm. Små mängder mossor och trådformiga alger (Microspora) 
finns på stenarna. Omgivande vegetation består av buskar av vide (Salix), 
al (Alnus) och björk (Betula). Dessa växer ända ner mot bäckfåran. 
Längre från bäcken vidtar blandskog med tall (Pinus silvestris) som 
huvud i ns1ag. 

Figur 11 
Vo 1 Vormbäcken uppströms 
dammen men nedströms bäcken 
från Kimhedengruvan. Normalt 
vattenstånd Okt. 1975 
(The stream Vormbäcken up
stream the tailing dam but 
downstream the stream from 
the mine of Kimheden.) 

Vo 3 (figur 12). Omkring 6 km nedströms dammen. Kort forssträcka med 
stenar och block belagda med järnhydroxider och en kiselalgart (Eunotia 
exigua). Djup ca 20 cm. Bredd ca 6 m. Inga mossor eller trådalger på 
stenarna. Längs stränderna finns ruggar av flaskstarr (Carex rostata) 
och ängsull (Eriophorum angusti fol i um. Omgivningen består av planterad 
tallskog ca 20 år gammal. 

Figur 12 
Vo 3 Kort forssträcka i övre 
Vormbäcken Okt. 1975 
(Short rifflesection in the 
upper part of 
Vormbäcken.) 

the stream 
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Vo 4 (figur 13). Kort blockig fors ca 8 m bred. Stenarna belagda med 
järnhydroxider och kiselalger (främst Eunotia exigua). Variabelt djup 
Inga mossor eljer trådalger. Av högre växter finns flaskstarr, igei- ' 
knopp (Sparganr um)och ängsull i strandkanterna. Omgivningen består 
av blandskog med tall och gran (Picea abies) samt lövbuskar intill 
bäcken. 

Vo k Kort fors i bäcken vid 
vägen Vormsele - Rökå. Högt 
vattenstånd.Juni 1972 
(Short riffle by the road 
Vormsele - Rökå.) 

Vo 5 (figur lA). Lång fors uppströms byn Brännfors. Med stora stenar och 
stark ström. Bredd 10-12 m. Stenarna kala men små mängder järnockra 
finns mellan stenarna. I de anslutande selen finns starr (Carex) , igel-
knopp och gul näckros (Nuphar luteum). Djup ner till ca 1 m. I anslut
ning till forsen finns ba rr-b 1 andskog o ch ett h ygge. 

Vo 5 Fors i Vormbäcken vid 
Brännfors. Normalt vatten
stånd. Okt. 1975 
(Riffle in the stream Vorm
bäcken at Brännfors.) 

Vo 10 (figur 15). Ca 300 m nedströms sjöutloppsdammen från Vormträsket 
Lang flottningsrensad fors med riklig algtillväxt på stenarna (bl a 
Batrachospermum, Mougeotia, Tabellaria flocculosa). Två strömfåror med 
ca 10 meters bredd vardera. Rikligt med högre vattenvegetation längs 
stränderna i de lugnflytande delarna, öppet område med endast buskvege
tation i anslutning till provtagningsplatsen. Längre upp på stranden 
vidtar tall-och granskog. 

Vo 10 Utloppet från Vorm
träsket Normalt vattenstånd. 
Okt. 1975 
(The outflow from the lake 
Vormträsket.) 
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Vo 11 (figur 16) Lång fors i Vormbäckens utflöde till Vindelälven. Bredd 
ca 10 m. Stora stenar med riklig algvegetation främst (Zygnema, Mougeotia 
och Batrachospermum) särskilt under sensommar och höst. Inga mossor på 
stenarna. Kraftig ström och ett största djup av mer än I m. Medelvatten-
föring ca k m /s. Omgivningen domineras av tall och gran med lövbuskar 
längs stränderna. 

Figur 16 
Vo 11 övre delen av utlopps
forsen till Vindelälven. Nor
malt vattenstånd Okt. 1975 
(The upper part of the out
flow riffle to the river 
Vindelälven.) 

Li 1 (figur 17) Rökån ca 500 m uppströms inflödet i Lidträsket. Bredd ca 
5 m. Provtagningsplatsen nedströms liten damm. Rikligt med små mossor 
och trådalger (Microspora, Oedogonium) på stenarna. Låg strömhastighet 
och litet vattendjup, då vattenföringen under större delen av året är 
mycket lag. Omgivningen består av blandskog och åkermark på utdikade 
myrar. 

Figur 17 
Li 1 Rökån i Lidträsk, Högt 
vattenstånd Juni 1972 
(The stream Rökån at Lidträsk.) 

Li k (figur 18) Ca 200 m nedströms sjöutloppsdammen från Lidträsket. 
Flottningsrensad fors med riklig förekomst av mossor trådalger (bl a 
Batrachospermum, Zygnema). Omgivningen består av tall och granskog med 
ett stort inslag av myrmarker. 

I 

Figur 18 
Li k Provtagningsplatsen ned
ströms Lidträskets sjöutlopp 
Okt. 1975 
(The sampling station down
stream the lake Lidträsket.) 
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ReJ (figur 19). 150 m nedströms det uppdämda utloppet från sjön Holm
tjärn . Bredd ca 6 m. Små bäckmossor och tridformiga alger (Batrachosper-
mum, Bulbochaete, Zygnema) på stenarna. Ò'ppen omgivning med dominans 
av yngre ta 11 skog. 
ië"* i 

Fîgur 19 
Re 1 Tîll Vormbäcken anslut
ande bäck. Normalt vatten
stånd. Okt. 1975 
(To the stream Vormbäcken 
connected stream.) 

Re 2 (figur 20). Kolbäcken. Fors 150 m nedströms damm vid sjöutlopp. 
Jämnstenig grund bäckfåra med en bredd av ca 8 m. Riklig förekomst av 
tradalger (särskilt Oeclogonium) pa stenarna. Små bäckmossor förekommer 
också. Omgivningen bestar av ett ca 10 år gammalt hygge planterat med 
tall. 

T 

Figur 20 
Re 2 Kol bäcken Okt. 1975 
(The stream Kol bäcken.) 

Re 3 (figur 12). Grund ca 7 m bred fors i Rökån med jämnstora stenar. Små 
mängder trådalger och små mossor på stenarna. Omgivningen är ett nyupp-
taget kal hygge. 

Figur 21 
Re 3 Rökån innan första samman-
flödet med Vormbäcken Okt. 1975 
(The stream Rökån before the 
first junction with the stream 
Vormbäcken.) 
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5.5 Provtagningstidpunkter 

För att i möjligaste mån täcka årets sHsonger har provtag

ning skett följande perioder 1971 1/8 - 4/8 (vecka 31), 

21/10 - 24/10 (vecka 42); 1972 7/6 - 9/6, (vecka 23); 29/7 -

31/7, (vecka 30); 14/10 - 16/10 (vecka 41), 1973 10/6 - 14/6 

(vecka 23—24), 1975 5/6 — 10/6 (vecka 23) och 9/10 — 12/10, 

(vecka 41). Enligt årstidsindelningen (tabell 4 sid 27 ) har 

provtagning utförts vid tre tillfällen under våren, tyå 

tillfällen under sommaren och tre tillfällen under hösten. 

5.6 Val av provtagningsmetodik 

Många olika metoder har använts och används för att ta provej: 

på större bottendjur i rinnande vatten. Metodbeskrivningar 

finns i Welch (1948), Macan (1958), Albrecht (1959), Cummins 

(1962), Hynes (1970) och Edmondson och Winberg (1971). De 

flesta av dess författare pekar också på de svårigheter som 

man möter vid provtagning i rinnande vatten. Detta särskilt 

om man vill ha kvantitativa prover. Just därför att bio

toperna varierar myçket längs och tvärs ett strömmande 

vatten behövs i de flesta fall ett stort antal prov, för 

att man med någorlunda god säkerhet skall kunna uppskatta 

totalindividantal eller totalbiomassa. Detta förhållande 

framgår mycket tydligt av Needham och Usingers (1956) och 

Chutters (1972) undersökningar där mer än hundra prover 

behövdes för att erhålla en acceptabel säkerhet för de 

nämnda variablerna. 

För de flesta undersökningar av tillämpad karaktär är det 

inte möjligt att satsa så stora resurser på provtagningen. 

Särskilt vid studier av föroreningars inverkan på botten

faunan måste man i regel nöja sig med ett fåtal prov på 

varje provtagningsplats. Detta därför att undersökningarna 

oftast strävar att täcka effekterna i ett helt vattensystem 

med ett flertal provtagningsplatser. En helt igenom kvanti

tativ provtagning blir därmed helt orealistisk att genom

föra. Tyngdpunkten i utvärderingen måste därmed också 
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läggas mer åt det kvalitativa hållet. Detta påpekas också 

av t ex Gaufin ra fl (1956), Hynes (1970) och Elliot (1971). 

Vad som också visas i flera, undersökningar är att man ka,n 

erhålla en god uppfattning av faunans sammansättning 

dvs antalet arter eller taxa av de vanligast förekommande 

bottendjuren, redan med 2 - IQ proyer (Needham och Usinger 

1956, Chutter och Noble 1966 och Dickson m fl 1971). Färre 

prov behövs generellt vid större djurtäthet och där en 

större provtagningsyta används (Elliott 1971). 

Med utgångspunkt från undersökningens mål och de jämför

ande utvärderingsstudier som är utförda för olika botten

fauna metoder i forsar valdes en standardiserad håvmetod. 

