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Abstract 

 

The purpose of the study was to investigate possible environmental impacts of a reduced 
catchment area (~25 %) for Kaunisjärvi lake and Patojoki river due to establishment of a iron 
ore mine in Kaunisvaara, Pajala municipality. To accomplish this, two methods were used; 
first a literary study was inducted to establish impacts of reduced inflow to lakes and reduced 
flow in rivers. Secondly, the state of the waters was determined by collecting background data 
from the mining company (Northland Resources SA) which included chemical- and biological 
parameters. The result showed that a reduced inflow can affect a lake by either 
eutrophication or oligotrophication, depending on the lakes condition and the character of 
the inflow, which in turn has impacts on the entire food-web. Reduced flow in rivers also has 
impacts on the entire food-web by increased water temperature, decreased dissolved oxygen 
levels, decreased inundation (witch effects nutrient and organic material exchange), 
decreased biodiversity in phytoplankton, benthos and fish and inhibiting migration, studies 
differed in effects on pH and alkalinity. The result also showed that both Kaunisjärvi and 
Patojoki are affected by nutrient load and organic matter, which impacts the entire ecosystem 
of the waters. Possible consequences for Kaunisjärvi and Patojoki of reduced inflow and 
reduced flow are discussed. The report concluded that the reduced catchment area will have 
impacts on environmental goals set by EU and also on national level, but that the interest of 
exploitation weighs higher.     
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Sammanfattning  

Northland Resources SA är ett europeiskt bolag med säte i Luxemburg som 2004 förvärvade 
rättigheterna till järnmalmsfyndigheterna i Kaunisvaara, Pajala kommun, Norrbottenslän. I 
dagsläget bedrivs en dagbrottsgruva i Kaunisvaara (Tapuli), och bolaget är i 
ansökningsprocessen för ett samlat tillstånd för dels den befintliga verksamheten, samt 
ytterligare en järnmalmsgruva i närområdet (Sahavaara).  

En av konsekvenserna utav gruvetableringen är att avrinningsområdet till sjön Kaunisjärvi 
och vattendraget som mynnar ut ur den, Patojoki, minskar med cirka 25 % under 
produktionstid. Dessa vatten är skyddade enligt Natura-2000 då Patojoki mynnar ut i 
Kaunisjoki, och vidare till Muonioälv, som är det största biflödet till Torneälv. Utöver det har 
även Kaunisjärvi och Patojoki två skilda statusklassificeringar, där en modellerad bedömning 
enligt Bottenvikens vattendistrikt klassat dessa som av hög ekologisk status och god kemisk 
status (exklusive kvicksilver) och Envix (2013), på uppdrag av Northland SA, bedömt dem 
båda till måttlig status. Miljökvalitetsnormen för dessa vatten är att ha hög ekologisk status 
år 2015, då Bottenvikens vattendistrikt inte sett någon anledning att förvänta en försämring 
av deras fastslagna status.   

Det är av vikt att ha klarhet i vattnens nuvarande tillstånd för att kunna förutspå 
konsekvenser som olika påverkan kan innebära, och inte minst vilka åtgärder som därmed 
kan bli aktuella. Ett vatten är alltid en produkt av sin omgivning, och förändringar i 
avrinningsområdet kan således påverka vattnets karaktär och ha effekter på hela ekosystemet 
däri. 
 
Syftet med undersökningen är att fördjupat redogöra för de miljökonsekvenser som ett 
minskat avrinningsområde till sjön Kaunisjärvi och vattendraget Patojoki kan ha, tillföljd av 
gruvetableringen i Kaunisvaara. För att uppfylla detta användes två metoder. Först utfördes 
en litteraturstudie som omfattade hur sjöar påverkas av minskat inflöde och hur vattendrag 
påverkas av minskat flöde, sedan undersöktes även Kaunisjärvis och Patojokis nuvarande 
tillstånd genom att gå igenom utförda undersökningar och bakgrundsdata som tillhandahölls 
av Northland Resources SA.  

Resultatet visar att ett minskat inflöde till sjöar har effekter för hela ekosystemet däri, genom 
att sjön får ökad omsättningstid eller minskad vattennivå. Detta leder i sin tur till antingen 
eutrofiering eller oligotrofiering, där det ekologiska svaret till stor del beror på vattnets 
förutsättningar och inflödets karaktär. Resultaten går därför naturligt isär på många punkter; 
syrgaskoncentration, TOC, vattenfärg, näring, pH, alkalinitet, växtplankton, bottenfauna och 
fisk. Gemensamt är dock att vattentemperaturen ökar och extern påverkan får mindre 
betydelse då interna processer får en överordnad roll. 

Hela näringsväven i vattendrag påverkas av ett minskat flöde; genom en ökad sedimentering 
och vattentemperatur samtidigt som syrgaskoncentration, vattenfärg och näringshalt 
minskar. Resultaten går isär vad gäller påverkan på TOC, pH och alkalinitet samt 
växtplankton. Generellt missgynnas dock befintliga arter av såväl växtplankton, bottenfauna 
som fisk och arter beroende av migration, medan arter bättre anpassade för de förändrade 
förhållandena gynnas.  

Detta examensarbete visar tydligt på att både Kaunisjärvi och Patojoki är påverkade av 
mänsklig aktivitet, då dessa vatten skulle väntas vara mer oligotrofa än vad som ses. I 
Kaunisjärvi råder det i princip syrefria förhållanden vintertid (men goda sommartid) och i 
Patojoki ses oväntat dåliga syrgasförhållanden. Det finns en hög andel organiskt material i 
vattnen, vilket indikeras av höga värden för TOC och absorbans. pH fluktuerar mycket, men 
är aldrig lågt, och alkaliniteten är hög, detsamma gäller näringshalterna, där till och med 
kväve är produktionsbegränsande. Vidare finns det en stor biomassa av växtplankton i 
Kaunisjärvi och kiselalgernas sammansättning i Patojoki indikerar näringspåverkan. 



 

 

Bottenfaunasamhället är artfattigt, i Kaunisjärvis fall där representativa prov tagits, och i 
Patojokis fall överlag, detsamma gäller fisksamhället i Kaunisjärvi, och Patojoki indikeras 
inte hysa fisk.  

Ett minskat avrinningsområde kommer att påverka näringsväven i Kaunisjärvi, där det är 
troligt att detta visar sig genom ökad vattentemperatur, vilket ytterligare försämrar 
syrgastillgången, och kan leda till att ett språngskikt uppstår som i sin tur påverkar närings- 
och syrgasfördelningen i vattenvolymen. Andelen organiskt material och vattenfärg behöver 
dock inte förändras, då inkommande humusämnen minskar men den partikulära delen kan 
väntas öka. Halten näringsämnen kan öka eller minska, i Kaunisjärvis fall är det mer 
sannolikt att den kommer att öka, då sjön kan antas ha en hög intern belastning som får en 
överordnad roll. pH och alkalinitet behöver inte förändras trots minskad tillförsel av 
humusämnen och eventuellt blottläggande av den litorala zonen, då vattnet redan har hög 
produktion och buffertkapacitet. Biomassan av växtplankton kommer sannolikt att öka till en 
början, som effekt av minskad vattenfärg, för att sedan avstanna och bli mer dominerad av 
cyanobakterier. Små förändringar kan komma att ses på bottenfauna och fisk samhället i sjön 
på grund av redan idag påverkade förhållanden, dock kan migreringen av arter hindras och 
sjön blir mer isolerad. Kaunisjärvi får sin livstid förkortad och blir på längre sikt en del av 
myren som omringar den. 

Ett minskat avrinningsområde kommer att ha effekter på näringsväven i Patojoki, troligen 
kommer denna påverkan visa sig genom ökad vattentemperatur och att den redan 
undermåliga syresättningen försämras. Andelen organiskt material och dess starka 
vattenfärg kommer mest sannolikt att minska, men kan förbli oförändrad med minskad 
tillförsel av färgande ämnen, ökad sedimentering men möjligen ökad produktion och 
minskad utspädning. Det är troligt att de höga näringshalterna kommer minska i Patojoki 
medan pH och alkalinitet kan förbli oförändrade. Växtplankton hämmas av minskade 
näringshalter men gynnas av flödesminskningen, och cyanobakterier kan komma att etablera 
sig. Påverkan på bottenfauna antas bli liten, då den är artfattig och bestående av tåliga arter, 
men migration påverkas negativt. Vattendraget indikeras ej hysa fisk men vandring kommer 
att hämmas, särskilt vid låga flöden. Störst påverkan kommer ses i den övre delen av Patojoki 
och även i det här fallet kommer vattendraget på sikt växa igen, på grund av dess nuvarande 
skick och med framtida påverkan.  

Ett minskat avrinningsområde kommer att påverka både Kaunisjärvi och Patojoki, däremot 
inte deras Natura-2000 status då de inte är en av livsmiljöerna eller hyser några utav arterna 
som ligger till grund för skyddet. Påverkan kommer däremot att inverka negativt på 
miljökvalitetsnormen som dock redan idag får ses som omöjlig att uppnå. Det är även troligt 
att en försämring av statusklassificeringen, och negativ inverkan på miljömål på nationell 
nivå, sker på grund av gruvetableringen. Dock är dessa utan påverkan ändå starkt hotade. 
Dessutom bidrar etableringen till ökade kunskaper om vatten och omgivande mark som 
öppnar upp för uppföljning och förbättringsåtgärder, vilket bidrar till måluppfyllelse. 
Slutligen, då Kaunisjärvi och Patojoki får ses vara av litet värde ur ekologiskt- och socialt 
perspektiv väger intresset av exploatering av mineralfyndigheterna mycket tyngre än 
bevarandet av dessa vatten. 
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1 Inledning och bakgrund 
Gruvdriften i Sverige har pågått i ungefär 4000 år och har haft stor betydelse för landets 
ekonomiska tillväxt (SGU 2008, 6, Näringsdepartementet 2013, 9). För cirka 50 år sedan 
bröts ungefär 20 miljoner ton malm årligen och idag ligger den siffran på cirka 70 miljoner 
ton i landet, och därmed är Sverige EU:s ledande producent för bland annat järnmalm (SGU 
2008, 6-21, Näringsdepartementet 2013, 11). I Miljöbalken (SFS 1998:808), MB 3 kap 7 § 
andra stycket framgår att sådana fyndigheter av värdefulla ämnen eller mineral är av 
riksintresse, och därför ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar utvinningen av 
dessa. 
 
Idag råder det en av många kallad gruvboom i landet, malmpriserna är höga och efterfrågan 
stor, det var senast på 70-talet som produktionen av malm var på motsvarande nivåer. 
Flertalet av, och de största, gruvorna är belägna i de norra delarna av landet (Västerbotten 
och Norrbotten) och det är även här man kan se en tydlig ökning i nyetableringar. En annan 
trend som kan skådas är att fler utländska företag intresserar sig för investering och 
etablering på den svenska gruvmarknaden (SGU 2011). 
  
Flertalet miljö- och hälsoproblem är kopplade till gruvdrift såsom landskapsbildspåverkan, 
transporter och vägbyggnationer, störningar i form av buller, damning, luftstötsvågor, 
vibrationer samt gruvavfall och utsläpp till vatten (Länsstyrelsen Västerbotten 2013). 
Påverkan på vattenkvaliteten kan innefatta utsläpp av metaller, surt lakvatten, gödande 
ämnen (främst kväve) och partiklar (Lindeström 2012, Mistra 2012).  
 
För att skydda och bevara det arv som vattnet innebär antogs år 2000 ramdirektivet för 
vatten (EU direktiv 2000/60/EG) (Länsstyrelsen Skåne 2010), som implementerades i 
svensk lagstiftning, främst via förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 
2004:660, Naturvårdsverket 2007, Vattenmyndigheterna 2013a). Sverige delades därför 
också in i olika vattendistrikt, baserade på avrinningsområden (Länsstyrelsen Skåne 2010). 
Varje vattendistrikt har bedömt status och fastställt miljökvalitetsnormer, enligt 
ramdirektivet för vatten (EU direktiv 2000/60/EG), för alla större sjöar och vattendrag. 
Statusen skildrar vilken kvalitet dessa har idag, och miljökvalitetsnormen vilken kvalitet 
dessa ska ha till en viss tidpunkt. Huvudregeln är att den fastslagna statusen sedan inte får 
försämras och att alla vatten ska uppnå god status till 2015 (med några undantag) 
(Vattenmyndigheterna 2013b). Statusen bygger på biologiska-, kemiska och fysikaliska- samt 
hydromorfologiska parametrar som indikerar olika typer av påverkan på vattnen, där de 
biologiska väger tyngst. Utifrån dessa uppmätta parametrar beräknas index fram, som bygger 
på naturliga opåverkade förhållanden (Naturvårdsverket 2007, NFS 2008:1), och en 
ekologisk status samt en kemisk status från skalan hög, god, måttlig, otillfredsställande eller 
dålig respektive god eller uppnår ej god erhålls (Naturvårdsverket 2007). 
 
I nära förbindelse med miljökvalitetsnormerna för vatten finns på nationell nivå även 
miljökvalitetsmål som reglerar vattenkvaliteten, dessa är främst; ”ingen övergödning”, 
”levande sjöar och vattendrag” och ”ett rikt växt- och djurliv” (Naturvårdsverket 2013a). 
Miljökvalitetsmålen beskriver det önskade tillståndet som miljöarbetet i landet ska leda fram 
till (Naturvårdsverket 2013b), där det huvudsakliga syftet är att de stora miljöproblemen ska 
vara lösta inom en generation, år 2020 (Naturvårdsverket 2013c). 
 
För att bedöma hur ett vatten kommer att påverkas är det är av vikt att ha klarhet i vattnens 
nuvarande tillstånd, och inte minst för vilka åtgärder som därmed kan bli aktuella 
(Vattenmyndigheterna 2013c). För att göra en bedömning om hur tillståndet ser ut i ett 
vatten brukar man se till en rad parametrar såsom vattentemperatur, syrgaskoncentration, 
totalt organiskt kol (TOC), absorbans, näringstillgång som total fosfor (tot-P) och totalt kväve 
(tot-N), pH, alkalinitet, växtplankton, bottenfauna och fisk. Alla dessa parametrar hänger 
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ihop i ett akvatiskt system där det sällan går att skilja påverkan på det ena från det andra 
(Bydén, Larsson och Olsson 2003, 42-69, 92-120).  

Vattentemperaturen är viktig att undersöka då den har påverkan på ekosystemets 
sammansättning av arter och även andra parametrar som till exempel lösligheten av syrgas i 
vatten, där kallt vatten löser mer syre än varmt (Bydén, Larsson och Olsson, 2003, 54). 
Syrgaskoncentrationen är därtill viktig för allt liv, där olika arter har olika preferenser och 
väldigt få klarar av syrefria förhållanden (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 55). Syrefria 
förhållanden kan också frisätta metaller som agerar toxiskt på vattenlevande organismer 
(Bydén, Larsson och Olsson 2003, 82) och syre behövs vidare för att nedbrytningen ska 
fungera optimalt. När det blir syrefattigt och tillsist syrefritt använder bakterierna istället för 
syrgas nitrat och det bildas ammonium, sedan sulfat som bildar svavelväte (Bydén, Larsson 
och Olsson 2003, 55-56), vilket är toxiskt för vattenlevande organismer men också för 
människor att inandas (Aga 2013).  

TOC ger en indikation på vattnets belastning av syretärande organiskt material, detta kan 
vara både i fast form som partikulärt organiskt kol (POC) eller löst form som löst organiskt 
kol (DOC). Dessa indikerar till viss del olika påverkan, där POC förknippas med växt- och 
djurdelar (dött eller levande) och DOC med humusämnen (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 
58-59), som ger systemet ett tillskott av näring (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 44). 
Absorbans kan ses som en hjälpparameter till TOC, och visar även det på till vilken grad 
vattnet är påverkat av TOC och turbulens (Bydén, Larsson och Olsson2003, 44-45), men kan 
också påveraks av närvaron utav mangan och järn som agerar stark färgande på vatten 
(Bydén, Larsson och Olsson 2003, 78-79).  

Näringstillgången är en välanvänd parameter, även om det finns andra ämnen som är viktiga 
för akvatiska organismer är det oftast fosfor eller kväve som är begränsande för 
primärproduktionen (Moss 2010, 42), i sötvatten främst fosfor (Bydén, Larsson och Olsson 
2003, 69). Tot-N är också en viktig parameter genom att den förändras relativt lite över året 
och därmed är en god indikator på eutrofieringspåverkan (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 
60-63). Tot-P visar vattnets innehåll av fosfor, såväl löst som bundet som oorganiskt eller 
organiskt. Den lösliga andelen oorganisk fosfor, fosfat, är lättillgänglig för växter, men allt 
fosfor kan omvandlas till denna form, bland annat i syrefria tillstånd (Öman, Wennberg och 
Wolf-Waltz 2000, 21, Bydén, Larsson och Olsson2003, 65-66). Tot-N är ett mått på vattnets 
innehåll av kväve, alltså av nitrit, nitrat, ammonium och ammoniak. Under syrgasrika 
förhållanden oxiderar ammonium (och ammoniak) till nitrit, nitrat, och slutligen till kvävgas 
som lämnar vattenfasen, under syrefria förhållanden blir slutprodukten istället nitrit, vilket 
är giftigt för många organismer. Nitrat är den form som är lättillgänglig för växter (Bydén, 
Larsson och Olsson 2003, 60-63). Även om det finns olika former av fosfor och kväve som 
ingår i tot-P och tot-N och som är olika tillgängliga för växter, så är den totala belastningen 
av dessa det man främst brukar se till, då olika processer (främst tillgången på syrgas) i 
vattenvolymen kan omvandla otillgängliga former till tillgängliga (Bydén, Larsson och Olsson 
2003, 60-66).  

Alkaliniteten är en viktig parameter då den visar vattnets buffertkapacitet, alltså 
motståndskraft mot tillskott av syra utan att reagera med en pH sänkning, där pH i sin tur 
beskriver surhetstillståndet för vattnet (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 52-53). Surheten är 
viktigt bland annat då det påverkar metallers löslighet i vatten, som generellt blir mer lösliga 
vid lägre pH (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 82). Hög alkalinitet, och därmed högt pH, 
beror på lättvittrade berg- och jordarter eller mänsklig påverkan (kalkning, odlad/brukad 
mark) (SMHI 2008, Naturvårdsverket 2011, 2, Länsstyrelsen Västra Götaland 2013), 
närvaron av svavelväte (Bydén, Larsson och Olsson2003, 56) men även humusämnen har en 
viss buffrande förmåga (Pertusatti och Prado 2007). 

Växtplanktonsamhällets artsammansättning såväl som biomassa är viktigt att undersöka då 
det ger en snabb indikation på förändringar i vattenkvaliteten (Naturvårdsverket 1999, 52) 
och även är en viktig födokälla i akvatiska system (SMHI 2010), vilket gör att det påverkar 
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hela näringskedjan. Till växtplankton räknas också cyanobakterier, där vissa arter av dessa 
kan producera toxin som kan förgifta däggdjur och människor (Charmichael 2001). 
Förekomst av cyanobakterier brukar normalt tyda på eutrofiering men vissa arter som 
exempelvis Anabaena, Aphanizomenon och Planktothrix förekommer även i oligotrofa 
vatten (Naturvårdsverket 1999, 55, Ernst 2001). 

Bottenfaunans artsammansättning brukar undersökas då det ger en bild av hur 
vattenkvaliteten har sett ut under längre tid, eftersom dessa olika bottenlevande små djur är 
olika känsliga för exempelvis försurning och näringspåverkan. Bottenfaunan är därtill också 
en viktig födoresurs för arter högre upp i näringskedjan (Naturvårdsverket 1999, 67, 
Länsstyrelsen Jönköping 2013). Fisksamhället är intressant att undersöka då de oftast finns 
en dokumenterad historia om förekomst (Naturvårdsverket 1999, 72), kan indikera fysiska 
hinder (Länsstyrelsen Stockholm 2013) och är av stort allmän intresse.  

Många av dessa parametrar ger en ögonblicksbild av tillståndet i ett vatten (Bydén, Larsson 
och Olsson 2003, 4), och de varierar över säsongen och med väder (Bydén, Larsson och 
Olsson 2003, 68, Johnsson et al. 2008, 11). I norra Sverige påverkas vattnen i samband med 
snösmältningen av en så kallad ”surstöt” som kan ge lägre halt av alkalinitet och pH men 
högre halt av DOC, absorbans, tot-P och tot-N (Laudon et al 2001, Degerman 2008, 5, 
Johnsson et al. 2008, 11, Banner et al. 2009), dessa effekter ses även vid kraftigt regn, 
exempelvis på hösten (Degerman 2008, 5, Johnsson et al. 2008, 11). Medan sjövattnet under 
vår och höst omblandas väl, så avstannar detta till vintern i norra Sverige, på grund av 
istäcket, på sommaren finns även ett omblandningshinder i djupa sjöar, i form av ett 
temperatursprångskikt som styrs av vattnets densitet (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 33). 
Flödet i ett vattendrag varierar i liknande utsträckning över året med höga flöden på våren 
och hösten, orsakat av vårfloden och regn, och med lågvattenföring sommar- och vintertid i 
norra Sverige (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 22, Degerman 2008, 5). Det är därför av vikt 
att ha så omfattande underlag som möjligt att basera vattnens tillstånd på, då detta medför 
att det kan variera mycket mellan exempelvis torr- och våtår (Bydén, Larsson och Olsson 
2003, 4). 

Ett av de tidigare nämnda utländska företag som intresserat sig för gruvetablering på den 
svenska marknaden är Northland Resources SA (Northland). Företaget är dotterbolag till det 
tidigare kanadensiska prospekteringsföretaget Northland Resources Inc, nu registrerat som 
ett europeiskt bolag med säte i Luxemburg, Northland Resources SA (Northland 2013a). 
2004 förvärvade bolaget rättigheterna till järnmalmsfyndigheterna i Sahavaara och Tapuli 
belägna i Kaunisvaara cirka 3 mil norr om Pajala, Pajala kommun, Norrbottens län och 2010 
erhöll bolaget tillstånd för brytning av järnmalm och därtill erforderliga anläggningar för 
Tapuli av Finsk Svenska Gränsälvskommissionen. I dagsläget är Northland i processen att 
söka ett samlat tillstånd för gruvverksamheten som pågår idag (Tapuli) och även för planerad 
brytning i Sahavaara hos mark- och miljödomstolen (Northland 2011a). För 
tillståndsprövningen har miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättats i enlighet med MB 
(SFS 1998:808). Däri identifieras en av konsekvenserna utav etableringen i Kaunisvaara till 
att avrinningsområdet till sjön Kaunisjärvi och vattendraget som mynnar ut ur den, Patojoki, 
kommer att minska med cirka 25 %, då vatten under produktionstid kommer ledas om från 
dess naturliga avrinning (Northland 2011a och b).  
 
Både sjön och vattendraget är skyddade enligt Natura 2000 (Northland 2011a och b), ett 
nätverk inom EU för bevarandet av den biologiska mångfalden, genom att hindra utrotandet 
av skyddsvärda arter och livsmiljöer listade i fågeldirektivet (EU direktiv 2009/147/EG) samt 
art- och habitat direktivet (EU direktiv 92/43/EEG). Att ett område har denna status betyder 
dock inte att inga intrång får ske, men dessa får inte strida mot syftet med skyddet 
(Naturvårdsverket 2013a). Kaunisjärvi och Patojoki har det här skyddet då Patojoki mynnar 
ut i Kaunisjoki och vidare till Muonioälven, som är det största biflödet till Torneälv 
(Northland 2011a och b). Torne- och Kalix vattensystem har i sin tur Natura 2000-status då 
de är en av få storskaliga, oreglerade älvar som hyser naturligt reproducerande bestånd av lax 
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och havsvandrande öring samt för att det i området finns naturtyper och arter som omfattas 
av art- och habitat direktivet (EU direktiv 92/43/EEG) (Länsstyrelsen Norrbotten 2007). 
Torne- och Kalix vattensystem är av samma anledning därför även av riksintresse enligt MB 
(SFS 1988:808) 4 kap 8§, vilket betyder att en avvägning mellan motstridiga riksintressen 
behöver göras enligt 3 kap 1§ MB (SFS 1998:808).  
  
I enlighet med ramdirektivet för vatten (EU direktiv 2000/60/EG) har Bottenvikens 
vattendistrikt även bedömt status och fastställt miljökvalitetsnormer för Kaunisjärvi och 
Patojoki. Båda bedöms vara av hög ekologisk status och god kemisk status (exklusive 
kvicksilver) till år 2015, då det inte har uppskattats finnas skäl att förvänta en försämring. I 
Kaunisjärvi och Patojokis fall bygger bedömningen på modellerade beräkningar, och inte 
faktiska provtagningar (VISS 2013a, b och c). I strid mot detta har Envix (2013) utfört en 
bedömning av sjön och vattendragets status, på uppdrag av Northland, där bedömningen 
gick emot den modellerade i VISS (2013a, b och c) och skattades till måttlig i båda fallen.  
 
Som sagt är det viktigt att ha insyn i ett vattens tillstånd för att bedöma vad olika påverkan 
kan leda till för konsekvenser (Vattenmyndigheterna 2013c), till exempel ett minskat 
avrinningsområde. Ett vatten är en produkt av sin omgivning, det speglas alltså av sitt 
avrinningsområde (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 24) och förändringar i denna kan 
således påverka biologiska och kemiska parametrar i vattnet, som i sin tur har effekter på 
hela ekosystemet däri.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att fördjupat redogöra för de miljökonsekvenser som ett 
minskat avrinningsområde till sjön Kaunisjärvi och vattendraget Patojoki kan ha, tillföljd av 
gruvetableringen i Kaunisvaara. De frågeställningar som behandlas är: 

- Hur påverkas biologiska och kemiska parametrar i en sjö av ett minskat inflöde?  
- Hur påverkas biologiska och kemiska parametrar i ett vattendrag av ett minskat 

flöde? 
- Hur har tillståndet sett ut och hur är det idag för Kaunisjärvi? 
- Hur har tillståndet sett ut och hur är det idag för Patojoki? 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen kommer endast att se till konsekvenserna för Kaunisjärvi och Patojoki, 
eventuella konsekvenser för omkringliggande mark- och vattenområden behandlas inte i 
någon större utsträckning, dock kan undersökningen ge viss vägledning även för dessa 
områden. Vidare kommer endast hänsyn till gruvetableringens påverkan på Kaunisjärvi och 
Patojoki med avseende på det minskade avrinningsområdet att behandlas, eventuella andra 
effekter utav gruvetableringen omfattas inte av denna undersökning. Parametrar som ingår 
är vattentemperatur, syrgaskoncentration, TOC, absorbans, tot-P, tot-N, pH, alkalinitet, 
växtplankton, bottenfauna och fisk. 