Denna metod är med smärre modifikationer använd av många 

främst i samband med studier av föroreningseffekter (Mauch 

1963, Hynes 1961, och Morgan och Egglishaw 1965). Den håv 

som i detta fall användes har triangulär öppning med 25 cm 

sidor och med en håvstrut av nylonnät med 0,6 mm maskvidd 

(figur 22). Håven sätts ner mot botten med öppningen mot 

Figur 22 
Håvmetoden använd vid bottenfaunaprov-
tagningarna. 
(The netting technique used.) 
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strömmen. Därefter vänds stenarna och botterouaterialet 

rörs om med stöveln inom ett området av ca 60 x 25 cm under 

en tidsperiod av 2 minuter. Det på detta sätt lossgjorda 

materialet förs sedan med strömmen in i håven. 

I varje utvalt forsområde, ca 30 m nedströms forsnacken, 

togs tre håvprover vid varje provtagningstillfälle. Proven 

togs slumpmässigt inom det område av forsen som valts ut 

Provtagningsdjupet varierade mellan 10 och 75 cm med huvud

delen av proven i intervallet 15 till 40 cm. Provtagningen 

genomfördes utan svårigheter av en person även i forsande 

vatten ner till det nyss nämnda största vattendjupet. 

Efter noggrann genomsköljning av varje prov tömdes håvinne-

hållet i enlitersburkar. Materialet hälldes därefter upp i 

vannor inomhus och bottendjuren utsorterades och konserver

ades. Endast djur större än 2 - 3 mm plockades ut. Av prakt

iska skäl konserverades i vissa fall hela materialet innan 

utsorteringen skedde. 

Frost m fl (1971) har utvärderat håvmetoden och funnit att 

ca 80 % av de stenbundna organismerna tas med metoden jäm

fört med en noggrannt utförd stenplockning. De på stenar 

fastsittande organismerna (t ex snäckor och vissa husbygg

ande nattsländelarver) är de som i största utsträckning 

missas med metoden (Morgan och Egglishaw 1965, Frost m fl 

1971). I stället erhålls fler av de organismer som lever 

i substratet mellan stenarna. Morgan och Egglishaw (1965) 

samt Crossman och Cairns (1974) visar också att metoden ger 

stabila resultat dvs med relativt liten spridning i 

individantal jämfört med några andra mer komplicerade 

och arbetskrävande metoder. 

Kombinationen av faktorerna enkelhet, snabbhet, flexibili

tet samt acceptabel spridning i resultaten i förhållande 

till andra metoder gjorde att den standardiserade håvtek-

niken passade mycket bra för mitt syfte. 
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För att försöka få en översiktlig uppfattning om några 

av de viktigaste forsmiljöfaktorernas betydelse för botten-

faunaresultaten gjordes i anslutning till varje enskilt 

bottenfaunaprov mätning av provtagningsdjup. Dessutom 

uppskattades eller mättes stenstorlek, strömhastighet, 

mängderna mossa och större alger samt mängden grövre de

tritus i varje enskilt prov. (se vidare 6.2). 

5.7 Provbearbetning 

Identifikation till släkte eller om möjligt till art är 

gjord för grupperna dagsländelarver (Ephemeroptera), bäck-

sländelarver (Plecoptera), nattsländelarver och puppor 

(Trichoptera) samt skalbaggar och skalbaggslarver (Coleop-

tera). Detta är grupper där acceptabel bestämningslittera

tur finns tillgänglig för flertalet arter även på larv

stadiet. Trots detta har ett fåtal arter slagits samman 

då praktiska svårigheter föreligger att enkelt särskilja 

de yngre larvstadierna åt. 

Övriga grupper har identifierats så långt som möjligt utan 

att taxonomisk expertis har anlitats. Särskilt larvstadier

na av ordningen tvåvingar (Diptera) har därmed i flertalet 

fall endast kunnat bestämmas till familj. Då det på till

ämpad praktisk nivå idag knappast är möjligt att komma 

längre annat än för enstaka grupper och arter har varje 

sådan större eller mindre grupp i det följande satts som 

ett taxon. Detta för att i den fortsatta utvärderingen bl a 

försöka bedöma vilken betydelse dessa "grupptaxa" har för 

resultaten i förhållande till de organismgrupper där identi

fikationen är gjord till släkte eller art. 

Nomenklaturen följer Limnofauna Europea (lilies 1978). 

Bottenfaunamaterialet har efter primärbearbetning upplagts 

för databearbetning enligt RUBIN-systemet (Österdahl m fl 

1977) . Den fortsatta behandlingen av materialet har därefter 

i huvudsak gjorts vid UMDAC (Umeå universitets datacentral). 
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5.8 Precisionen för några bottenfaunavariabler 

Vid en översiktlig bottenfaunaundersökning av detta slag 

där relativt få prov tagits vid varje tillfälle är det sär

skilt viktigt att försöka få grepp om hur pass stor preci

sion är för de variabler som skall användas i den fortsatta 

utvärderingen. Därför har jag utgående från provtagningen 

vid varje enskilt provtagningstillfälle tagit fram medel

värde, spridning fördelningstyp och provtagningsprecision 

för antal individer och antal taxa. Bakgrunden till detta 

är att i många liknande tillämpade undersökningar används 

de olika bottenfaunaparametrarna utan tanke på de stora 

skillnader som existerar i säkerhet mellan dem. Elliott 

(1971) ger en allmän översikt av denna problematik. I 

mindre rinnande vatten behandlas den av bl a Needham och 

Usinger (1956) och Gaufin m fl (1956) . Olsson (1976) 

utvärderar bottenfaunaprovtagning statistiskt i ett sel-

område av en större älv, Vindelälven. 

I bilaga 9 visas testet av totalfaunans individantal på de 

olika stationerna och årstiderna. Variansen är i regel 

mycket högre än medelvärdet vilket tyder på ett aggregerat 

fördelningsmönster. Detta bekräftas också av fördelnings-

testet (X , varians i förhållande till medelvärde; Elliott 

1971). För att erhålla en rimlig precisionsnivå på medel

värdesskattningen, (här satt till 20 % av standardfelet) 

behövs vid ungefär hälften av provtagningstillfällena ett 

väsentligt utökat antal prov. Man kan direkt se att säker

heten för denna variabel är mindre god utgående från de 

tre prov som tagits på varje station. Detta är särskilt 

tydligt på de övre mest påverkade stationerna (Vo 3 - Vo 5) 

där också det totala individantalet är lågt och därmed 

chansen för slumpmässiga variationer större. Ingen avgör

ande skillnad i säkerhet kan urskiljas för totalfaunan 

mellan de olika årstiderna. 
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Individantalen/ vid de enskilda provtagningstillfällena, 

av de ihopslagna ordningarna dagsländor (Ephemeroptera), 

bäcksländor (Plecoptera) och nattsländor (Trichoptera) har 

också testats på samma sätt (bilaga 10). Variansen är även 

här i flertalet fall betydligt högre än medelvärdet. 

Osäkerheten blir för medelvärdesskattningen större på de 

förorenade stationerna i Vormbäcken främst på grund av 

det mycket låga individtalen i varje prov. I Rökån, Lid

bäcken (Li 1, Li 4) och i de tillrinnande bäckarna (Re 

1-3) ökar inte osäkerheten nämnvärt jämfört med skatt

ningen för totalfaunan. Generellt finns en tendens till 

att de säkraste värdena erhålls vid höstprovtagningarna. 

Höstresultaten tenderar också att ge den största jämnheten 

mellan åren. 

Medelvärdesskattningar av individtal för enskilda arter 

och taxa har också testats på samma sätt. Som också Olsson 

(1976) visar får vi här en kraftigt ökad osäkerhet jämfört 

med totalindividtalen. 

Alla dessa resultat gör att totalfaunan och särskilt medel

värdesskattningarna för enskilda arter och grupper från 

dessa tre prov måste användas med mycket stor försiktighet 

i den fortsatta bearbetningen. 

Antalet taxa har också behandlats på likartat sätt (bilaga 

11). Denna variabel har förhållandevis liten spridning. 

Variansen är vanligen i samma storleksordning som medel

värdet. Det antal prov som behövs för att standarderror 

skall vara 20 % av medelvärdet är därför lågt. I de flesta 

fall lägre än tre. Största osäkerheten för antalet taxa 

uppträder i de kraftigt påverkade övre delarna av Vorm

bäcken (Vo 3 - Vo 5) särskilt under hösten. Under hösten 

tenderar också antalet taxa att vara lägst i denna del av 
systemet. För övriga stationer är antalet taxa högst under 

hösten. Skattningarna av antalet taxa är i de flesa fall 

acceptabla under de olika årstiderna utifrån det faktiska 

antalet prov (3) vid varje provtagningstillfälle. 
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Totala antalet taxa är som visas av bilaga 11 den i detta 

fall undersökta bottenfaunavariabel som främst är använd

bar för den fortsatta utvärderingen. 

5.9 översikt av bottenfaunaförhållandena 1971 - 75. 