2 Material och metoder 

2.1 Litteraturstudie 
För att besvara frågeställningarna om påverkan av minskat inflöde och minskat flöde 
samlades material i form av MKB för liknande projekt in från Lässtyrelsen i Norrbotten samt 
Västerbotten län, och det genomfördes en litteraturstudie i den vetenskapliga databasen web 
of science. Sökord som användes var ”retention time”, ”reduced flow”, ”TOC”, ”colour”, 
”nutrients”, ”TP”, ”TN”, ”pH”, ”alkalinity”, ”phytoplankton”, ”benthos”, ”fish”. 
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2.2 Tillståndsbeskrivning 

För beskriva nuläget i Kaunisjärvi och Patojoki erhölls provtagningsdata inom Northlands 
egenkontrollprogram, bakgrundsundersökningar, utredningar och enkätundersökningar 
utförda av bolaget som behandlade sjön och vattendraget. Provtagningsdata sammanställdes 
sedan i Microsoft Office Excel och jämfördes med referensvärden enligt Naturvårdsverket 
(1999) (bilaga 1). Vidare utfördes fältbesök vid Kaunisjärvi och Patojoki (2013-04-15 och 
2013-04-16) i syfte att få en bild utav området.  

2.3 Dataanalys 

Provtagningsdata före 2009 användes inte på grund av få datapunkter och i Patojokis fall 
fanns inget provtagningsdata under vintermånaderna.  

För Patojoki togs ett värde för absorbans bort 2012-03-22 på grund av orimligt lågt (0) och 
ett värde för alkalinitet 2009-07-13 (6,1 mmol/l), som var orimligt högt. För Kaunisjärvis del 
togs ett värde för TOC i bottenvatten bort 2012-09-06 som var orimligt lågt (2 mg/l), och ett 
värde för alkalinitet i ytvatten 2012-05-03 som var orimligt högt (1,18 mmol/l) jämfört med 
de andra värdena under perioden.  

Omräkningar från finsk absorbans till svensk utfördes enligt formeln svensk absorbans = 
(finsk absorbans/2,3030)*0,05 (Envix 2013). Näringskvot räknades ut enligt medelvärdet för 
tot-N juni till september 2012/medelvärdet för tot-P juni till september, för Kaunisjärvi i 
ytvatten år 2012, enligt Naturvårdsverket (1999, 23), medan det för Patojoki utfördes med 
medelvärden för juni till september från 2009 till 2012 på grund av få data punkter. 
Medelvärdet för klorofyll a i Kaunisjärvi baserades på tre provtagningar över tre år (2010-
2012). Avvikelse från jämförvärde för fosfor i Kaunisjärvi beräknades enligt uppmätt 
halt/jämförvärde, där uppmätt halt var medelvärde under 3 år (2010-2012) i ytvatten från 
maj-oktober och jämförvärde beräknades enligt jämförvärde=5+48*absorbans för samma 
period. För Patojoki jämfördes medelvärden månadsvis för tot-P och tot-N 2009-2013 med 
SMHI (2013a) modellerade månadsmedelvärden av fosfor- och kvävekoncentrationer från 
2009-2011. Teoretisk omsättningstid beräknades enligt Naturvårdsverket (2010) där 
teoretisk omsättningstid = sjövolym/avrinningen, och där avrinning tillhandahölls från 
SMHI (2011).  
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2.4 Områdesbeskrivning 

 

Figur 1. Sjön Kaunisjärvi och vattendraget Patojokis avrinningsområden är markerat i rött respektive blått, deras 
förhållanden till Kaunisvaara by och verksamhetsområdet för Tapuligruva, samt planerat verksamhetsområde för 
Sahavaaragruvan ses även. Vidare visas odlad/brukad mark och diken i området. Figur från Northland (2011b).  

Kaunisjärvi är en 67 hektar stor sjö belägen strax nordost om Kaunisvaara by och strax sydost 
om verksamhetsområdet för Tapuli (figur 1 och 2). Runt sjön domineras området av ett flackt 
landskap i huvudsak bestående av myrmark och lövrik blandskog (figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Verksamhetsområdet i Tapuli med anrikningsverk. Området är omringat av myrmark. Foto av 
Northland (2013b).   
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Figur 3. Till vänster visas Kaunisjärvi sett från sjöns sydöstra del, gruvområdet för Tapuli skådas även i 
horisonten. Området är flackt och består i huvudsak av myrmark och lövrik blandskog. Till höger visas 
Kaunisjärvi sett från båtplatsen, som skiljer sig från övrig mark kring sjön, som i huvudsak består av myrmark. 
Foto från Emma Möller, Northland och Envix (2013).  

Jordarten utgörs av torv, och i närområdet morän, på en berggrund av ultrabasisk, basisk och 
intermediär vulkanisk bergart (basalt, andesit med mera) (SGU 2013). Avrinningsområdet 
(tabell 1) domineras även det av ett plant landskap av blandskog och myrmark, med även av 
dikad tidigare odlad/brukad mark väster om Kaunisjärvi, var inflödet Kiekkajoki rinner 
igenom innan den mynnar ut i sjön (figur 1 och 4). Avrinningsområdet innefattar även de 
norra delarna av Kaunisvaara by, väg 99 och mark i anspråkstaget av gruvetableringen i form 
av dagbrott, processvattenbassäng samt planerat gråbergsupplag, sand- och 
klarningsmagasin (figur 1 och 2). Förutom Kiekkajoki finns även ett inflöde norr om sjön, 
Rässioja (figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Brukad/odlad mark väster om Kaunisjärvi var inflödet, Kiekkajoki, rinner igenom innan dess utmynning 
i sjön. Diken syns inte lika tydligt på grund av snötäcket. Foto av Emma Grönberg.   

Sjön karaktäriseras av ett färgat vatten, sin avsaknad av ackumulationsbottnar och sitt ringa 
medel- och maxdjup (tabell 1). Kaunisjärvi har även en kort teoretisk omsättningstid före och 
efter det minskade avrinningsområdet (tabell 1), och är en så kallad polymiktisk sjö, det vill 
säga omblandas flera gånger per år, även efter påverkan.  

Halten av metaller i vatten visar genomgående låga till mycket låga halter (Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, 
Ni, As) som skiljer sig litet eller ingenting alls från naturliga, ursprungliga halter för sjöar i 
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norra Sverige (Naturvårdsverket 1999, 44-50), med undantag av ett uppmätt värde 2011-11-
21 av Zn som 56, 4 µg/l.  

Tabell 1. Tabellen visar Kaunisjärvis sjöarea (Envix 2013), sjövolym, medeldjup (Envix 2013), maxdjup, teoretisk 
omsättningstid och avrinningsområdets area (SMHI 2013a) för opåverkade förhållanden (innan 
avrinningsområdet minskas). Vidare ses avrinningsområdets area vid påverkade förhållanden (- 25 %) och 
teoretisk omsättningstid för påverkade förhållanden. 

Kaunisjärvi        

Opåverkat Opåverkat Opåverkat Opåverkat Opåverkat Opåverkat Påverkat Påverkat 

Sjöarea  
(km²) 

Sjövolym 
(m³) 

Medel-
djup  
(m) 

Maxdjup  
(m) 

Avrinning-
sområde 
(km²) 

Teoretisk 
omsättni-
ngstid  
(år) 

Avrinnin-
gsområde 
(km²)  

Teoretisk 
omsättni-
ngstid  
(år) 

0,67 1 340 000 2 4,6 10,4 0,29 7,8 0,38 

 

Patojoki är utflödet från Kaunisjärvi och rinner efter cirka 4,5 kilometer av flackt 
myrdominerat landskap ut i Kaunisjoki och vidare till Muonioälv (figur 1 och 5). Cirka en 
kilometer nedströms Kaunisjärvi rinner vattendraget Vähäjoki, från sjön Vähäjärvi, in i 
Patojoki (figur 1) vid ett område där berggrunden består av glimmerrika sedimentära 
bergarter (lerskiffer, siltsten med mera) (SGU 2013) till skillnad från den övervägande delen 
av sträckan som består av ultrabasisk, basisk och intermediär vulkanisk bergart (basalt, 
andesit med mera) (SGU 2013). Jordarten är genomgående torv men i närområdet, och 
ibland som inslag, finns även morän och isälvssediment (SGU 2013).  

 

Figur 5. Till vänster ses Kaunisjärvis utlopp, Patojoki, i april 2013 och till höger det typiska myrdominerade 
markområdet kring Patojoki, hösten 2012. Foto av Emma Grönberg och Emma Möller, Northland.   

Övre delen av Patojoki (innan Vähäjokis inflöde) har ett avrinningsområde på 11,1 km², men 
ett delavrinningsområde på 0,73 km² (SMHI 2013a), vilket betyder att den i huvudsak får sitt 
vatten från Kaunisjärvi. Den betydligt längre sträckan (cirka 3,5 km) av Patojoki, nedanför 
Vähäjokis inflöde, har ett avrinningsområde på 35,7 km² (SMHI 2013a) som, utöver 
Kaunisjärvis avrinningsområde, även innefattar hela Kaunisvaara by, Vähäjärvi, Vähäjoki och 
en större del av gråbergsupplaget samt sand- och klarningsmagasinet (figur 1). Det finns även 
större yta av dikad odlad/brukad mark i området. Sjön Vähäjärvi är recipient för det 
kommunala avloppsvattnet. 

Patojoki karaktäriseras av tydliga perioder av högflöden (tabell 2, figur 7), branta 
strandkanter, långsamflytande partier, färgat vatten och genomgående mjukbotten. 
Vattendraget är som grundast vid utloppet från Kaunisjärvi (cirka 0,5 m) och som djupast vid 
inflödet till Kaunisjoki (cirka 2 m) (figur 1). Det färgade vattnet rinner huvudsakligen genom 
ett myrdominerat landskap, men också blandskog dominerat av löv (figur 5 och 6).  
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Figur 6. Patojoki med dess karaktäristiska lugnflytande partier och färgade vatten. Foto från Emma Möller, 
Northland och Evander (2013).  

Halten av metaller i vatten visar genomgående låga till mycket låga halter (Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, 
Ni, As) i Patojoki och skiljer sig litet eller ingenting alls från naturliga, ursprungshalter för 
mindre vattendrag i norra Sverige (Naturvårdsverket 1999, 44-49), med undantag för ett 
värde av Zn som 2011-03-09 var 23,8 µg/l. 

 

Figur 7. Vattenföringen i Patojoki, vid Kaunisjärvis utlopp, från åren 1999-2013 enligt SMHI (2013a) 
flödesstatistik. 

Tabell 2. Medelhögvattenföring (MHQ), medelvattenföring (MQ) och medellågvattenföring (MLQ) för Patojoki 
vid Kaunisjärvis utlopp, under opåverkade förhållanden (baserat på SMHI (2013a) flödesstatistik för åren 1981-
2010) och under påverkade förhållanden, med antagandet enligt Waaranperä och Nyström (2009) att flödet 
minskar i samma storleksordning som avrinningsområdet (25 %).  

Vattenföring 
Patojoki 

     

opåverkat opåverkat opåverkat påverkat 
- 25 % 

påverkat 
- 25 % 

påverkat 
- 25 % 

MHQ (m³/s) MQ (m³/s) MLQ (m³/s) MHQ (m³/s) MQ (m³/s) MLQ (m³/s) 
1,14 0,10 0,01 0,855 0,075 0,0075 
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3 Resultat 

3.1 Påverkan av minskat inflöde till sjöar 
Studierna visar i huvudsak att ett minskat inflöde till sjöar leder till antingen en ökad 
omsättningstid (Håkansson 1996, Jones och Elliott 2007, Zhang, Wilkin och Schofield 2010), 
eller minskad vattennivå (Perrow, Moss och Stansfield 1994, Olds et al. 2011, Hassanzadeh, 
Zargham och Hassanzadeh 2012). Detta kan i sin tur leda till antingen eutrofiering eller 
oligotrofiering, beroende på inloppets karaktär och sjöns interna belastning (Jones och 
Elliott 2007, Olds et al. 2011, Zohary och Ovstrovsky 2011), då den externa påverkan får 
minskad betydelse och interna processer i sjön får en överordnad roll med minskad 
genomsköljning och ökad retention (Perrow, Moss och Stansfield 1994, Jones och Elliott 
2007, Bergström et al. 2008, Olds et al. 2011). Alltså förstärks sjökaraktären samtidigt som 
naturen av ett flödande system minskar (Olds et al. 2011), och sjön får en annorlunda kemisk, 
fysisk och biologisk sammansättning än dess inlopp (Lindström och Bergström 2004).  

3.1.1 Ökad omsättningstid 

Fysikaliskt påverkar en ökad omsättningstid sjön genom ökad vattentemperatur och kan 
även leda till bildandet av ett temperatursprångskikt, eller fördjupandet av ett redan 
befintligt temperatursprångskikt (Mortsch och Quinn 1996, Meyer et al. 1999, Jones och 
Elliott 2007). Syrgaskoncentrationen försämras (Mortsch och Quinn 1996) och minskade 
halter i bottenvatten har visats (Meyer et al. 1999), denna effekt omvänds i de fall effekten 
blir en oligotrofiering (Jeppesen et al. 2005). Den ökade vattentemperaturen påverkar även 
syrgaslösligheten negativt (Jeppesen et al. 2009). Halten DOC minskar pågrund av det 
minskade inflödet (Townsend, Luong och Boland 1996, Mayer et al. 1999) men halten POC 
ökar i de fall produktiviteten ökar och vise versa (Routh et al. 2009). 

Vattenfärgen ändras också med ökad omsättningstid, den kan minska på grund av minskat 
inflöde av färgande ämnen (Townsend, Luong och Boland 1996, Meyer et al. 1999) och då 
material som färgar vattnet hinner brytas ner på grund av den längre uppehållstiden, helst i 
sjöar av låg trofinivå med lite organiskt material (Townsend, Luong och Boland 1996). Om 
införseln av fosfor minskar, och sjön inte har en hög intern belastning, kan det leda till att 
vattenfärgen minskar, på grund av minskad biomassa av växtplankton och vise versa 
(Jeppesen et al. 2005).  

Halten näringsämnen ökar genom ökad retention i sjöar med ökad omsättningstid, men den 
kan även minska beroende på om sjön får en stor del av sin näring från det minskade inflödet 
(Jones och Elliott 2007, Elliott och Defew 2012). I de senare fallen blir fosfor återigen 
produktionsbegränsande och en ny jämnvikt nås, detta kan ta 10-15 år, främst beroende på 
sjöns interna belastning av näring men också omsättningstid (Jeppesen et al. 2005). Den 
interna belastningen av näring ökar av ökad omsättningstid med förhöjd retention (Jones 
och Elliott 2007). Halten näringsämnen i ytvattnet kan dock minska om ett språngskikt 
uppstår, som minskar utbytet med underliggande vattenlager (Magnuson et al. 1997, Meyer 
et al. 1999, Stockner, Rydin och Hyenstrand 2000). 

pH och alkalinitet kan höjas då tillrinningen av DOC minskar (Buffam et al. 2007). I de fall 
då en ökad biomassa av växtplankton är att vänta har pH visats fluktuera mer 
(säsongsmässigt och dagligt) på grund av hög fotosyntes som bidrar till en förhöjning av pH, 
men med efterföljande nedbrytning som sänker pH (Carter, Rybicki och Hammerschlag 1991, 
Wang et al 2007). 

Växtplanktonsamhället kan påverkas genom att det skiljer sig mer från inloppet med ökad 
omsättningstid (Bergström et al. 2008). Sjöar med lång omsättningstid har visats ha större 
biomassa (Jones och Elliott 2007, Bernhardt, Elliott och Jones 2008) och annan 
artsammansättning än de med kortare omsättningstid, då stagnationen av vattnet gör det 
möjligt för långsamväxande arter såsom kvävefixerande cyanobakterier att etablera sig 
(Jones och Elliott 2007, Bernhardt, Elliott och Jones 2008). Ökad biomassa av växtplankton 
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och etablering av cyanobakterier har även setts till följd av ökade vattentemperaturer, med 
minskad biodiversitet i växtplanktonsamhället (Elliott, Jones och Thackerey 2006). Vidare 
har visats att vårblomningen kan tidigareläggas och höstblomningen förlängas med ökad 
omsättningstid (Jones och Elliott 2007). Men det finns även studier som visar att biomassan 
inte behöver öka av ökad vattentemperatur, dock sågs även här ökad biomassa av 
cyanobakterier (Magnuson et al. 1997, Elliott och Defew 2012). Det har visats att en 
fördubbling av omsättningstiden, i en sjö med en redan kort omsättningstid (1-2 månader), 
kan dubbla den årliga mängden klorofyll a (Jones och Elliott 2007). Elliott och Defew (2012) 
styrker att klorofyll a ökar med ökad temperatur och med ökad omsättningstid. Att 
vattenfärgen minskar är också en faktor som leder till att växtplankton kan etablera sig 
(Meyer et al. 1999). Men biomassan av växtplankton kan också minska, om sjön får en 
betydande del av sin näring från inflödet (Jeppesen et al. 2005, Jones och Elliott 2007, Elliott 
och Defew 2012). 

Ett minskat inflöde kan leda till eutrofiering (Jones och Elliott 2007, Olds et al. 2011, Zohary 
och Ovstrovsky 2011) som i sin tur påverkar bottenfaunan genom att minska biomassan, 
artrikedomen och gynna tåliga arter (Rosenberg och Nilsson 2005, Cai, Gong och Qin 2012) 
som klarar av den ökade ackumuleringen av organiskt material (Bonsdorff 1992) och 
syrefattiga förhållanden (Särkkä 1993, Rosenberg och Nilsson 2005). Särkkä (1993) visade 
att artrikedomen hos bottenfaunan kan öka med ökad sedimentering av organiskt material, 
då detta är en näringskälla och bottenfauna gynnas av orörliga sediment (Bronsdorff et al. 
1992). Liknade effekter för artrikedomen och dominansen av tåliga arter ses för 
oligotrofiering (Heynes et al.2005). 

Högre vattentemperatur gynnar varmvattenarter såsom abborre och missgynnar 
kallvattenarter som till exempel lax eller öring (Mortsch och Quinn 1996, Meyer et al. 1999). 
Påverkan från eutrofiering har setts leda till en ökad artrikedom hos fisk, till en viss nivå av 
näring nås, och sedan blir förhållandet det motsatta (Jeppesen et al. 2000). En annan effekt 
på artsamhället som setts när en sjö går från ett mesotroft tillstånd till ett eutroft är en ökad 
halt allätande och djurplanktonätande fiskarter, exempelvis mört, och minskad halt predator 
fiskarter, exempelvis abborre och gädda (Jeppesen et al. 2000, Zambrano et al. 2006, 
Jeppesen et al. 2009) med fler små individer (Jeppesen et al. 2000). Vid oligotrofiering råder 
det motsatta förhållandet, och även en minskad biomassa av fisk (Bergman et al. 1997, 
Stockner, Rydin och Hyenstrand 2000, Jeppesen, Jensen och Södergaard 2000). 

3.1.2 Minskad vattennivå 

Även en minskad vattennivå har visats leda till ökade vattentemperaturer (Perrow, Moss och 
Stansfield 1994) och bildandet av ett språngskikt (Meyer et al. 1999, Hueftle och Stevens 
2001). Bouvy et al. (2003) visade dock att inget temperatursprångskikt uppstod, beroende på 
att det rådde ett tropiskt klimat vilket leder till små temperaturförändringar i vattenvolymen 
då lufttemperatur varierar väldigt lite över året. Vidare visade inte Olds et al. (2011) på en 
statistiskt signifikant förändrad vattentemperatur i Nebraska (även om det fanns 
indikationer på en ökning), vilket förklaras av den goda omblandningen orsakad av 
vindförhållandena. Även lägre vattennivåer leder till minskade syrgaskoncentrationer, främst 
i bottenvatten, på grund av skiktning och en ökad nedbrytning av organiskt material (Perrow, 
Moss och Stansfield 1994, Hueftle och Stevens 2001, Bouvy et al. 2003, Olds et al. 2011). Den 
ökade vattentemperaturen påverkar även syrgasmättnaden negativt (Jeppesen et al. 2009). 
Högre halt POC har visats (Bouvy et al. 2003), men minskade halter av DOC tillförs (White et 
al. 2008, Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009). Däremot visade inte McGowan et al. (2005) 
på några signifikanta förändringar av minskad vattennivå med avseende på 
syrgaskoncentration och DOC. 

Vattenfärgen har visats sjunka på grund av minskat inflöde av färgande ämnen, DOC (Meyer 
et al. 1999, Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009). Dock har visats att absorbans är högre i 
vatten med mycket växtplankton än i vatten som är färgat av humus (Ranåker et al. 2012), 
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och lägre vattennivå kan leda till ökad biomassa av växtplankton (Bouvy et al. 2003, Olds et 
al. 2011). 

Även lägre vattennivåer leder till högre intern belastning av näringsämnen (Perrow, Moss 
och Stansfield 1994, Zohary och Ovstrovsky 2011), men halter har setts minska då inflödet av 
näring minskat (Newbrey och Ashwoth 2004). Andra menar att halterna av näringsämnen 
ökar (Bouvy et al. 2003, Jeppesen et al. 2009), trots det minskade tillskottet av näring från 
inflöden (Zohary och Ovstrovsky 2011), beroende på ökad temperatur, skiktning med 
försämrade syrgasförhållanden i bottenvatten och därmed frisättning av näring (Jeppesen et 
al. 2009). McGowan et al (2005) visade dock inga betydande förändringar av näringshalter. 

Alkalinitet har visats öka och pH fluktuera mer (Bouvy et al. 2003) med minskade 
vattennivåer, men kan också minska på grund av sänkta grundvattennivåer (Magnuson et al. 
1997, Sommer och Horowitz 2009). pH (och alkalinitet) har även visats minska av att den 
littoralazonen frisätts till syre, och svavelhaltiga sediment oxiderar och därmed agerar 
försurande på sjön när vårfloden eller kraftiga regn spolar ner detta till vattnet (Sommer och 
Horowitz 2009).  

Biomassan av växtplankton ökar (Bouvy et al. 2003, Olds et al. 2011) med lägre vattennivå 
och cyanobakterier för möjlighet att etablera sig (Magnuson et al. 1997, Bouvy et al. 2003, 
Zohary och Ovstrovsky 2011), vilket leder till ökade klorofyll a nivåer (Olds et al. 2011). 
Denna effekt ses även av ett klarare vatten (på grund av minskad tillförsel av DOC och ökad 
sedimentering) som möjliggör etablering av växtplankton (Meyer et al. 1999), Bouvy et al. 
(2003) visade däremot på ett lägre siktdjup.  Vidare har även visats att produktiviteten ökar 
med avseende på ökad temperatur, men att biomassan och diversiteten inte behöver det, då 
stratifikationen hindrar näringsämnesutbyte mellan bottenvatten och ytvatten (Magnuson et. 
al 1997). Inga förändringar av växtplanktons biomassa eller diversitet visades däremot av 
McGowan et al. (2005).  

Fluktuationer i vattennivåer har visats minska artrikedomen hos bottenfauna (White et al. 
2008). Bottenfauna påverkas även av temperaturökningen genom att de får kortare livscykel, 
generationstid, högre reproduktion, lägre dödlighet och mindre storlek. Dock inte för arter i 
djupa vatten (profundalzonen i djupa sjöar) var temperaturen inte ändras nämnvärt 
(Magnuson et al. 1997). Torka som orsakat minskade vattennivåer har visats påverka 
bottenfauna genom att tåliga arter gynnas (MacKay, Cyrus och Russell 2010), i övrigt kan 
samma effekter som för ökad omsättningstid ses, kopplat till eutrofiering (Bonsdorff 1992, 
Särkkä 1993, Rosenberg och Nilsson 2005, Cai, Gong och Qin 2012). 

Habitatet för fisk och andra organismer minskar till följd av minskad vattenvolym, men också 
temperaturökningen. Detta kan innebära att fiskar som inte lever i sitt temperatur optimum i 
dagsläget gynnas medan andra söker sig till nya habitat (Magnuson et al. 1997, Meyer et al. 
1999). Exempelvis för kallvatten arter av fisk, såsom lax eller öring, hämmas tillväxten och de 
blir mindre i storlek i brist på optimala habitat (Whetherley, Campbell-Lendrum och 
Ormerod 1991, Magnuson et al. 1997). Denna effekt förvärras i grunda, näringsbelastade 
sjöar (Magnuson et al. 1997). Även Merron, Bruton och Delalouviere (1993) visade på 
minskade fiskpopulation som en effekt av torka. Det minskade medeldjupet, förstärkt av 
ackumuleringen av sediment, har vidare negativ effekt på artrikedomen och diversiteten hos 
fisk (Jeppesen et al. 2000). Det kan även leda till fiskdöd, på grund av låga 
syrgaskoncentrationer (Perrow, Moss och Stansfield 1994, Olds et al. 2011). Eftersom en 
minskad vattennivå även kan leda till eutrofiering, ses samma förändringar i artsamhällena 
som för ökad omsättningstid (Bergman et al. 1997, Jeppesen et al. 2000, Zambrano et al. 
2006, Jeppesen et al. 2009). White et al. (2008) och McGowan et al. (2005) visade däremot 
inte på några förändringar i fisksamhället av minskad vattennivå.  
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3.2 Påverkan av minskat flöde i vattendrag 

Minskat flöde har visats ha flertalet effekter på ekosystemen i vattendrag då det är just flödet 
som ligger till grund för ekosystemens uppbyggnad i sådana system(Renöfält, Jansson och 
Nilsson 2010). En reducering av flöde påverkar vattnets fysiska egenskaper, såsom 
vattenhastighet, vattennivå, area, transport av sediment och vattentemperatur (Anderson, 
Freeman och Pringle 2006, Rolls, Leigh och Sheldon 2012). Vidare ses vid 
vattenkraftsetablering en tydlig barriäreffekt som uppstår till följd av dammkonstruktionen 
(Zhong och Power 1995, Renöfält, Jansson och Nilsson 2010), denna har dock även påvisats 
som effekt av dammar där ett mindre flöde kvarlämnas nedströms som kompensation (cirka 
10 %) (Anderson, Freeman och Pringle 2006). Barriäreffekten kan ha påverkan på fisk och 
andra organismer som förhindras att migrera uppströms, förutom möjligen vid höga flöden 
(Zhong och Power 1995, Anderson, Freeman och Pringle 2006, Rolls, Leigh och Sheldon 
2012).  