5.9.1 Bakgrund 

Som tidigare antytts är bottenfaunan den del av det biot-

iska samhället i rinnande vatten som oftast använts för 

att följa miljöförändringar av olika slag. Det goda indi-

kativa värde som de större makroevertebraterna utgör är 

också allmänt erkänt. Men hur primärmaterialet på bästa 

sätt skall bearbetas och uttryckas har alltsedan början 

av 1960-talet varit föremål för många undersökares intresse 

och möda. Sammanställningar av detta breda område ges av 

Warren (1971) Gaufin (1973), (1974), Sladececk (1974) och 

Wilhm (1975). Det enklaste sättet är att ställa upp art 

och grupplistor med någon form av abundansskattning för 

varje art eller grupp. Detta ger ofta långa svåröverskåd

liga listor svåra att använda vid direkta jämförelser 

med andra undersökningar från olika delar av världen. 

Utgående från att varje organismart har specifika krav på 

sin miljö upprättade Kolkwitz och Marsson (1908 och 1909) 

saprobiesystemet för effekterna av organiska utsläpp i 

floder. Detta system har alltsedan dess utvecklats och 

kompletterats för många organismgrupper. Den hittills 

mest genomarbetade sammanställningen är gjord av Sladecek 

(1974). Saprobiesytemet är främst framtaget i Mellan-

och Östeuropa och därför vad gäller bottenorganismarterna 

främst användbart inom denna region. Systemet är också 

begränsat till verkningar av organiska utsläpp, även om 

Sladecek med mindre god framgång försöker överföra det 

på verkningar av toxiska ämnen. 
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För industriella utsläpp, bestående av stort antal ämnen, 

är det i realiteten omöjligt att bygga upp generella indi-

katorartsystem liknande saprobiesystemet. Det man kan 

göra är att utifrån artsammansättningen i varje enskild 

recipient göra jämförelser med opåverkade näraliggande 

system, samt med recipienter med likartade utsläpp. I 

detta fall då med sura gruvutsläpp (acid mine drainage). I 

det följande ges en sammanställning av de förändringar 

inom olika bottenfaunagrupper som tydligt går att urskilja 

i denna gruvindustrirecipient. 

5.9.2 Effekter på enskilda faunagrupper 

I tabell 8 ges en samlad lista över resultaten indelad 

på årstider. En granskning av denna visar att det domi

nerande släktet av dagsländelarver, Baetis, slås ut i det 

närmaste fullständigt i de gruvförorenade delarna. Detta 

gäller också släktet Heptagenia och Ephemerella. Det enda 

släkte som i någon utsträckning förekommer i de föroren

ade delarna är Leptophlebia. Arterna i detta släkte är 

normalt främst bundna till lugnflytande vegetationsrika 

partier i ett rinnande vatten. I nedre delen av Vormbäcken 

(Vo 10 - 11) uppträder de förutom biandvegetationen längs 

stränderna även som dominerade dagsländesläkte i forsarna. 

Dagsländorna anses som generellt mycket känsliga för både 

låga pH-förhållanden och förhöjda tungmetallhalter (Sprague 

1965, Roback och Richardson 1969, Warnick och Bell 1969, 

Bell 1971, Winner m fl 1975, Weed och Rutschky 1972, 

Nichols och Bulow 1973, Carrithers och Bulow 1973). Vissa 

arter och släkten nämns också i dessa undersökningar som 

mindre känsliga för denna typ av förorening. 

Inom ordningen bäcksläpdor reduceras också art och individ

talen. Men några i huvudsak växtätande arter som Amphinemura 

borealis, Nemoura cinerea och Leuctra digitata finns fort

farande kvar på vissa förorenade stationer men oftast i 

reducerat antal. Ännu tydligare minskar förekomsten i 
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recipienten av de vanligaste rovlevande arterna Isoperla 

grammatica och Diura nanseni jämfört med förekomsten i 

referensbäckarna. I flera av de under dagsländor referer

ade arbetena anses också bäcksländorna som generellt käns

liga för gruvutsläpp. 

Bland nattsländorna finns i denna recipient de mest tole
ranta i gruppen frilevande och nätspinnande arter. Detta 
gäller särskilt för Polycentropus flavomaculatus. Denna 
art förekommer normalt i största täthet i anslutning till 
sjöutlopp. Även släktet Hydropsyche återkommer längst ner 
i Vormbäcken (Vo 11). Detta släkte rapporteras av Herricks 

och Cairns (1974) samt av Weed och Rutschky (1972) tåla 

gruvutsläpp i viss utsträckning. 

Snäckor och musslor är den grupp som uppvisar den största 

känsligheten för sura metallrika gruvutsläpp. Detta för

hållande kommer fram i en mängd undersökningar (t ex Jones 

1940, 1941 och 1943, Schwartz och Meredith 1962, Wurtz 

1962, Thorp och Lake 1973 och Simmons och Reed 1973). 

Hynes ger också flera exempel på att särskilt sura och 

kalciumfattiga (mjuka) vatten har en mycket fattig blöt-

djursfauna. I hela systemet från utsläppsdammen och ner 

till utflödet (Vo 2 - Vö 11) har vid dessa undersökningar 

inga snäckor eller musslor påträffats i någon av de 

undersökta biotoperna i Vormbäcken eller Vormträsket. I 

Rökån - Lidbäcken samt uppströms dammen (Vo 1) förekommer 

ärtmusslor (Sphaeridae) i forsarna. 

Skalbaggsfamiljen Elminthidae (3 arter) förekommer också 
mycket sporadiskt i de förorenade delarna jämfört med de 
rena. Sävsländelarver (Sialis spp) visar sig från andra 
undersökningar vara toleranta för sura gruvutsläpp (Parsons 
1968, Roback och Richardson 1969, Nichols och Bulow 1973, Ro-
back 1974). Detta förhållande gäller också i denna recipient. 
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Tabell 8 
översikt av det totala forsbottenfaunamaterialet 1971-1975. 
Medelindividantal i tre prov vid varje station och årstid. 
(Survey of the total rifflefauna material 1971-1975. Mean 
number of individuals in three samples at every season. 

Vå = vår (spring), So = sannar (simmer), Hö = höst (autumn) 
1 = larver (larvae), p = puppor (pupae), im = fullbildade 

(imagines) 
Station Vo I Vo J Vo 4 Vo 5 y0 jp 

ArstId (Season) ..si m VA So Hö Po Hö V\ So Hft VA Hö 

Antal pro vt. tillf il lon 71-7ri ) 1 2 i 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 
Total antal prov '> 1 6 9 6 9 6 6 6 9 6 9 3 3 

EPHP1ER0PTERA 
Siphlonurus sp 0,7 
/Vnelotus inopinatus Ktji. 

üaetis spp 160 2 0,3 

Arthroplea congener tlyth 
1 

0,3 

Ifrptaqenia dalecarlica .'Vjtss. 1 
Heptagenia fuacogrisea Hutz. 
Hcotagenia sulphurei Müll. 0,3 

L'phemerella aurivilli Bgtss. 
Eplwmerella ignita Poda 6 

Flphenerella sp 
2 1 56 13 Leptophlebia marginata/vespertina 2 1 0,3 56 13 

Paraleptopfrilebiì sp 

PLECOPTERA 
Taeniopteryx nebulosa L. 5 7 
Arnphinernura boreal is Horton 10 0,5 4,5 
Anphinenura sulcicollis Steph 0,5 0,3 
Nemoura arctica Esb.-P. 
Nemoura avicularis Morton 
Nemoura cinerea Retz. 0,3 3 1 
Nemoura sp 
Nemurella picteti Klp. 4 
Protonemura meyeri Pietet 4,5 
Leuctra digitata Nnp. 7 2 
Leuctra ap 0,3 
Capnia sp 
Diura bicaudata L. 
Diura nanaeni Mrp. 1 2 
Isoperla granmatica/obscura 6 26 
Siphonoperla burmeisteri Pietet 

TRICHOPTERA 
Rhyaoophila nubila Zett. 1+p 5 18 4 0,7 
Ithytrichia lamellaris Eaton 
Oxyethira spp 0,3 
Hydroptila spp 
Wbrmaldia subnigra McL. 3 
Arctopsyche ladogensis Kol. 
Hydropsyche newae Kol. 
Hydropsyche pel lacidula/saxonica 
Hydropsyche silfvenii Ulmer 1 1 
Hydropsyche siltalai Dtthler 0,3 
Hydropsyche spp 
Neureclipsis bimaculata L. 94 23 
Polyoentroous flavanaculatus Pietet 3,3 13 C,3 0,7 140 255 
Cyrnus flavidus McL. 
Liimephilidae 1 0,5 
Fotamophylax spp 0,3 1 2 

Lepidostana hirtum Fbr. 
Athripeodes spp 0,3 
Serioostcma personatum K. t Sp. 0,3 4 

EPha*erlda Medelantal Ind. . , 29 204 65 0,3 0 1,3 0,5 0 0 6,4 0 5,3 292 297 
Plecoptera i 3 prov 

29 204 65 0,5 0 0 

Trichoptera Medelantal taxa 5,3 6 7 0,3 0 0,6 0,5 0 0 3 0 1,6 5 5 

ÖVRIGA 
Nenatomorpha 
Gordius sp 0,5 

Nematoda 1 
Mollusca 
Anisus contortus L. 0,3 
Gyraulus sp 
Pisidiun spp 1 11 2 
Oligochaeta 2 0,'j 1.7 24 11 4,5 5 6 
Eiseniella tetraedra (Sav.) 0,5 0,3 1 

Hirudinea 
Glossiphonia ocrrplanata (L. ) 
Helobdella stagnaiis (L.) 0,5 

Hydracarina 2 1 
Odonata 
Goleoptera 
Dytiscidae 1+im 
Hydraena gracilis Germ, im 1 0,5 
Elmis aenea Ph. MUll. 1+im 44 41 2 1 

Limnius volckmari Panzer 1+im 23 2 0,5 
Ouliimius tuberculatus Ph. MUll. 1+im 2,7 4 0,3 

Megaloptera 
Sialis spp 0,3 0,5 0,5 1,3 

Diptera 
Tipulidae 
Limoni idae 1 0,5 1 

Culicidae Aedes sp 1 1 
Simuliidae 1+p 17 26 0,6 0,3 2 85 15 12000 23 
Chironcmidae 1+p 19 193 128 0,3 1,3 8 6 
Chironcriis thunrmi K. 1+p 155 412 46 0 16 27 122 0,3 1,5 0,3 
Geratonogonidae 0,3 2 3,5 
Ehpididae 1+p 5 3 1,5 5 
Tabanidae 
Muscidae 1+p 5 19 
Pisces 
Perca fluviatilis L. 

Mßdelantal ind. 3 46 486 206 159 412 462 43 40 " 127 93 1,5 24 12300 354 
Totalt i 3 prov 

Medelantal taxa 14 14 14 3,3 0,5 2,0 3,5 3 2,5 5,3 0,5 4,0 11 12 
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Tabell 8 forts, (continued) 

Station Vo 11 Li 1 Li 4 Re 1 Re 2 Ite 3 

Årstid (Season* Vå So Hö Vå So HB Vå HB Vå So Hö Vå So HB Vi So Hö 

Antal provt. tillfallen 71-75 
TY)tal antal prov 

3 2 3 
9 6 9 

3 2 2 
9 6 6 

1 1 
3 3 

3 2 3 
9 6 9 

3 2 3 
9 6 9 

2 11 
6 3 3 

FJH {E* tEROPTERA 
Siphlonurus sp 
Ameletus inopinati us Et_n. 

Daetis spp 
Arthropiea congener fjyth 
Hoptaqenia dalecarlica rVftss. 
Heptagenxa fv.scogri.seu Retz. 
Heotagenia sulphured Mull. 
EphemereIla auriviJli ö^tss. 
Eplieraerella igni La Poda 
f^phenerella sp 
Leptophlebia marginata/vespert ina 
Paraleptophlebii sp 

PLBCOPTERA 
Taenioptervx nebulosa L. 
Amphineniora borea Iis Morton 
Anphirxariira sulcicollis Steffi 
Nemoura arctica Esb.-P. 
Nemoura avicularis Morton 
Nemoura cinerea Retz. 
Neroura sp 
Nenurella pietet i Kip. 
Protonanura meyeri Pietet 
Leuctra digitata Krnp. 
Leuctrö sp 
Capnia sp 
Diura bicti'idata L. 
Diura nan seil i Knp. 
Isoperla graunatica/obscura 
Siphonoperlû 'aurmeisteii Pietet 

TRICHûFvERA 
Rhyacophila nubi.la Zett. 1+p 
Ithytrichia lamellaris Eaton 
Qxyethira spp 
Hydroptila spp 
Wbrmaldia subnigra McL. 
Arc tops yche laclogensis Kol. 
Hydropsyche newae Kol. 
Hydropsyche pellucidula/saxonica 
Hydropsyche silfvenii Ulmer 
Hydropsyche s.Utalai Döhler 
Ryöropryche spp 
Neureclipsis bimaculata L. 
Polycentroous flavcmaculatus Pietet 
Cyrnus fiavidus McL. 
Lùnnephilidae 
Potamophvlax spp 
Lepidostcrra hirtum Fbr. 
Athripsodes spp 
Sericostoma personatum K. & Sp. 

0,3 2 

0,3 
0,3 

0,5 

0,3 

95 

1 
0,7 

1 1 2,3 
0,3 

8,5 2,7 
0,3 
0,7 

0,7 

1,3 
38 11 119 

0,3 

0,3 

0,3 90 57 

3 
0,5 

76 
27 

0,5 1 
0,5 

1,3 1 , 

0,3 0,5 

0,5 

0,5 

2 

2,7 36 34 

4,3 61 

0,5 
2,3 13 28 
35 49 35 
0.3 3.5 13 

0,3 

3,7 11 3,5 

1 48 

5 
8 

1 

4 

10! 69 

7 5 

1 7 

8 
71 

194 79 
35 14 

2 1 

1 

0,3 84 66 

4,7 6,0 18 

1,5 0,3 
1,5 

0,7 7,3 

3 13 
4,7. 
3,7 1 

0,5 

2 

0,3 
5 11 

0,7 24 

9 24 13 

1,3 
2,3 3 13 

3 0,3 

2,6 
1,3 29 10 
8,3 2,5 11 

0,7 0,5 

0,7 136 217 

0,5 

1 
0,3 
3,3 

3,5 8,0 
0,7 

1,5 

1 1,3 
1,5 3,3 

94 73 
24 

17 69 27 

0,3 

23 0,5 130 

11 
6 164 120 

8 7 
4,7 40 65 

1 1,7 
4,3 
0,3 

1,5 0,3 

0,5 
50 51 440 

5,5 4 31 
2 

1 7 
3 

1 

1 3 
26 39 

0,5 
1 

1 

0,5 13 

3 
1 

4 
4 14 
21 1 

6 6 12 

2 

2 7 

0,3 1 

6 

Mecäelantal Ind. t 3 prov 

Trichoptera Medelantal taxa 

40 118 131 

2,3 5 7 

51 231 317 

6 8 12 

358 304 

10 11 

37 167 191 

7 12 13 

182 428 662 

8 9 13 

117 82 . 572 

10 9 16 

ÖVRIGA 
Neroatonorpha 
Gordius sp 
Nenatoda 
Mollusca 
Anisus oontortus L. 
Gyraulus sp 
Pisidium spp 

Oligochaeta 
Ei3eniella tetraedra (Sav.) 

Hirudinea 
Glossiphonia ccrplanata (L. ) 
Helobdella stagnalis (L.) 

Hydracarina 
Odonata 
Coleoptera 
Dytiscidae 1+irr, 
Hyöraena gracilis Gem. im 
Elmis aenea ^h. MUlä. lfim 
Lironius volcknari Pai .ier 1+im 

Oulirmius tuberculetus Ph. Müll. 1+im 

^fegalöptera 
Sialis spp 
Diptera 
Tirxilidae 
Limoniidae 
Cuiicidae Aedes sp 
Simulii()ae 1+p 
Chi rofcmidae 1+p 
Chironcnas thurcni K. 1+p 
Ceratonogonidae 
Bnpididae 1+p 
Tabanidae 
Muscidae 1+p 
Pisoes 
Perca fluviatilis L. 

1 

13 4,5 13 
1 

0,7 0,5 
0,3 

0,7 

0,7 

0,3 

278 640 
4,7 80 17 

0,3 
0,5 1 

0,7 

0,3 

3 10 21 
0,7 11 3 
5 3 1,5 

0,5 

0,5 

0,5 
1 0,5 

12700 49 32 
10 43 150 

6.3 0,5 6 

2,7 4 15 

45 120 

1 

1 

33 1 
9 11 

1 

1 

0,7 

0,3 
1 1,5 26 
1,3 1 2 
3 1 

6,3 1 0,3 

0,3 
1,3 1,5 2 
2 

0,3 

0,3 
2,7 0,5 2,5 

332 40 2,3 
17 100 34 

0,7 0,3 
1,3 

0,3 

25 7 107 
3 4,5 4,3 
3,3 1 1,3 

0,3 0,3 

0,3 

4,0 4,6 

0,3 

1 2 11 

12300 8 5 
4 163 46 

1 
1,7 4,5 2,3 

0,5 
0,7 3 3 

0.3 

2 6 9 

1 1 3  
1 
1 2 
3 3 3 

4 

97 4 44 
15 6 7 

Medelantal ind. 
Totalt i 3 pro v 

Medelantal taxa 

339 844 163 

6,7 12 11 

12800 353 547 

13 16 20 

448 437 

16 15 

407 312 262 

16 18 19 

12500 626 849 

14 16 22 

237 102 644 

15 14 23 
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Den till familjen fjädermyggor hörande arten Chironomus 

thummi uppträder i övre delen av Vormbäcken (Vo 3 - Vo 4) 

i täta bestånd. Denna art lever i rör i det lager av järn-

hydroxider m m som stenarna är belagda med. Den speciella 

miljön i kombination med bristen på konkurrens från andra 

arter torde vara huvudanledningen till den täta population-

en. Arten har mycket hög tolerans mot låga pH, höga sul

fathalter och höga järnhalter (Weed och Rutschky 1972, 

Koryak m fl 1972, Nichols och Bulow 1973, Carrithers och 

Bulow 1973, Roback 1974). 

Även om vissa likheter och generella trender föreligger 

för vissa arters och gruppers tolerans för gruvförorening-

ar är det, på grund av olikheterna i utsläppens kvantitet 

och kvalitet och de stora skillnader som finns i artsamman

sättning mellan olika områden och breddgrader, svårt att 

peka på specifika indikatorarter med giltighet världen 

över. Massförekomsten av Chironomus thummi, med sina 

mycket breda miljökrav kan möjligen sägas vara en allmän 

föroreningsindikator. 

På gruppnivå råder den största generella överensstämmelsen 

med andra undersökningar om att blötdjuren (Mollusca) och 

dagsländorna (Ephemeroptera) är minst toleranta för denna 

form av utsläpp. 