Vattentemperaturen stiger till följd av uppgrundningen av det minskade flödet (Anderson, 
Freeman och Pringle 2006, Rolls, Leigh och Sheldon 2012). Det kan även uppstå en ett 
temperatursprångskikt (Rolls, Leigh och Sheldon 2012) och syrgaskoncentrationen 
försämras (Liu et al. 2005, Rolls, Leigh och Sheldon2012). Vad gäller TOC går uppgifterna 
isär då vissa studier menar att TOC minskar vid minskat flöde, på grund av den minskade 
tillförseln (Zong och Power 1995, Stromberg et al. 2007, Baures 2013), medan Paern och 
Mander (2012) visar att TOC ökar. 

Vattenfärgen kan minska genom ett minskat inflöde av färgande ämnen (Zielinsky, Gorniak 
och Piekarski 2009), men också genom den ökade sedimenteringen som en flödesminskning 
innebär (Wootton, Parker och Power 1996, Osmundson et al. 2002). Vid ökad biomassa av 
växtplankton (Istavanovics och Honti 2012, Rolls, Leigh och Sheldon 2012) kan dock en 
färgökning ses (Ranåker et al. 2012).   

Vid vattenkraftetablering har visats att sediment (organiskt material) som inte transporteras 
ut från dammarna har påverkan också genom att mindre näring tillförs flödet (Stromberg et 
al. 2007), detta ses även för minskat flöde på grund av torka (Dahm et al. 2003, Zielinsky, 
Gorniak och Piekarski 2009). En annan viktig faktor för näringen i vattendraget är att ett 
minskat flöde leder till att en del av strandzonen som tidigare svämmades över nu minskar, 
vilket ger vattendraget mindre tillförsel av näring och organiskt material (Wootton, Parker 
och Power 1996, Cortes et al. 2002, Osmundson et al. 2002, Rolls, Leigh och Sheldon 2012). 

Alkalinitet har visats öka vid minskat flöde (Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009) men kan 
också minska på grund av sänkta grundvattennivåer (Magnuson et al. 1997, Sommer och 
Horowitz 2009). pH har setts minska på grund av flödesminskning vid torka (Zielinsky, 
Gorniak och Piekarski 2009) och, då minskat flöde leder till lägre vattennivåer, kan samma 
effekt som för sjön med avseende på pH ses, alltså att sulfathaltiga sediment oxiderar och 
agerar försurande på vattendraget vid regn och översvämning (Simpson et al. 2010).   

Näringsämnen tillförs i mindre grad på grund av sedimentering tidigare i systemet och 
minskad omfattning av översvämningen (Wootton, Parker och Power 1996, Cortes et al. 
2002, Osmundson et al. 2002, Dahm et al. 2003, Stromberg et al. 2007, Rolls, Leigh och 
Sheldon 2012) vilket hämmar produktionen av växtplankton (Wootton, Parker och Power 
1996, Osmundson et al. 2002). Men ett minskat flöde leder vidare till ökad uppehållstid för 
vattnet i vattendraget, vilket i sin tur leder till ökade klorofyll a koncentrationer (Istavanovics 
och Honti 2012, Rolls, Leigh och Sheldon 2012), omsättningstiden har även visats sig kunna 
vara en viktigare faktor än halten näringsämnen (Istvanovics och Honti 2012). Den förlängda 
uppehållstiden och den reducerade omblandningen leder till att växtplankton och 
cyanobakterier kan etablera sig (Rolls, Leigh och Sheldon 2012). 

Antalet, biomassan och biodiversiteten av bottenfauna minskar, främst på grund av 
ackumulationen av sediment och minskade halter av näring (Wootton, Parker och Power 
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1996, Cortes et al. 2002, Osmundson et al. 2002, Rolls, Leigh och Sheldon 2012), tåliga arter 
består (Larned, Datry och Robinson 2007). En ytterligare effekt som kan uppstå är 
uttorkning eller utvandring av bottenfauna (Saltveit 2001), men också invandring av arter 
bättre anpassade för nuvarande förhållanden (Stanford et al. 1996).  

Påverkan på fisk kan vara strandning vid hastig flödesminskning, vilket kan leda till död 
(Saltveit 2001). Man har även kunnat se en minskning i biomassa av fisk (Osmundson et al. 
2002). Biodiversiteten, alltså variationsrikedomen inom arter och mellan arter, av fisk 
minskar (Zhong och Power et al. 1995), då arter som trivs i strömmande system och arter 
som är beroende av vandring missgynnas (Zhong och Power 1995, Anderson, Freeman och 
Pringle 2006, Rolls, Leigh och Sheldon 2012). Detta kan leda till utvandring men även 
innebära att arter bättre anpassade migrerar till habitatet (Zhong och Power et al. 1995, 
Stanford et al. 1996). Vidare påverkas fisk genom ett minskat födounderlag (Wootton, Parker 
och Power 1996, Rolls, Leigh och Sheldon 2012) och en minskning av vattenhastigheten, till 
följd av vattenkraft, har även visats leda till att förut aktiva lekplatser för fisk övergivits med 
ökad ackumulation av sediment (Zhong och Power 1995, Renöfält, Jansson och Nilsson 
2010). 

3.3 Tillståndet i Kaunisjärvi 
En utredning har gjorts av Envix (2013) beträffande Kaunisjärvis ekologiska och kemiska 
status, där bedömningen gick emot den modellerade i VISS (2013a) och statusen skattades 
till måttlig tillskillnad från hög, främst med avseende på växtplankton och fisk (tabell 3) 
(Envix 2013). Denna bedömning tyder på en mesotrof sjö i nära eutroft tillstånd, påverkad av 
mänsklig verksamhet framkallade störningar (Envix 2013, EU direktiv 2000/60/EG).    

Tabell 3. Undersökta parametrar i Kaunisjärvi, deras indikation, index och bedömning utförd av Envix (2013).   

Parameter Indikerar Index Status Kaunisjärvi 

Växtplankton Näringspåverkan Biomassa Måttlig 

Växtplankton Näringspåverkan Cyanobakterier Måttlig 

Växtplankton Näringspåverkan TPI Måttlig 

Fisk Generell påverkan EQR8 Måttlig 

Bottenfauna Näringspåverkan (profundal) BQI Otillfredsställande 

Bottenfauna Ekologisk kvalitet (litoral)* ASPT God 

Bottenfauna Surhet (litoral) MILA Hög 

Syre Organiskt 
material/näringspåverkan 

 Dålig 

Näringsämnen Näringspåverkan Tot-P Måttlig 

Försurning Försurning MAGIC Hög 

Siktdjup Vattenfärg/näringspåverkan  God 

Slutgiltig bedömning   Måttlig 

* påverkan från eutrofiering, förorening med syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan som 

rätning/rensning (inklusive grumling). 

Temperaturen i Kaunisjärvi är likvärdig i ytvatten som i bottenvatten (figur 8a), med 
undantag av vintermånaderna. Syrgaskoncentrationen i sjön visar att det under den istäckta 
perioden råder ett syrefattigt tillstånd i sjön, tidvis till och med syrefria eller nästan syrefria 
tillstånd vintertid, medans det under den isfria perioden råder syrerika förhållanden (figur 
8b) (bilaga 1). Noterbart är att vintern 2011-2012 avviker från övriga vintrar med avseende på 
syretillstånd, på grund av två värden (2011-12-14 och 2011-12-19) som visar syrerika 
förhållanden i bottenvatten men i princip syrefria i ytvatten (Figur 8b). Envix (2013) 
bedömer vidare syrgastillståndet som dåligt. Halten syretärande ämnen, TOC är övervägande 
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stabil över åren med höga halter (figur 8c) (bilaga 1). Noterbart är en mindre topp vintern 
2009 och en ihållande topp vintern 2012-2013 i bottenvatten (figur 8c). 

a)               b) 

 

 

  

 

 

c)                d) 

 

 

 

 

 

Figur 8. Variationer i ytvatten samt bottenvatten i Kaunisjärvi från 2009 till 2013 för a) temperatur, b) 
syrgaskoncentration, c) totalt organsikt kol (TOC) och d) absorbans. 

Kaunisjärvi räknas till kategorin Norrlands humösa sjöar (Naturvårdsverket 2007) och detta 
återspeglas även i absorbans (figur 8d) (bilaga 1), som sällan understiger 0,2. Det kan 
urskiljas en topp vintern 2009 och en tydlig ökning från vintern 2012 och framåt i 
bottenvatten (figur 8d).  

Halten av tot-P och tot-N varierar likartat årstidsmässigt (figur 9a och b). Från 2009-2013 
varierar tot-P mellan måttligt höga halter, 20,6 µg/l, till extremt höga halter på 190 µg/l 
(bilaga 1) (Figur 9a). Avvikelse för tot-P i Kaunisjärvi är 3,5, vilket enligt Naturvårdsverket 
(1999, 26) är en mycket stor avvikelse och indikerar en förändring mot ett näringsrikare 
tillstånd. Envix (2013) har vidare bedömt statusen för Kaunisjärvi med avseende på fosfor 
som måttlig. 

Tot-N varierar som sagt i ett likartat mönster med tot-P, mellan måttligt höga halter på 482 
µg/l till mycket höga halter på 2300 µg/l (Figur 9b)(bilaga 1). Noterbart även här är en 
extrem topp våren 2009 (figur 9b). Kvoten mellan tot-N och tot-P är 11,14, vilket visar på ett 
måttligt kväveunderskott där kväve är produktionsbegränsande (bilaga 1).  

Envix (2013) har bedömt surhetsklass för Kaunisjärvi till hög, vilket betyder nära neutralt 
tillstånd. pH värdet varierar över åren mellan 6,5 och 7,8 (figur 9c), vilket är på gränsen svagt 
surt/måttligt surt till nära neutralt (bilaga 1), med de lägsta uppmätta värdena på våren (figur 
9c). Mätvärden för alkalinitet visar på genomgående, stabilt mycket god buffertkapacitet hos 
sjön (bilaga 1), då det aldrig understiger 0,20 mmol/l, en tydlig ökning av alkalinitet kan ses i 
bottenvatten från vintern 2012 och framåt (figur 9d).  
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Figur 9. Variationerna i ytvatten och bottenvatten i Kaunisjärvi från 2009 till 2013 för a) total fosfor (tot-P), b) 
total kväve (tot-N), c) pH och d) alkalinitet. 

Biomassan av växtplankton varierar över åren i sjön, exempelvis 2009 återfanns en måttligt 
stor biomassa (bilaga 1) av växtplankton (3,85 mm³/l) i sjön (Palomäki 2009), som indikerar 
ett eutroft tillstånd enligt Naturvårdsverket (1999, 53) och är en stor avvikelse från 
jämförvärden (Naturvårdsverket 1999, 56-58). En liten andel av massan var cyanobakterier 
(0,69 %), och en övervägande del av dessa var även potentiellt toxinbildande 
(Aphanizomenon, Microcytis och Woronichinia) (Palomäki 2009), vilket är ett måttligt antal 
(bilaga 1) men ingen eller obetydlig avvikelse från jämförvärden (Naturvårdsverket 1999, 55-
57). 2012 var den totala biovolymen av växtplankton 0,93 mm³/l (Evander 2013 a) vilket 
indikerar ett mesotroft tillstånd enligt Naturvårdsverket (1999, 53), och räknas som ingen 
eller obetydlig avvikelse från jämförvärden (Naturvårdsverket 1999, 56-58). Andelen 
cyanobakterier var samma år 38,2 % (Evander 2013a), vilket är stort (bilaga 1). En av de 
dominerande arterna var den potentiellt toxinproducerande cyanobakterien (Planktothrix) 
(Ernst et al. 2001, Evander 2013 a). Andra cyanobakterier som påträffades är släktet 
Anabaena och Aphanizomenon (Evander 2013 a), vilket är ett måttligt antal (bilaga 1) men 
ingen eller obetydlig avvikelse från jämförvärden (Naturvårdsverket 1999, 55-57). Dock är 
andelen vattenblommande cyanobakterier i Kaunisjärvis fall för liten för att anta att 
olägenheter skulle uppstå enligt Naturvårdsverket (1999, 54-55). Vidare visar resultat för 
klorofyll a mycket höga till extremt höga halter (bilaga 1), där medelvärdet är 31,48 µg/l.  

Statusklassningen för bottenfauna varierar från hög till otillfredsställande, beroende på index 
och år (Lundström 2012, Evander 2013 b, Envix 2013). Dominansen är stor av Asellus 
aquaticus (kräftdjur) och Chironomidae (fjädermyggor) (Lundström 2012, Evander 2013 b). 
Snäckarten Valvata sibirica, som klassas som nära hotad enligt artlistan (2010), återfanns i 
sjön 2012 (Evander 2013 b).  