5.9.3 Bottenfaunasamhället - antal taxa, diversitet 

Helhetsaspekten på bottenfaunasammansättningen som indi

kator på föroreningseffekter är det område som utvecklats 

mest under de två senaste årtiondena (Warren 1971) Många 

olika s k biologiska index har föreslagits utifrån art

antal och individantal i kombination med olika arters eller 

gruppers miljökrav. Den enklaste helhetsbilden ger en upp

ställning av totala antalet arter eller taxa som ett mått 

på mångformigheten i bottenfaunasamhället. 
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Genomsnittsvärdena (figur 23) för antalet taxa från alla 

provtagningar i systemet avspeglar mycket tydligt den 

sänkta mångformigheten som blir följden av utsläppen. Även 

uppströmsstationen (Vo 1) tidvis påverkad av gruvvattenut-

släpp har tydligt färre antal taxa än referensbäckarna. 

Antalet arter och släkten av dagsländor, bäcksländor och 

nattsländor följer samma mönster, vilket betyder att även 

resultaten från dessa tre ordningar klart indikerar hel

hetsförändringen av bottenfaunasamhället. En mycket hög 

korrelation finns mellan antalet taxa i dessa tre ordning

ar och totala antalet taxa (r = 0,44 p <0,001, n = 67). 

Kaesler m fl (1974) visar också att de akvatiska insekts

grupperna är mycket väl korrelerade till övrig biöta i 

både rena och förorenade vattendrag. 

En vidareutveckling av samhällsaspekten är diskussionen 

om diversitet och utvecklingen av diversitetsiridex (över

sikter ges i Odum 1970, MacArthur 1972, Watt 1973 och 

Krebs 1972). Bland tillämpade bottenfaunaundersökningar 

i rinnande vatten började flera olika typer av diversi-

tetsindex användas i mitten av 1960-talet Wilhm och 

Dorris 1966, 1968, wilhm 1967 och 1970). Det index 

som därefter mest kommit till användning är det s k 

Shannon indexet (Shannon och Weaver 1963). 

där n̂  är antalet individer i varje art eller taxon och N 

är totala antalet individer av alla organismer i provet. 

Vid beräkningen av indexet slås alla prov från varje prov

tagningsplats och tidpunkt samman (kumulerade prov ) • För

delarna med detta index framför många andra är enligt 

Wilhm (1975) att det är oberoende av provstorlek och att 

indexet utjämnas redan efter 3 till 5 ihopslagna prov. 

Teoretiskt kan H gå från noll till oändligheten men i 

praktiken erhålls sällan värden större än 4 . Det minsta 

värdet fås då alla individer tillhör samma art och höga 

värden fås då provet (-n) består av många arter med lika 

stort individantal. 
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I detta system indikerar också Shannonindexen föroren-

ingsstituationen men eftersom individtalen särskilt på 

de övre stationerna (Vo 3 — V o 5) uppvisar ganska stor 

spridning och slumpmässig osäkerhet (bilaga 9) medför 

detta att indexen kanske främst av den anledningen inte 

lika tydligt som antalet taxa följer den fysikalisk

kemiska föroreningssituationen. 

befkq&n3b. LI DB. VOBMBACKSN 
20-1 

TAXA ( S) TOTALT 

bpmemeqopteba* 11-
tbichopteba 

3 STM Lil 2 0*1 11 

SHANNON INDEX (H) 

Lil 2 5 vbi 

Figur 23 
Antal taxa (A) och Shannonindex (B) i Vormbäcken 
Medelvärden för alla provtagningstillfällen 
1971-1975. Antal provtagningstillfällen på varje 
station 4-8, n = 12-24. 
(Number of taxa (A) and Shannonindex (B) in 
Vormbäcken. Mean values for all sampleevents 
1971-1975. Number of sampleevents at each station 
4-8, n = 12-24.) 
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Detta gäller särskilt för Shannonindexen endast beräknade 

för dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Korrelationen 

mellan Shannonindexen endast beräknade för dessa grupper 

och indexen för den totala bottenfaunan är något lägre 

(r = 0,67 p<0,001, n = 67) än motsvarande korrelation 

för antalet taxa (r = 0,94 p<0,0001, n = 67). 

De minst påverkade stationerna, Vo 1 och Li 1, är inte 

tydligt åtskiljda från referensstationerna vad gäller 

Shannonindex (figur 23). Däremot är antalet taxa lägre på 

Vo 1 och Li 1 jämfört med Re 1 - 3. 

Som väntat har antalet taxa och Shannonindexen ett signi

fikant positivt samband (r = 0,73 p<0,001 n = 67) beräk

nat på hela materialet. Positiva korrelationskoefficienter 

i samma storleksordning är också konstaterade i andra 

bottenfaunaundersökningar (Dills och Rogers 1974, Friberg 

m fl 1977). 

Några tydliga samband finns inte mellan totala antalet 

individer och totala antalet taxa respektive Shannonindex 

i denna undersökning. 

5.10 Årstidsskillnader 

För att försöka följa bottenfaunans naturliga förändringar 

och föroreningarnas verkningar under olika årstider har 

uppdelning gjorts av forsfaunamaterialet i vår, sommar 

och höstresultat. 

Figur 24 visar att lägsta antal taxa och lägsta Shannon

index uppträder under sommaren i de förorenade delarna 

uppströms Vormträsket. Om jämförelse görs inom stationerna 

visar det sig att antalet taxa är förhållandevis högst i 

övre delen (Vo 1 - Vo 5) för att nedströms Vormträsket 

tendera att ligga lägst under denna årstid. Referensstati

onerna (Re 1-3) och Rökån (Li 1) har flest antal taxa 



62 

under hösten. Vår och sommarvärdena på dessa stationer är 

lägre och ej tydligt åtskiljda från varandra. 

Den årstid under vilken skillnaderna är störst i antal 

taxa mellan förorenade och rena stationer är hösten. Dills 

och Rogers (1974) visar också att skillnaderna i antalet 

bottenfaunaarter mellan förorenade och ej förorenade 

stationer i en gruvrecipient är störst under hösten och 

vintern. Förändringarna i antalet taxa längs recipienten 

pekar mycket tydligt på att sommaren är den svåraste års

tiden för bottendjuren. Det är också under denna tid som de 

lägsta pH-förhållandena och de högsta metallhalterna upp

träder i systemet (figur 10). 

ANTAL TAXA 
20T 

VORMBACKEN 

\ 
TAXA (.5) 

w \\ 
% \\ 

K 

// / 
y/ / 
/ / 
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Ut / 
\ / / 

SHANNON INDEX IW) 

I 2 3 STN 

> SOMMAS. U -A HÓ3T 

B 

"Figur 24 
Säsongsvariationer i antalet taxa (A) och 
Shannondiversitet (B) för totalfaunan. 
(Seasonal variation in number of taxa (A) 
and Shannondiversity (B) for the total fauna.) 
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I stora drag följer Shannonindexen samma mönster som antal

et taxa (figur 24 ) med de högsta värdena under våren i 

de mest förorenade forsarna. De högsta värdena uppträder 

vidare under hösten både på de opåverkade och de mindre 

påverkade stationerna. 

En allmänt större spridning av indexvärdena kan också iakt

tagas jämfört med antal taxa. Särskilt vårvärdena från Li 1 

och Re 2 är mycket låga. Detta på grund av den totala domi-

nasen av ett par arter knottlarver (Simuliidae) vid vårprov

tagnings tillfällena. 

Antalet taxa av sländordningarna är som väntat också högst 

under våren på de gruvpåverkade stationerna och högst under 

hösten på referensstationerna (figur 25 A). Vid alla års

tider är korrelationen mellan totala antalet taxa och an

talet taxa för de nämnda ordningarna mycket hög (r = 0,9 

p«c 0,001 n = 15-27). Shannonindexen för dessa grupper 

liknar i huvuddrag antalet taxa (figur 25) men med ett 

ojämnare förlopp om årstiderna jämförs. Skillnaderna 

mellan årstiderna i indexvärdena är oklarare än antalet 

taxa. Sambandet mellan Shannonindexen för totalfauna och 

de ihopslagna grupperna dagsländor, bäcksländor och natt-

sländor är högt under sommaren och hösten (r = 0,9 p< 0,001 

n = 15-24) men relativt lågt, ej signifikant, under våren 

(r = 0,31 p<0,l n = 27). På våren följer fullt tydligt 

indexen för sländordningarna bättre föroreningssituationen 

än indexet för totalfaunan. Detta beror som tidigare nämnts 

på massförekomsten av knottlarver i flera av forsarna under 

juni. 

Från bottenfaunaundersökningar i en sur gruvförorenad bäck 

visar också Dills och Rogers 1971 att spridningen är större 

för Shannonindexvärdena än för antalet taxa. Enligt Winner 

m fl (1975) följer också antalet bottenfaunaarter 

kopparföroreningarna i en å bättre än Shannonindexen. 
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Figur 25 
Säsongsvariationer i antalet taxa (A) och 
Shannondiversitet (B) för ordningarna 
Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera. 
(Seasonal variation in number of taxa (A) 
and Shannondiversity (B) for the orders 
Ephemeroptera, Plecoptera and Trichop
tera. ) 

Slutsatsen blir i detta fall att antalet taxa bättre och 

jämnare avspeglar de årstidsmässiga skillnaderna i föroren

ingsförloppet än Shannonindexen. De största förändringarna 

av forsbottenfaunan sker under sommaren och hösten. Detta 

märks tydligast i antalet taxa. 

Resultaten tyder också på att både antalet arter och diver-

sitetsindex för de viktiga bottenfaunagrupperna Ephemer

optera, Plecoptera och Trichoptera har i det närmaste 

samma föroreningsindikationsvärde som motsvarande para

metrar för totalfaunan 
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5.11 Sammanfattning av de biologiska förhållandena 

Med en standardiserad håvteknik har bottenfaunaförhållan-

dena i ett antal forsar i Vormbäckensystemet studerats 

under vår, sommar och höst ett antal gånger under 1971 - 75. 

En utvärdering av provtagningsresultaten visar att botten

djuren är klumpmässigt fördelade, och att om precisions

nivån sätts så att standardfelet (SE) är 20 % av medel

värdet behövs ett mycket stort antal prov för att erhålla 

en god skattning av individantalen för flertalet enskilda 

arter. För tätheten av totalfaunan på de ej förorenade 

provpunkterna är de standardmässigt använda tre proven vid 

varje provtagningstillfälle och tidpunkt i de flesta fall 

acceptabla. Däremot behövs i regel betydligt fler prov på 

de förorenade punkterna för att få en god uppskattning av 

totalfaunatätheten. För totalantalet bottenfaunataxa är 

antalet prov tillräckligt med det tidigare angivna preci

sionskravet. 

De samlade resultaten från hela perioden visar att antalet 

taxa är mycket kraftigt reducerat i de övre mest förorenade 

delarna för att långsamt öka längre nedströms. Referenssta

tionerna har vidare flest antal taxa. Shannondiversiteten 

följer i stort samma mönster som antalet taxa men med 

något ojämnare fördelning längs recipienten och med oklar

are skillnader i förhållande till referensstationerna. 

Antalet taxa och Shannondiversitetsindexen för de hopslagna 

insektsordningarna dagsländor, bäcksländor och nattsländor 

speglar också föroreningssituationen nästan lika tydligt 

som totalfaunaresultaten. Under sommaren är både antal 

taxa och Shannondiversiteten lägst i de kraftigast föroren

ade delarna av Vormbäcken. Både antal taxa och diversitet 

(H) är högst under hösten i de ej påverkade bäckarna. 

Största skillnaderna mellan recipientens och referensbäck

arnas fauna går att utläsa under hösten. Minst tydligt och 

mest osäker är skillnaderna under senvåren. Snäckor och 
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musslor är inte påträffade i de förorenade delarna av 

Vormbäckensystemet (inkl. Vormträsket). I övrigt kan för

ändringarna tydligast spåras hos grupperna dagsländor och 

bäcksländor. I forsarna i övre delen av recipienten upp

träder en fjädermyggsart Chironomus thummi i stort antal. 

övriga biologiska undersökningar huvudsakligen gjorda under 

1974 - 1975 (Brånin m fl 1976) visar att påväxtalgfloran i 

övre delen av systemet är kraftigt reducerad både till art 

och individantal. De kvalitativa och kvantitativa biolog

iska förhållandena i sjöarna är också .påverkade med 

lägre mångformighet och täthet på alla trofinivåer från 

växtplankton över djurplankton och bottenfauna till fisk. 

Undersökningar i Vindelälven i anslutning till Vormbäckens 

mynningsområde (Sundström och Söderberg 1976) visar att 

fullt tydliga kvalitativa förändringar av selbottenfaunan 

existerar nedströms Vormbäckens utflöde. Tillsammans under

stryker alla dessa undersökningar att gruvutsläppen ger 

betydande effekter på alla näringsnivåer i Vormbäckens eko

system . 
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6 BOTTENFAUNANS RELATION TILL MILJÖFÖRHÅLLANDENA 

6.1 Bottenfaunans samband med vattenkvalitetsförhållan

dena 

Som tidigare visats (5.9) följer förändringarna av fors-

bottenfaunan mycket väl det allmänna föroreningsförloppet 

För att försöka närma sig den eller de fysikalisk-kemiska 

variabler som i högsta utsträckning förklarar bottenfauna-

förändringarna har regressionsanalyser utförts på materi

alet. 

Regressionsanalyserna av de använda bottenfaunavariablerna 

mot de fysikalisk-kemiska variablerna visar att totala 

antalet bottendjur är svagt eller inte alls korrelerad 

till någon av de fysikalisk-kemiska variablerna (tabell 9). 

Däremot är både antal taxa och Shannonindexen tydligt 

korrelerade till flera av vattenkvalitetsvariablerna (ta

bell 9). Antal taxa och diversitet (H) hos totalfaunan 

tenderar att ha ett något tydligare samband med flera av 

de enskilda fysikalisk-kemiska variablerna jämfört med 

motsvarande variabler hos vatteninsektsordningarna dag

sländor, bäcksländor och nattsländor. 

Säkra samband finns med i första hand färg och konduktivi

te t. Med ökad färg (gulbrunare vatten) och minskad konduk

ti vitet (lägre total salthalt) erhålls ökat antal taxa och 

högre diversitetsindex. övriga variabler med positiv eller 

negativ korrelation till antal taxa och Shannonindex är 

främst grumlighet, pH och sulfat. 

Dills och Rogers (1974) visar att främst pH, konduktivitet 

och sulfat är tydligt kopplade till antalet arter och till 

Shannondiversitetsindexen. Weed och Rutschky (1972) kommer 

i en gruvindustrirecipientundersökning fram till att i 

första hand höjda järnhalter och sulfathalter och i andra 

hand sänkta pH-värden har samband med sänkta Shannonindex-

värden. Antalet bottenfaunasläkten tenderar i en annan 
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undersökning (Koryak m fl 1972) att vara kopplade till 

järnhalter och pH. Alla dessa undersökningar är gjorda i 

recipienter där svavel i form av pyrit liksom i detta 

fall utgör en viktig del av utsläppen. Relativt god 

överensstämmelse råder med andra ord mellan dessa och 

denna undersökning. 

Multipla regressioner av materialet (tabell 10) visar att 

både antal taxa och Shannonindex kan förklaras med främst 

tre variabler. De som bidrar mest till för

klaringen är färg, pH, och grumlighet. Eftersom flera av 

de fysikalisk-kemiska variablerna är inbördes högt korre

lerade och materialet relativt litet måste viss försikt

ighet läggas vid denna utvärdering. Generellt visar dessa 

korrelationsuppställningar att bottenfaunaförändringarna 

tenderar att kunna knytas till de mer ospecifika para

metrarna färg, pH, konduktivitet och grumlighet. Detta 

betyder att effekterna på bottenfaunan främst kan bindas 

till alla de kombinerade effekterna av salthaltshöjningen, 

pH-sänkningen och den ökande grumlingen. De direkta effekt

erna av enskilda ämnen som av t ex tungmetaller försvinner 

däremot i den allmänna föroreningssituationen. Då måste 

man också komma ihåg att den höga analysdetektionsnivån 

av zink och koppar troligtvis bidrar till det ganska låga 

sambandet mellan dessa variabler och den kvalitativa 

bottenfauna sammansättningen. 

6.2 Bottenfaunans samband med de allmänna biotopförhåll

andena 

För att få en uppfattning om betydelsen av bottenbiotopför-

hållandena, har i anslutning till varje provpunkt gjorts en 

uppskattning av stenstorlek, strömhastighet, algmängd i 

provet, mossor och högre växter i provet samt detritusmängd 

i provet. Dessutom har vattendjupet mätts. Tabell 11 visar 

de skalor som använts för de enskilda omgivningsfaktorerna. 
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Tabell 11 

Skalor för de grovt uppskattade omgivningsfaktorerna i an

slutning till varje enskilt bottenprov. 

(Scales for the roughly estimated environmental conditions 

at every sample point.) 

Stenstorlek 
(Stone size) 

1 
3-6 cm 
småsten 

Strömhastighet 1 
(water velocity) 50 cm/s 

Algmängd 
(algquantity) 

Mossor och 
högre veg. 
(mosses and 
higher veg.) 

Detritus 

0 

mycket liten 

(very small) 

Vattendjupet mätt i cm 
(waterdepth measured in cm) 

6-25 cm 

2 
50-75 cm/s 

1 

liten 

(small) 

3 
25 cm 
block 
3 

75 cm 

måttlig 

(moderate) 

3 

riklig 

(great) 

Eftersom antalet taxa har det högsta sambandet med föroren

ingssituationen har denna variabel satts som beroende och 

regressioner utförts mot de sex biotopvariablerna. Detta har 

gjorts för hela materialet och det årstidsindelade materi

alet. Den biotopvariabel som i nästan samtliga fall har 

högsta sambandet (positivt) med antalet taxa är algmängden. 

Därefter kommer mossa där också goda korrelationer erhålls. 

Detta gäller särskilt under sommaren och hösten. Tabell 12 

ger exempel på en multipel regression av hela materialet 

från området. 

Eftersom den viktiga roll som påväxtalger och övriga växter 

spelar för både den kvalitativa och den kvantitativa samman

sättningen av bottenfaunan är väl dokumenterad i litteraturen 

(Egglishaw 1965, Ulfstrand 1967, 1968 och Hynes 1970) är 

det inte förvånande att mängderna alger och mossa i detta 

fall också visar sig ha stor betydelse för antalet taxa. 
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Tabell 12 
Multipel regression med antal taxa scm beroende variabel mot 
sex andra variabler uppmätta eller uppskattade vid forsfauna-
bottenprovtagningarna. n = 212. Både korrelationskoefficient 
(r) och multipel korrelations koefficient (R) angiven, n = 
212. 
(Multiple regression with number of taxa as dependent vari
able upon six other measured or estimated variables at every 
riffle sample station n = 212. Both correlationkoefficient 
(r) and multiple correlationkoefficient (R) are reported 
n = 212.) 