Inventeringsfiske och nätprovfiske från sjön tyder på att det kan finnas ett gott antal fiskar 
och att dessa består av mört, abborre, gädda och id (rangordnade från flest till minst 
individer), med en tydlig dominans av mört (Lundström och Sjöström 2010, Envix 2013). 
Fiskeenkäter har också utförts av bolaget 2007 i närområdet, av 21 svarande (cirka 50 % av 
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tillfrågade) uppgav 3 hushåll att de fiskat i Kaunisjärvi och att fångsten bestod av gädda, 
abborre och mört (Paksuniemi 2008).  

3.4 Tillståndet i Patojoki 
En utredning har gjorts av Envix (2013) beträffande Patojokis ekologiska och kemiska status, 
där bedömningen gick emot den modellerade bedömningen i VISS (2013 b och c) och 
statusen skattades till måttlig tillskillnad från hög, främst med avseende på kiselalger och 
bottenfauna (tabell 4).  Denna bedömning tyder på riklig förekomst av lätt nedbrytbart 
organiskt material, höga halter av näringsämnen och att vattendraget är påverkat av 
mänsklig verksamhet framkallade störningar (Envix 2013, EU direktiv 2000/60/EG).  

Tabell 4. Undersökta parametrar i Patojoki, deras indikation, index och bedömning utförd av Envix (2013). 

Parameter Indikerar Index Status Patojoki 

Kiselalger Näringspåverkan och 
organisk förorening 

IPS Otillfredsställande - 
måttlig 

Kiselalger Surhet ACID God 

Fisk  VIX Kunde ej bedömas 

Bottenfauna Näringspåverkan DJ Måttlig 

Bottenfauna Surhet MISA Hög 

Bottenfauna Ekologisk kvalitet* ASPT God 

Näringsämnen Näringspåverkan Tot-P Otillfredsställande 

Försurning Försurning MAGIC Hög 

Slutgiltig bedömning   Måttlig 

* påverkan från eutrofiering, förorening med syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan som 

rätning/rensning (inklusive grumling). 

Temperaturen i Patojoki varierar likartat med syrgaskoncentrationen (figur 10a och b). 
Syrgaskoncentrationen förändras säsongsmässigt, med syrefria förhållanden mot vintrarna 
(Figur 10b) (bilaga 1). Halten syretärande ämnen, TOC, är övervägande stabil över åren med 
en variation mellan måttligt hög halt till mycket hög halt (figur 10c) (bilaga 1). 

Patojoki har absorbansvärden som aldrig understiger 0,2 (figur 10d), och klassas därför som 
ett starkt färgat vatten (bilaga 1) 
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Figur 10. Variationerna i Patojoki från 2009 till 2013 för a) temperatur, b) syrgaskoncentration, c) TOC (totalt 

organsikt kol) och d) absorbans.  

Halten av tot-P och tot-N varierar likartat årstidsmässigt, och de högsta värdena infinner sig 
ofta på våren (figur 11a). Värden för tot-P varierar mellan 45,0 och 116,4 µg/l (figur 11a) över 
åren och visar på ständigt höga halter till extremt höga halter (bilaga 1). Tot-N varierar 
mellan 457,7 µg/l till 899 µg/l över åren (figur 11a), vilket är måttligt höga halter till höga 
halter (bilaga 1). Kvoten mellan tot-N och tot-P är 8,96, vilket visar på ett stort 
kväveunderskott (bilaga 1), där alltså kväve är produktionsbegränsande. De uppmätta 
koncentrationerna av tot-P och tot-N skiljer sig från de modellerade i SMHI (2013a)(tabell 
5). Envix (2013)  har bedömt statusen för Patojoki med avseende på fosfor som 
otillfredsställande. 

 

a)             b) 

 

 

 

 

 

Figur 11. Variationerna i Patojoki från 2009 till 2013 för a) näringsämnen som total fosfor (tot-P) och total kväve 

(tot-N) samt b) pH och alkalinitet. 
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Tabell 5. Ungefärlig skillnad mellan modellerade koncentrationer av totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N) 

enligt SMHI (2013a) och uppmätta koncentrationer av totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N) i Patojoki.  

Patojoki   

Månad Ungefärlig skillnad tot-P Ungefärlig skillnad tot-N 
Mars - 5,8 ggr - 2,2 ggr 
April - 1,7 ggr + 1,3 ggr 
Maj - 1,5 ggr + 1,1 ggr 
Juni - 2,5 ggr - 1,4 ggr 
Juli - 3,7 ggr - 1,6 ggr 
Augusti - 5,0 ggr - 1,9 ggr 
September - 1,6 ggr + 1,1 ggr 
Oktober - 2,0 ggr - 1,2 ggr 

 

Envix (2013) har bedömt surhetsklass för Patojoki till hög, alltså nära neutralt tillstånd. 
Värden för alkalinitet understiger aldrig 0,20 mmol/l (figur 11b), vilket visar på 
genomgående mycket god buffertkapacitet (bilaga 1). pH värdet varierar mellan 6,3 och 7,0 
(figur 11b), vilket är från måttligt surt till nära neutralt (bilaga 1).   

Statusen med avseende på kiselalger varierar från otillfredsställande till måttlig (Envix 2013), 
och 2012 visade kiselalger på riklig förekomst av Gomphonema parvulum (63,7 %) (Evander 
2013 a). Med avseende på bottenfauna kan vattendraget anses artfattigt, med stor dominans 
(86,8 %) av knott (Simuliidae) (Lundström 2012, Evander 2013 b). 
 
En statusklassning med avseende på fisk har inte varit möjlig då vattendraget inte lämpar sig 
för att stadigvarande hysa laxfisk, som bedömningsgrunderna baseras på (Envix 2013). Dock 
har undersökningar påvisat fisk i form av mört, abborre och id (Envix 2013, Evander 2013c). 
Resultaten har varierat stort i antal och exempelvis 2010 hittades ingen fisk i vattendraget 
(Lundström och Sjöström 2010). En fiskfälla, så kallad pata, påträffades av Northland hösten 
2012 i samband med provtagningar (Nyberg, muntl.) (figur 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Fiskfälla, så kallad ”pata”, som påträffades av Northland hösten 2012 i samband med provtagningar i 
Patojoki. Foto av Emma Möller, Northland.   

4 Diskussion 

4.1 Påverkan på Kaunisjärvi av minskat inflöde 

Man kan dela in de av litteraturen utpekade effekterna av ett minskat inflöde till antingen 
ökad omsättningstid (Håkansson 1996, Jones och Elliott 2007, Zhang, Wilkin och Schofield 
2010) eller minskad vattennivå (Perrow, Moss och Stansfield 1994, Olds et al. 2011, 
Hassanzadeh, Zargham och Hassanzadeh 2012). För att veta vilken påverkan som kommer 
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att ske i det enskilda fallet, exempelvis för Kaunisjävi, behövs bland annat tillgång till om 
sjön får, och i vilken grad, tillskott av vatten från andra källor såsom grundvatten (Perrow et 
al. 1994). Både ökad omsättningstid och minskad vattennivå leder dock till att sjökaraktären 
stärks då den blir mer separerad från sitt inlopp (Perrow, Moss och Stansfield 1994, 
Lindström och Bergström 2004, Jones och Elliott 2007, Bergström et al. 2008, Olds et al. 
2011) och en ökad omsättningstid leder även på sikt till minskad vattennivå, på grund av 
ökad retention (ackumulation av sediment) (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 71, Jones och 
Elliott 2007, Elliott och Defew 2012). Därför kommer dessa effekter för Kaunisjärvi att 
diskuteras tillsammans. 

Studier visade att oavsett om effekten blir ökad omsättningstid eller minskad vattennivå 
leder påverkan till ökad vattentemperatur och möjligen bildandet av ett språngskikt (Perrow 
et al. 1994, Meyer et al. 1999, Hueftle och Stevens 2001, Jones och Elliott 2007). Kaunisjärvi 
är inte skiktad idag, då temperatur och syrgaskoncentration i bottenvatten och ytvatten är 
desamma under den isfria perioden (figur 8a och b), och även för att 
syrgaskoncentrationerna är goda under den tiden (figur 8b)(SMHI 2008). En temperatur 
ökning i Kaunisjävis fall kan argumenteras leda till en temperaturhöjning även i 
bottenvatten, med avseende på den efter påverkan fortfarande korta omsättningstiden och 
sjöns låga medel- och maxdjup (tabell1).  

Den temperaturberoende syrgaslösligheten (Bydén, Larsson och Olsson, 2003, 54) leder till 
att Kaunisjärvis redan undermåliga syrgasförhållanden vintertid försämras (figur 8b), och 
hela sjövolymen kan antas bli anoxisk. Detta för att sjön idag är i princip syrefri vintertid, 
med undantag av vintern 2011-2012 (figur 8b), som troligen berodde på en förväxling av 
prov, då syrerika förhållanden infann sig i bottenvatten men inte i ytvatten. Det finns heller 
inte värden för bottenvatten för den aktuella vintern (efter december), men med tanke på 
resultatet i övrigt, kan antas att de skulle visa på syrefria förhållanden (figur 8b). Det 
minskade avrinningsområdet till sjön kan påverka syrgasförhållandena ytterligare genom att 
bottenvatten får sämre syresättning, även sommartid, och en skiktning uppstår (Perrow et al. 
1994, Meyer et al. 1999, Hueftle och Stevens 2001, Bouvy et al. 2003, Olds et al. 2011). 
Eftersom det redan idag ses syrgaskoncentrationer på nivåer med ammonium- och 
svavelvätebildande nedbrytningsprocesser (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 55-56), kan 
detta förvärras och förlängas, och då kanske även omfatta den isfria perioden. Detta kan i sin 
tur leda till obehag för näromgivningen på grund av svavelvätets fräna lukt (Aga 2013). I 
Kaunisjärvis fall kan antas att bildande av ammoniak och svavelväte sker och att befintliga 
organismer är anpassade för rådande förhållanden (Lytle och Poff 2004). 

Hur de överlag höga halterna av TOC (figur 8c) ändras i Kaunisjärvis fall är svårt att förutspå. 
Andelen DOC, som antas vara hög i sjön då omgivande mark i huvudsak består av myrmark 
(Ågren et al. 2008), kommer att minska (Townsend, Luong och Boland 1996, Meyer et al. 
1999, White et al. 2008, Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009). Men sjön antas också ha en 
hög andel POC (dött och/eller levande), med avseende på uppmätta halter växtplankton och 
klorofyll a. Denna andel ökar med produktiviteten (Ostapenia, Parprov och Berman 2009, 
Routh et al. 2009), vilket tyder på att TOC inte behöver ändras. Vidare kan den tydiga 
höjningen av TOC i Kaunisjärvi vintern 2012-2013 (figur 6c) berott på en regning höst (SMHI 
2013b) som spolat ner mycket material i sjön som inte brutits ner i samma takt på grund av 
årstiden (Heyer och Kalff 1998) och/eller på den höga produktionen i sjön under sommaren 
(Evander 2013 a), som lett till att mycket organisktmaterial ansamlats vid nedsatt 
nedbrytning (Heyer och Kalff 1998). Det skulle också kunnat bero på något markarbete i 
omgivningen, till exempel av gruvverksamheten, men då inget anläggningsarbete försiggick 
den tiden eller strax innan (Snell, muntl.), eller motsvarande höjning setts i Rässioja, inflödet 
till Kaunisjärvi från gruvområdet (figur 1), är det inte troligt.  

Både ökad omsättningstid och lägre vattennivå har visats påverka vattenfärgen (Townsend, 
Luong och Boland 1996, Meyer et al. 1999, Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009). I 
Kaunisjärvis fall kan argumenteras för att ingen förändring behöver ses på den parametern. 
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Detta trots att sjön är starkt färgad idag (figur 8d) på grund av en antagen hög andel DOC, 
med avseende på omgivande mark (Laudon et al. 2001), och det bidraget kommer att minska 
(Townsend, Luong och Boland 1996, Meyer et al. 1999, White et al. 2008, Zielinsky, Gorniak 
och Piekarski 2009). Detta leder till en början till ett bättre ljusförhållande men öppnar 
också, som visats, upp för etablering av växtplankton (Meyer et al. 1999), vilket troligen har 
varit begränsande i Kaunisjärvis fall för biomassan. Den ökade biomassan leder till ökad 
vattenfärg, och återigen dåliga ljusförhållanden (Bouvy et al. 2003). Det ska också påpekas 
att om DOC var den enda orsaken till de höga absorbans- och TOC värdena (figur 8c och d) i 
Kaunisjärvi skulle inte pH ligga på en så pass hög nivå som den gör (figur 9c) (Bydén, 
Larsson och Olsson 2003, 44), vilket visar på hög produktion i sjön. Andra orsaker till att 
absorbans är högt (figur 8d) kan vara närvaron av mangan och järn, som kan vara en orsak 
till att vattenfärgen var högre vintern 2009 och ökade markant vintern 2012-2013 i 
bottenvatten, då det rådde i princip syrefria förhållanden (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 
78-79). 