Steg 
(Step) 

Variabel r R F-värde Part, 
sign. 

1 Alg 
(algae) 

(0-3) 0,63 0,64 145 ̂ * * * 

2 Mossa 
(mosses) 

(0-3) 0,50 0,69 28,5 * * * 

3 Djup 
(depth) 

(cm) -0,49 0,72 13,8 

4 Strcrn 
(velocity) 

(1-3) -0,07 0,72 1,5 — 

5 Sten 
(stone) 

Detritus 

(1-3) 

(0-3) 

0,35 

-0,02 

0,72 0,15 

— 

Att detritusmängderna, som också är mycket betydelsefulla 

för bottenfaunasammansättningen (Egglishaw och Morgan 1965) , 

har en så underordnad betydelse beror på att i de mest för

orenade delarna (Vo 2 - Vo 5) finns det gott om grövre allok-

tont material i form av löv m m tillsammans med järnockra-

utfällningarna. Delar man in stationerna i förorenade och 

inte förorenade erhålls ett svagt negativt samband mellan 

antalet taxa och detritusmängd i de förorenade delarna 

och ett svagt positivt samband i de ej påverkade delarna. 

Att provtagningsdjupet har ett negativt samband med antalet 

taxa innebär att en mer artrik fauna erhålls på grundare 
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vatten. Den mest rimliga förklaringen till detta är att 

alg- och mosspåväxten på stenarna är bättre utvecklade i 

de grundare delarna och därmed skapar förutsättningar för 

en mer variationsrik biotop. Detta stöds också av att det 

endast är på referensstationerna under sommaren och hösten 

som djupet är negativt korrelerad till antalet taxa (r = 

0,4 p< 0,05). 

Sammanfattningsvis utgör, som också visats i de all

männa undersökningarna (Brånin m fl 1976) den kvali

tativa och kvantitativa minskningen av primärproduk

tionen grunden till att även bottenfaunan artmässigt 

är kraftigt utarmad i de förorenade delarna. 

7 SLUTSATSER 

Utsläppen från gruvbrytningsverksamheten ger mycket stora 

förändringar av både de fysikalisk-kemiska och de biolog

iska förhållandena i hela Vormbäckensystemet. Resultaten 

pekar tydligt på att vattenkvalitetsförändringarna både 

som helhet och under de olika årstiderna indikeras främst 

av förändringarna i antalet bottenfaunataxa. Antalet 

taxa av vissa viktiga till art eller släkte lätt identi

fierade bottendjursgrupper som t ex dagslände-, bäckslände-

och nattsländelarver ger tillsammans i det stora hela 

samma resultat som total antal taxa. 

Shannondiversitetsindexen ger något osäkrare resultat än 

antalet taxa. Detta med största sannolikhet sammanhängande 

med att de relativt osäkra individtalen för varje 

art eller taxon används i beräkningen av indexen. Den 

teoretiska kritik av diversitetsbegreppet Hurlbert (1971) 

ger, stöds på senare år av resultaten från flera prakt

iska undersökningar (Dills och Rogers 1974, Winner m fl 

1975). Diversitetsindex kan möjligen användas som komple

ment till övriga utvärderingar, men bör inte användas 

som huvudparameter utan att spridning och säkerhet för 

individtalen är kända och kan betraktas som acceptabla. 
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Detta innebär att övergripande undersökningar i åtminstone 

denna recipienttyp endast skulle behöva omfatta antalet 

arter av några viktiga bottenfaunagrupper. Antalet organis

mer av varje art skulle däremot inte behöva framräknas om 

inte diversitetsindex eller direkta kvantitativa aspekter 

är av intresse. 

Från den fysikalisk-kemiska utvärderingen kan man bl a se 

att flera av variablerna är tydligt korrelerade till var

andra. Detta innebär att flera av variablerna skulle 

kunna uteslutas eller mätas med större tidsintervall än 

en månad utan att ge någon större förlust av information. 

Antalet provpunkter kan också med fördel minskas i de mest 

förorenade delarna. Däremot måste åtminstone en eller helst 

två referensprovpunkter läggas in i helt rena bäckar. Flera 

analyser av vissa spårmetaller samt växtnäringsämnen bör 

också läggas in i kontrollverksamheten med jämna mellanrum. 

För att få bättre kunskap om totalmängderna av olika ämnen 

och deras spridning i och utanför recipienten måste vatten-

föringen följas noggrannare helst kontinuerligt på ett par 

ställen i systemet. I anslutning till denna mätning bör 

också hela tiden registrering ske av ett par viktiga para

metrar, förslagsvis pH och konduktivitet. 

Som en indikation på de biologiska förändringarna bör stud

ier av forsbottenfaunasamhället eller delar därav läggas 

in i kontrollprogrammet åtminstone en gång per år och då 

lämpligen under senhösten. Dessa resultat kan sedan ligga 

till grund för diskussionerna om mer fördjupade ekologiska 

undersökningar med större tidsintervall. Hela kontrollpro

grammet borde med andra ord på ett mycket mer flexibelt 

sätt än i dag försöka följa både de fysikalisk-kemiska 

och de biologiska förändringarna. Detta för att resultaten 

hela tiden skall kunna användas som hjälp för att förbättra 

reningsprocesserna och därmed bidra till att effekterna i 

Vormbäckens vattenekosystem blir mycket små och helt under 

kontroll. 
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8. OMNÄMNANDE 
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Årstid 4r 
(Season) (Year) 

Vecka 
(Week) 

Boiss Neg. 
k-värde förd. bin. Antal prov 

förd. SE « 20% av x 

Vb 1 

Bilaga 9 
Totalfauna från undersök
ningarna i Kristinebergs-
cmrådet. Medelvärden av 
antalet individer per 
prov, varians, k-värden, 
resultat av fördelnings
test samt erforderligt 
provantal för SE = 20% 
av x. n = 3. 
(Totalfauna from the Kri
stineberg area. Mean val
ues of number of indivi
duals, variance, k-values, 
results of distribution 
test and estimated number 
of samples for SE = 20% 
of x. n = 3.) 

Vb 5 

Vb 11 

Re 2 

72 23 32,1 276 3,4 ¥ e 9 
Vå 73 23 84,0 49,0 -

¥ 1 
75 23 32,8 217 5,1 ¥ 6 

So 72 30 168 7960 3,0 ¥ » 9 

HÖ 72 41 134 4044 3,8 ¥ 7 
75 41 8,7 16,3 - ¥ 6 

72 23 189 20600 0,8 ¥ « 3n 
Vå 73 24 7,1 26,3 1,6 ¥ s 20 

75 23 2,3 2,3 - ¥ 11 

fit 71 30 0 0 „ _ _ 
SO 72 30 279 4200 19,1 ¥ - 2 

71 42 156 3670 6,2 ¥ 
_ 5 

HÖ 72 41 299 880 ¥ 1 
75 41 14,3 162 1,0 ¥ 27 

Vå 72 23 21,1 185 2,0 ¥ 15 
73 23 8,3 9,3 - ¥ 4 

71 30 4,7 30,3 0,5 ¥ 61 ÖO 72 30 22,6 212 2,0 ¥ 14 

UH 71 42 24,0 196 0,3 ¥ 76 no 72 41 75,1 652 8,9 ¥ 4 

72 23 5,0 13,0 _ m ¥ 14 
Vå 73 23 37,7 1,33 - m ¥ 1 

75 23 50,1 160 ?1,8 ¥ 2 

71 31 0 0 _ _ _ 
9P 72 30 1,0 1,0 - - ¥ 26 

71 42 0,33 0,33 . « ¥ 75 » 72 41 2,3 6,3 - « ¥ 30 
75 41 20,7 25,3 - - ¥ 2 

vi 75 23 4150 981000 0,8 ¥ 4 

m 75 41 120 1560 9,3 ¥ 3 

72 23 15,1 57 4,1 ¥ 8 
VA 73 23 286 16300 4,5 ¥ 6 

75 23 48,3 354 6,9 ¥ 5 

At 71 31 225 28200 1,0 ¥ 27 
BO 72 30 375 29000 3,8 ¥ 7 

71 42 85,7 1960 2,8 ft 10 
hö 72 41 39,4 1190 1,0 ft s 26 

75 41 43,9 705 2,4 ¥ • 12 

72 23 7300 61600 1,9 ¥ 1 
Vå 73 23 6900 2960000 15,5 ¥ 2 

75 23 61,6 617 6,2 ¥ - 5 

71 30 59,5 305 13,5 ¥ - 3 ÖD 72 30 174 102 - ¥ 1 

IM 71 42 82,2 468 16,6 ¥ 
- 2 no 72 41 287 4532 18,6 ¥ - 2 

vi 75 23 152 2940 7,6 ¥ 
= 4 

hö 75 41 148 1894 11,8 ¥ 3 

72 23 23,7 58 _ 
¥ 3 

Vå 73 23 337 220 - ' ¥ 1 
75 23 43,6 312 6,4 ¥ 5 

71 30 16,9 84 3,4 ¥ 
- 10 

72 30 194 2172 18,1 ¥ 
= 2 

71 42 73,4 889 5,6 ¥ 
- 5 

hö 72 41 132 1390 12,8 ¥ 
= 3 

75 41 55,7 142 - ¥ 2 

72 23 500 84081 1,6 ¥ 
- 16 

Vå 73 23 3690 867000 15,1 ¥ « 1 
75 23 8470 1300000 54,6 1 

So 71 30 106 157 _ ¥' 1 
72 30 321 18000 5,2 ¥ 

= 5 

71 42 167 1620 18,7 ¥ 
= 2 

hö 72 41 382 242 - ¥ 1 
75 41 315 6070 16,6 ¥ * 2 

tri 72 23 52,3 324 8,7 ¥ 
= 4 

Va 73 23 105 307 — 
= 

¥ 1 

So 72 30 37,6 352 3,6 ¥ 8 

hö 72 41 207 4322 9,7 ¥ « 3 
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Bilaga 10 
Ordningarna Ephemeroptera, 
piecoptera och Trichoptera 
från forsfaunaundersökning-
arna. Medelvärden av antal
et individer per prov, 
varians, k—värden, resul
tat av fördelningstest 
samt erforderligt antal 
prov för att standardfelet 
skall vara 20% av medel
värdet. 
(Mean values of individu
als for the orders Ephe
meroptera, Piecoptera and 
Trichoptera, variance, 
k-values, results of di
stribution test and esti
mated of samples for SE = 
20% of X.) 

Stn Aratiti 
(Season) 

Ar 
(Year) 

Vecka 
(Week) 

X s2 k-värde 
Poiss. 
förd. 

Neg. 
bin. 
förd. 

Antal nrov 
SE = 20% av 

Vo 1 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

4,0 
13,B 
13,4 

4,0 
49 
84 

4,2 
1,6 

¥ 
¥ 

= 
7 
8 
18 

So 72 30 70,6 2410 1,5 ¥ = 17 

HÖ 
72 
75 

41 
41 

41,9 
3,6 

772 
6,3 

1,7 ¥ 
¥ 

16 
12 

VO 3 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

0,33 
0 
0,33 

0,33 
0 
0,33 

-
= -

75 

75 

So 
71 
72 

30 
30 

0 
0 

0 
0 

- -
-

HÖ 

71 
72 
75 

42 
4.1 
41 

0 
0 
1,3 

0 
0 
0,33 

-
« ¥ 5 

v b 4  V Ä  

So 

72 
73 

71 
72 

23 
24 

30 
30 

0 
0,33 

0 
0 

0 
0,33 

0 
0 

-

-

¥ 75 

«3 
71 
72 

42 
41 

0 
0 

0 
0 

- ~ ~ 

-

Vb 5 
vå 

So 

72 
73 
75 

71 
72 

23 
24 
23 

31 
30 

0,33 
1,67 
3,3 

0 
0 

0,3 
2,3 
2,3 

0 
0 

-

-

¥ 
¥ 
¥ 

75 
22 
6 

Vb 
71 
72 
75 

42 
41 
41 

0 
0,67 
4,0 

0,33 
0 

-
= 

¥ 
¥ 

19 
1 

Vo 10 Vå 75 23 96,7 116 -
= ¥ 1 

Hö 75 41 103 1980 4,8 ¥ = 6 

Vb 11 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

5,7 
17,9 
26,7 

21 
110 
352 

0,5 
2,2 
0,9 

¥ 
¥ 
¥ 

24 
13 
28 

So 
71 
72 

31 
30 

7,5 
40,7 

32,3 
112 

1,3 ¥ 
¥ 

23 
2 

Hö 
71 
72 
75 

42 
41 
41 

83,4 
33,9 
41,8 

2240 
1020 
581 

1,7 
0.4 
1,4 

¥ 
¥ 
¥ = 

16 
71 
19 

Li 1 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

8,0 
16,8 
31,3 

7,0 

114 
448 

2,0 
1,7 i 

= 

3 

15 
17 

So 
71 
72 

31 
30 

46,9 
108 

417 
52,3 

5,2 ¥ 
¥ 

6 
1 

Hö 
71 
72 

42 
41 

63,4 
150 

490 
1320 

8,4 
18,5 

¥ 
¥ 

-
4 
2 

Li 4 Vå 75 23 124 3560 3,8 ¥ = 7 

Hö 75 41 102 665 17,8 ¥ = 2 

Re 1 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

13,7 
4,3 
18,3 

40,3 
10,3 
24,3 _ -

¥ 
¥ 
¥ 

6 
14 
2 

So 
71 
72 

30 
30 

15,6 
97 

103 
91 

1,8 ¥ 
¥ 

10 
1 

Hö 

71 
72 
75 

42 
41 
41 

68» 0 
75,7 
47,0 

907 
354 
163 

4,5 
20,1 
17,6 

¥ 
¥ 
¥ 

= 

6 
2 
2 

Re 2 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

64/0 
51,1 
73/3 

182 
336 
46 

8,3 ¥ 
¥ 

¥ 

2 
4 
1 

So 
71 
72 

30 
30 

99 
198 

45 
19100 1,5 ¥ 

¥ 1 
18 

Hö 

71 
72 
75 

42 
41 
41 

155 
306 
219 

2090 
1450 
6630 

11,8 
82 
6,8 

¥ 
¥ 
¥ » 

3 
1 
4 

* 3 Vå 
72 
73 

23 
24 

44 ,3 
34 ,5 

186 
192 

12,7 
6,1 

¥ 
¥ 

- 3 
5 

So 72 30 28 ,7 292 2,5 ¥ = 12 

Hö 72 41 182 2710 12,5 ¥ - 3 
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Bilaga 11 
Antal taxa forsar i Kristinebergs-
cmrådet. Medelvärden, varians samt 
behövligt antal prov för SE = 20% 
av X. n = 3. Fördelningstestet 
antyder i de flesta fall att över-
ensstänmelse finns med Poissonför-
delningen. 
(Nuniber of riffle fauna taxa fron 
the Kristineberg area. Mean values, 
variance and estimated number of 
samples for 20% of x. n = 3. The 
distribution test indicate that 
mostly there is agreement with the 
Poisson distribution.) 

Arstid 
(Saasen) 

Ar 
(Year) 

Vecka 
(Week) 

X s2 Antal 
SE = ; 

Vb 1 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

9,3 
10,3 
10,3 

4,3 
0,3 
8,3 

1 
1 

So 72 30 10,0 13 4 

hö 72 
75 

41 
41 

12,7 
3,7 

26 
0,3 

5 
1 

Vo 3 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

1,7 
2,0 
1,7 

0,3 
1,0 
1,3 

4 
7 

13 

So 71 
72 

30 
30 

0 
1,0 0 1 

HÖ 
71 
72 
75 

42 
41 
41 

1,0 
1,0 

• 2,7 

0 
0 
1,3 

1 
1 
5 

Vo 4 
Vå 72 

73 
23 
24 

2,3 
2,3 

0,3 
2,3 11 

SO 71 
72 

30 
30 

1,3 
2,3 

0,3 
0,3 

5 
2 

HÖ 71 
72 

42 
41 

1,3 
1,7 

1,3 
0.3 

19 
4 

Vo 5 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

1,7 
3,0 
3,3 

0,3 
3 
1,3 

4 

4 

So 71 
72 

31 
30 

0 
0,7 0,3 19 

Hö . 
71 
72 
75 

42 
41 
41 

0,3 
1,7 
3,7 

0,3 
2,3 
4,3 

75 

Vo 10 Vå 75 23 8,7 0,3 1 

Hö 75 41 8,7 2,3 1 

Vo 11 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

3,0 
4,7 
6,0 

1,0 
0,3 
1,0 

1 
1 
1 

So 71 
72 

31 
30 

7,3 
8,0 

6,3 
1,0 

3 
1 

Hö 
71 
72 
75 

42 
41 
41 

7,0 
6,3 
5,7 

1,0 
2,3 
6,3 

1 

Li I 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

9,3 
7,3 
8,7 

1,3 
0,3 
9,3 

1 
1 
4 

Li 1 
So 71 

72 
31 
30 

12,0 
13,0 

4,0 
1,0 

1 
1 

Hö 71 
72 

42 
41 

14,3 
16,0 

6,3 
3,0 

1 
1 

Li 4 Vå 75 23 10,7 2,3 1 

Hö 75 41 11,3 2,3 1 

Re 1 
VÄ 

72 
73 
75 

23 
24 
Ì3 

8,3 
6,3 
14,0 

2,3 
2,3 
1,0 

2 
1 

So 71 
72 

30 
30 

7,6 
15,7 

9,0 
12 

7 
3 

HÖ 
71 
72 
75 

42 
41 
41 

13,7 
14,7 
13,7 

5,3 
2,3 
1,3 

1 
1 
1 

Re 2 
Vå 

72 
73 
75 

23 
24 
23 

12,7 
7,3 
12,7 

5,3 
1,3 
6,3 

1 
1 
.1 

So 
71 
72 

30 
30 

11,3 
14,0 

8,3 
9,0 

2 

Hö 
71 
72 
75 

42 
41 
41 

16,0 
19,3 
16,0 

3,0 
1,3 
7,0 

1 
1 
1 

Re 3 
Vå 

72 
73 

23 
24 

9,7 
10,3 

25 
2,3 

7 
1 

So 72 30 9.3 1,3 1 

Hö 72 41 12,3 2,3 i 