Ett minskat inflöde har visat att näringshalterna både kan öka eller minska (Perrow et al. 
1994, Wootton, Parker och Power 1996, Cortes et al. 2002, Osmundson et al. 2002, Bouvy et 
al. 2003, Dahm et al. 2003, Newbrey och Ashwoth 2004, Stromberg et al. 2007, Jeppesen et 
al. 2009, Zohary och Ovstrovsky 2011, Rolls et al. 2012). Det som talar för en minskning är 
om Kaunisjärvi tillförs näring till största delen externt (Jones och Elliott 2007, Elliott och 
Defew 2012), vilket kan tänkas på grund av dess korta teoretiska omsättningstid (tabell 1) och 
därmed goda omblandning med lättrörliga sediment. Man kan anta att en liten mängd näring 
hålls kvar, detta styrks även av de höga koncentrationerna av organiskt material och näring i 
Patojoki (figur 10c och 11a). Men om omsättningstiden ökar eller vattenvolymen minskar, 
kommer en större mängd av den inkommande näringen hållas kvar i sjön (Jones och Elliott 
2007, Elliott och Defew 2012) och det har visats att denna effekt kan vara större än 
minskningen av tillförseln (Zohary och Ovtrovsky 2011). Ytterligare talar den höga 
näringsbelastningen idag (figur 9a och b), där till och med kväve är produktionsbegränsande 
(Bydén, Larsson och Olsson 2003, 69), i kombination med omgivande mark och 
markanvändning, för att sjön ändå har en hög intern belastning av näring. Detta då det inte 
kan hittas några uppenbara förklarande faktorer till den höga näringsnivån (figur 9a och b) 
och således får antas bero på att sjön tidigare tillförts mycket näring som nu ligger bundet i 
sediment. En annan aspekt att ta i beaktning är också det diffusa utsläppet av näring som 
gruvetableringen kan medföra till systemet (Lindeström 2012), trots att det inte är recipient 
för gruvvattnet. Även de förväntade försämringarna av syrgaskoncentrationen, kanske till 
och med sommartid, påverkar genom att lättillgänglig näring frisätts till vattenmassan 
(Jeppesen et al. 2009). Att det i Kaunisjärvi uppmättes förhöjda näringsvärden (vintern 2009 
och 2012-2013) i bottenvatten (figur 9a och b), berodde också troligen på fenomenet där 
näring frisätts från sedimenten vid syrefira förhållanden (Öman, Wennberg och Wolf-Waltz 
2000, 21), i kombination med den regniga hösten (SMHI 2013b) som lakat ur näringsämnen 
från omkringliggande mark, och som ej använts upp under den istäckta säsongen (Tidlund et 
al. 2013). 

Hur pH och alkalinitet kommer att påverkas är svårt att förutspå, då studier gick isär 
(Magnuson et al. 1997, Bouvy et al. 2003, Buffam et al. 2007, Sommer och Horowitz 2009). 
För minskade vattennivåer visades att alkalinitet kunde öka (Bouvy et al. 2003), troligen 
beroende på mindre vattenvolym och således högre koncentration av de ingående jonerna. I 
motsats till detta visades även att minskade vattennivåer, genom att bidra till lägre 
grundvattennivåer, ledde till minskad alkalinitet (Magnuson et al. 1997, Sommer och 
Horowitz 2009). Detta gäller dock inte generellt för Sverige och i det här området kan 
grundvattnet förväntas ha låg alkalinitet (Havs- och vattenmyndigheten 2013a), det är även 
oklart i till vilken grad grundvatten tar sig in i sjön idag, och kan därför inte bedömas. Den 
minskade tillförseln av DOC (Mayer et al. 1999, Buffam et al. 2007, White et al. 2008, 
Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009) talar däremot för en ökning av pH men minskning av 
alkalinitet (Pertusatti och Prado 2007). Dock måste även hänsyn tas till att tillrinning från 
eventuella källor av alkalinitet från mänsklig påverkan, som berggrund och mark i området 
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talar för finns (Ulen och Snäll 1998, Bydén, Larsson och Olsson 2003, 52-53), kommer att 
minska med en minskning av hela avrinningsområdet. Vidare kan försämrad 
syrgaskoncentration i sjön leda till ökning av alkalinitet med ökad svavelväte bildning 
(Bydén, Larsson och Olsson2003, 56). Detta talar dock syrgaskoncentration (figur 8b) och 
markens karaktär (innehåll av svavel) för (Laudon et al. 2001, 28) redan försiggår, vilket 
troligen har gått ouppmärksammat på grund av sjöns goda omblandning under den isfria 
perioden som syresätter bottenvattnet.  

Minskade vattennivåer har vidare visats kunna ge en förstärkning av surstöten, vår och höst 
(Sommer och Horowitz 2009). Detta skulle kunna leda till mer metaller i lösning 
(Magnusson et al. 1997), dock har sjön genomgående låg metallbelastning vilket minskar 
effekten. Vidare minimeras effekterna av surstöten utav sjöns genomgående höga 
buffertkapacitet (figur 9d) och leder därmed till att den största påverkan i dessa fall troligen 
ses på strandvegetationen (Geest et al. 2005), som dock inte omfattats av denna 
undersökning, och därmed inte kan bedömas. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är i 
vilken mån omgivande mark, i huvudsak bestående av myrmark, kommer att påverkas av den 
minskade tillrinningen. Detta då myrar som torkar upp i sig blir försurade och därmed kan 
förstärka effekten av försurning på vattnet vid uppblötning (Sommer och Horowitz 2009). 
Sammantaget kan därmed sägas att några förändringar i pH och alkalinitet inte behöver ses i 
Kaunisjärvi efter minskandet av avrinningsområdet då pH redan varierar stort (figur 9c) på 
grund av hög produktion (Carter, Rybicki och Hammerschlag 1991, Bouvy et al. 2003, Wang 
et al. 2007) och alkaliniteten inte varierar i samma utsträckning på grund av att sjön 
antagligen har hög andel humus som agerar surgörande men samtidigt buffrande (Pertusatti 
och Prado 2007). Vidare kan anledningen till att alkaliniteten i bottenvatten visade en tydlig 
ökning vintern 2012 och framåt, bero på ökad nedbrytning med medföljande svavelväte 
bildning (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 56). 

Effekter på växtplanktonsamhället av ett minskat inflöde till sjöar visade att biomassan ökar 
(Magnuson et. al 1997, Meyer et al. 1999, Bouvy et al. 2003, Bouvy et al. 2003, Olds et al. 
2011, Zohary och Ovstrovsky 2011, Istavanovics och Honti 2012, Rolls et al 2012). Dock har 
Kaunisjärvi redan stora volymer av växtplankton (Palomäki 2009, Evander 2013 a), vilket 
kan argumenteras därför inte kommer leda till betydande skillnader från dagens 
förhållanden (Magnuson et al. 1997, Elliott och Defew 2012). Däremot är det troligt att det i 
Kaunisjärvis fall, som tidigare nämnts, på grund av den minskade vattenfärgen, leder till 
ökad etablering av växtplankton (Meyer et al. 1999), denna effekt förstärks även ytterligare av 
en ökad vattentemperatur (Magnuson et. al 1997). Det är också sannolikt att denna påverkan 
kommer att leda till ökad etablering av cyanobakterier som studier visat (Perrow et al. 1994, 
Magnusson et al. 1997, Jones och Elliott 2007, Bernhardt, Elliott och Jones 2008, Zohary och 
Ovstrovsky 2011), inte minst då dessa redan påträffats (Palomäki 2009, Evander 2013a). 
Detta kan leda till besvär då vissa arter kan bilda toxin (Charmichael 2001), dock ses redan 
tidvis stor biomassa av potentiellt toxinproducerande cyanobakterier (Evander 2013) och 
effekten minimeras av sjöns karaktär (starkt färgat vatten, dyig botten) som talar emot att 
den används i badsyfte. 

De effekter som visats i studier på bottenfaunan (Bonsdorff 1992, Särkkä 1993, Heynes et 
al.2005, Rosenberg och Nilsson 2005, White et al. 2008, Cai, Gong och Qin 2012) speglar 
förhållandet i sjön idag; artfattigt och bestående av tåliga arter (Lundström 2012, Envix 2013, 
Evander 2013 b), på grund av sjöns homogenitet (bestående av dyig botten med lättrörliga 
sediment) och näringspåverkan med en hög halt organiskt material (Bonsdorff 1992, Cai, 
Gong och Qin 2012). Det kan antas att befintliga arter är anpassade för rådande 
omständigheter (Lytle och Poff 2004) med tidvis syrefria förhållanden och hög belastning av 
organiskt material (figur 8b och c). Det ska påpekas att statusklassificeringen för bottenfauna 
i Kaunisjärvi visserligen gått isär, men att det troligen berott på att den tidigare valda lokalen 
för provtagning (litoral) inte varit representativ för sjön i stort (figur 3) och för att sjön 
saknar ackumulationsbottnar, som är var egentlig provtagning ska ske (Envix 2013) (tabell 
3). Det som är av största intresse att studera närmare är därför påverkan på den nära hotade 
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snäckarten, Valvata sibirica. Att denna art påträffats i Kaunisjärvi kan ses som en indikation 
på att sjön är näringsrik då arten ofta återfinns i eutrofa, grunda sjöar (Von Proschwitz och 
Bjelke 2008), och anledningen till att endast en individ påträffats är troligen variationerna av 
pH i sjön (figur 9c) då arten trivs i pH intervallet 7,5 – 9,5 (Proschwitz och Bjelke 2008). 
Hotet mot snäckarten kan således omfatta oligotrofiering eller en pH sänknig. Då varken 
oligotrofiering eller en pH sänkning är att vänta i Kaunisjärvis fall, mer troligt en 
eutrofiering, kan antas att snäckartens etablering inte kommer att missgynnas, snarare 
tvärtom.  

Studier för fisk visade att ett minskat inflöde har effekter på artsammansättningen, med ökad 
dominans av exempelvis mört och abborre och minskat antal av arter såsom gädda (Jeppesen 
et al. 2000, Zambrano et al. 2006, Jeppesen et al. 2009) och hämmad tillväxt av 
kallvattenarter, såsom laxfisk (Whetherley, Campbell-Lendrum och Ormerod 1991, 
Magnusson et al. 1997, Meyer et al. 1999). Dessa är dock effekter som redan ses i Kaunisjärvi 
idag, förutom för kallvattenarter som inte påträffats överhuvudtaget, enligt inventeringsfiske, 
nätprovfiske och fiskeenkät (Paksuniemi 2008, Lundström och Sjöström 2010, Envix 2013). 
Effekterna tyder på eutrofieringspåverkan (Jeppesen et al. 2000, Davidson et al. 2010, Havs- 
och vattenmyndigheten 2013b) och kan förklara fiskens blygsamma medelvikt överlag 
(Jeppesen et al. 2000, Davidson et al. 2010). Frågetecken uppkommer också om hur fisk kan 
påträffas överhuvudtaget i sjön då det vintertid råder i princip syrefria tillstånd (figur 8b), 
vilket torde leda till fiskdöd (Perrow et al. 1994, Olds et al 2011). Det kan bero på utvandring 
från sjön till vattendrag där det finns tillgång till mer syre under perioden och sedan 
återinvandring när förhållandena är bättre (Envix 2013). Vinterfiske där ingen fisk fångats i 
sjön stöder teorin (Haparanta, muntl.). En trolig utveckling kan därför vara en ytterligare 
förstärkning av artsammansättningen som ses idag, och en minskad population (Merron, 
Bruton och Delalouviere 1991). Med avseende på försämrade syrgaskoncentrationer 
sommartid kan det också i värsta fall leda till fiskdöd (Perrow et al. 1994), men iallafall till 
minskat habitat (Magnuson et al. 1997) vilket, i samspel med flakhalseffekt på utloppet, 
troligen leder till att eventuell återinvandring av befintliga arter minskar eller på sikt till och 
med upphör. Dock ska påpekas att fiskeenkäten visar att sjön inte är av allmänintresse vad 
gäller fiske, trots låg svarsfrekvens (Paksuniemi 2008). Att White et al. (2008)  inte visade 
några effekter på fisk beror troligen på små förändringar i vattennivån i studien.  

4.2 Påverkan på Patojoki av minskat flöde 

För Patojokis del kan den största konsekvensen av det minskade avrinningsområdet, och 
därmed flödet, tänkas bli i den övre delen av vattendraget, innan utspädningen av biflöden 
(Stanford et al. 1996). Påverkan beror naturligt på hur mycket flödet minskas av ingreppet, 
om minskningen innefattas av naturliga variationer mellan torr- och våtår minimeras 
effekterna (Rolls, Leigh och Sheldon 2012), och det kan argumenteras att det är tillämpligt i 
det här fallet (tabell 2 och figur 7). Effekterna kan också förväntas bli större efter 
lugnflytande partier i vattendraget och under lågflödesperioder (Saltveit et al. 2001).  

Vattentemperaturen i Patojoki kommer troligen att höjas på grund av det minskade flödet 
(Anderson, Freeman och Pringle 2006, Rolls et al. 2012), även ett temperatursprångskikt kan 
uppstå (Rolls et al. 2012), vilket inte helt kan uteslutas på grund av Patojokis, efter vissa 
sträckor, relativt djupa vattennivå och periodvis lugnflytande vatten. Ett försämrat 
syrgastillstånd är även att vänta (Liu et al. 2005, Rolls, Leigh och Sheldon 2012) efter 
påverkan. Redan idag är dock syrgasförhållandena tidvis otillfredsställande under den isfria 
perioden (figur 10b), vilket är ovanligt i ett vattendrag (Länsstyrelsen Stockholm 1994) och 
visar att Patojoki är utsatt för näringsbelastning med en hög tillgång på lättnedbrytbart 
organiskt material (Bydén, Larsson och Olsson 2003, 54-70). Att det i Patojokis fall inte finns 
mätvärden vintertid är försumbart då resultatet i övrigt (figur 10b) tyder på att det kan 
väntas vara syrefritt i de fall det inte är bottenfruset. Det kan alltså tänkas att det på grund av 
försämrade syrgaskoncentrationer (Liu et al. 2005, Rolls, Leigh och Sheldon 2012) kan bildas 
svavelväte i Patojoki, vilket dock syrgaskoncentrationen redan idag (figur 10b), och markens 
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innehåll av svavel (Laudon et al. 2001, 28) talar för, vilket kan minimera effekterna då 
organismer anpassat sig för rådande förhållanden (Lytle och Poff 2004). 

Påverkan på TOC är även i Patojokis fall svårt att förutspå. Även för minskat flöde förväntas 
en minskning av andelen tillfört DOC (Zhong och Power 1995, Stromberg et al. 2007, Baures 
2013), som kan antas vara en stor andel av de genomgående höga halterna av TOC (figur 10c) 
i Patojoki, då vattendraget är omringat av myrmark (Ågren et al. 2008).  Men en betydande 
del kan också antas vara i form av POC, bland annat med avseende på kiselalger (Envix 
2013), och en ökning av halten POC kan ske, om det minskade flödet leder till ökad 
produktivitet (Istavanovics och Honti 2012, Rolls, Leigh och Sheldon 2012, Paern och 
Mander 2012). Det är därför möjligt att ingen förändring ses av halten TOC i Patojoki efter 
påverkan. 

Även vad gäller vattenfärg är det svårt att förutsäga effekter. Studier visade att tillförseln av 
färgande ämnen minskar (Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009), vilket som sagt kan antas 
vara en stor andel i Patojokis fall, vilket leder till en minskning av vattendragets höga 
absorbans värden (figur 10d). Även den ökade sedimenteringen som visats i studier 
(Wootton, Parker och Power 1996, Osmundson et al. 2002) på grund av minskad 
omblandning, leder till minskad vattenfärg. En ytterligare effekt som måste vägas in är att 
Kaunisjärvis ökade retention (Dahm et al. 2003, Jones och Elliott 2007, Stromberg et al. 
2007, Elliott och Defew 2012) påverkar Patojoki genom att mindre material transporteras ut 
från sjön, med minskad vattenfärg i vattendraget som följd. Det kan däremot argumenteras 
att då ett minskat flöde leder till ökad uppehållstid i vattendraget (Istavanovics och Honti 
2012, Rolls, Leigh och Sheldon 2012), och Patojoki efter vissa sträckor är lugnflytande redan 
idag, öppnar detta upp för etablering av växtplankton som i sin tur färgar vattnet (Ranåker et 
al. 2012). Det kan därför inte uteslutas att vattendraget även i det här fallet kommer genomgå 
en liknande förändring som Kaunisjärvi med avseende på vattenfärg, alltså med en inledande 
avfärgning och efterföljande färgökning. 

Studier för påverkan på näringshalterna av flödesminskning visade ett entydigt svar: de 
minskar (Wootton, Parker och Power 1996, Cortes et al. 2002, Osmundson et al. 2002, Dahm 
et al. 2003, Stromberg et al. 2007, Ziekarski, Gorniak och Piekarski 2009, Rolls, Leigh och 
Sheldon 2012). Detta kan även väntas i Patojokis fall, dels då tillförseln av näring från 
omkringliggande mark och biflöden minkar men också från Kaunisjärvi, på grund av sjöns 
ökade retention (Dahm et al. 2003, Jones och Elliott 2007, Stromberg et al. 2007, Elliott och 
Defew 2012). Vidare har inte heller vattendrag någon betydande retention av näring på grund 
av dess flödande karaktär (Arheimer och Pers 2007, 6). Detta kan dock ifrågasattas vad gäller 
Patojoki som med sitt, efter sträckor och tidvis, lugnflytande vatten har en mer ”sjölik” 
karaktär, vidare indikeras detta också av resultatet som visar på hög näringsbelastning (figur 
11a) där till och med kväve är i stort underskott, och dess höga TOC halter (figur 10c). I och 
med att det minskade flödet kommer förstärka denna karaktär, kommer vattendraget själv 
kunna fastlägga mer näring (Arheimer och Pers 2007, 6). Dock ska sägas att vattendraget 
tydligt återspeglar tillståndet i sjön som avvattnar den med avseende på näringsämnen (figur 
9a och b, figur 11a) och därmed kan antas att en stor källa till dess näringsbelastning är 
Kaunisjärvi, vilket som sagt kommer minska. Provtagningslokalen är belägen på avstånd från 
sjön (cirka 4 km), och därför påverkas självklart Patojoki av inflöden också, exempelvis kan 
en källa till näringsbelastning i Patojokis fall vara Vähäjoki. Dock minskas i det här fallet hela 
avrinningsområdet, vilket får tolkas kommer leda till minskade näringshalter oavsett källan. 
En ytterligare aspekt i det här fallet är naturligtvis det diffusa utsläpp av kväve som 
gruvetableringen bidrar med (Lindeström 2012), detta bidrag förstärks då minskat flöde 
medför ökad känslighet (Degerman 2008, 159-160), men mildras av att våtmarker fungerar 
som biologiska reningsverk (Johnston 1991, Spoelsta et al. 2010, Saeed och Sun 2012). Det är 
alltså av vikt att utreda påverkan på omkringliggande myr även av den här aspekten. Vidare 
ska det nämnas att näringskvot och näringshalter jämförts med värden för sjöar 
(Naturvårdsverket 1999, 22-23), då arealspecifik förlust inte ansågs ge ett representativt 
resultat, på grund av få datapunkter. Men de genomgående höga halterna (figur 11a) och 
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övrigt resultat, främst med avseende på kiselalgernas och bottenfaunans sammansättning, 
samt Envix (2013) bedömning av fosfor, visar tydligt att det ändå är representativt för det här 
vattendraget. Utöver det ses även vid jämförelse med SMHI (2013a) modellerade 
näringskoncentrationer för Patojoki att modellen skiljer sig mycket med avseende på främst 
tot-P, där modellen ständigt underskattar koncentrationen jämfört med uppmätta värden, 
mellan ungefär 1,5 gånger till ungefär 5,8 gånger koncentrationen (tabell 5). Detta tyder 
ytterligare på att vattendraget är näringsbelastat. Det är självklart stor osäkerhet i dessa 
jämförelser då det finns fåtal provtagningar från Patojoki, men det ger ytterligare en 
fingervisning om att vattendraget skiljer sig mot förväntade förhållanden. Att kväve skiljer sig 
mindre, indikerar också att kväve är i underskott.   

Vad gäller påverkan på pH och alkalinitet av ett minskat flöde visade studier att de både kan 
öka eller minska (Magnuson et al. 1997, Buffam et al. 2007, Sommer och Horowitz 2009, 
Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009, Simpson et al. 2010), detta kan bero på att inga 
tydliga skillnader är att vänta med avseende på dessa parmetrar. Exempelvis visade studier 
att alkaliniteten kan minska på grund av sänkta grundvattennivåer (Magnuson et al. 1997, 
Sommer och Horowitz 2009), men det gäller som sagt inte generellt för Sverige och i det här 
området kan grundvattnet förväntas ha låg alkalinitet (Havs- och vattenmyndigheten 2013a), 
vidare är det oklart om eller till vilken grad vattendraget får tillförsel av grundvatten, därför 
kan detta inte diskuteras vidare. Däremot har man också sett ökad alkalinitet vid minskat 
flöde (Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009), detta beror på en ökad koncentration av de 
ingående jonerna på grund av en minskad vattenvolym. En del av Patojokis alkalinitet är 
troligen beroende på humusämnen (Pertusatti och Prado 2007), och denna andel kommer 
som sagt att minska (Buffam et al. 2007, Ziekaski, Gorniak och Piekarski 2009). Påverkan på 
pH är därför även det svårt att förutspå, då detta beror på vattendragets buffertkapacitet 
(Bydén, Larsson och Olsson 2003, 52). Vidare kan argumenteras att det i Patojokis fall, med 
dess skarpa strandkanter, stora fluktuationer i flöde (figur 7) och genomgående höga 
buffertkapacitet (figur 11b), som förövrigt tyder på mänsklig påverkan (Ulen och Snäll 1998), 
kan tänkas att en minskad vattennivå inte innebär en pH sänkning som studier visat 
(Ziekarsky, Gorniak och Piekarski 2009, Simpson et al. 2010).   

Även om minskat flöde i vattendraget leder till minskade halter av näringsämnen (Wootton, 
Parker och Power 1996, Cortes et al. 2002, Osmundson et al. 2002, Dahm et al. 2003, 
Stromberg et al. 2007, Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009, Rolls, Leigh och Sheldon 
2012), vilket vedertaget hämmar tillväxten av växtplankton (Wootton, Parker och Power 
1996, Osmundson et al. 2002), kan det i Patojokis fall argumenteras att en ökning ändå kan 
väntas. Detta på grund av redan idag negativa implikationer av statusklassificeringen med 
avseende på kiselalger (Envix 2013), som tyder på att lokalen är näringsrik och organiskt 
belastad (Envix 2013), vilket vidare även indikeras av den höga närvaron av Gomphonema 
parvulum (Evander 2013a), som förekommer i näringsrika vattendrag (Jarlman och 
Eriksson 2010). Detta i kombination med den ökade omsättningstiden som en 
flödesminskning innebär (Istvanovics och Honti 2012, Rolls, Leigh och Sheldon 2012) kan 
visa sig genom en ökning av växtplankton (Istvanovics och Honti 2012). Detta leder vidare till 
att långsamväxande arter, såsom cyanobakterier, kan komma att etablera sig på lokalen 
(Rolls, Leigh och Sheldon 2012). Denna eventuella effekt får dock ses som sekundär, då den 
främsta påverkan kan antas vara att vattenväxter får ökad möjlighet att få fäste med den 
minskade vattennivån och möjlig färgminskning, vilket leder till ytterligare flödesminskning, 
och en påskyndning av den naturliga igenväxningen av vattendraget (Stockner, Rydin och 
Hyenstrand 2000, Rolls, Leigh och Sheldon 2012).      

Studier av effekter för bottenfauna av flödesminskning visade negativ påverkan på 
artrikedomen (Wootton, Parker och Power 1996, Cortes et al. 2002, Osmundson et al. 2002, 
Larned, Datry och Robinson 2007, Rolls, Leigh och Sheldon 2012). I Patojoki råder det redan 
idag artfattiga förhållanden bestående av tåliga arter (Lundström 2012, Envix 2013, Evander 
2013 b) på grund av näringsbelastning med mycket organiskt material, vattendragets 
karaktär av mjukbotten och periodvis lugnflytande vatten (figur 6). Därför får effekter för 
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bottenfaunan i Patojoki fall främst kopplas till om vattendraget torrläggs eller flödet upphör, 
vilket inte är troligt på kort sikt (tabell 2). Det kan dock inte uteslutas ske på längre sikt, 
periodvis utefter vissa sträckor, med avseende på ökad etablering av vattenväxter (Stockner, 
Rydin och Hyenstrand 2000, Rolls, Leigh och Sheldon 2012). Det är sannolikt att störst 
effekt ses vid Kaunisjärvis utlopp, på grund av dess låga vattennivå, och efter sträckor med 
låg vattenhastighet som vid lågflödesperioder kan leda till uttorkning av bottenfauna (Saltveit 
2001), vilket i det här fallet dock mildras av den långsamma flödesminskningen. Migrerande 
arter kommer alltså missgynnas, även om de antas kunna migrera vid perioder med höga 
flöden (Zhong och Power 1995, Anderson, Freeman och Pringle 2006, Rolls, Leigh och 
Sheldon 2012). 

De effekter som studierna visat för fisk med minskad biomassa (Osmundson et al. 2002), 
minskad artrikedom (Zhong och Power 1995, Anderson, Freeman och Pringle 2006, Rolls et 
al. 2012), invandring av arter bättre anpassade för mindre flöde (Zhong och Power et al. 
1995, Stanford et al. 1996) och förstörelse av lekplatser (Zhong och Power 1995, Renöfält, 
Jansson och Nilsson 2010), omfattar vattendrag som hyser fisk och lekplatser för dessa. 
Detta behöver inte vara fallet för Patojoki vilket indikeras av den stora variationen i fångst av 
fisk, där ingen fisk fångats vissa år (Lundström och Sjöström 2010, Envix 2013, Evander 
2013c). En möjlig orsak till detta är dock den så kallade patan upptäckt av Northland hösten 
2012 (Nyberg, muntl.). I vilken grad denna kan ha påverkat resultaten är svårt att säga, då 
fällan används sporadiskt men troligen över mycket lång tid. Det kan alltså inte uteslutas att 
vattendraget skulle kunna hysa de arter som påträffats (mört, abborre och id) (Envix 2013, 
Evander 2013c). Om hänsyn endast tas till de modellerade flödena av SMHI (2013a)(tabell 
2), som förvisso verkar överensstämma med flödesmätningar utförda av Northland, men då 
underlaget är för litet inte kan bedömas, skulle vattendraget i teorin även kunna utnyttjas av 
laxfisk (Degerman 2008, 156-165). Men karaktären av vattendraget anger tydligt att lokalen 
inte lämpar sig för att stadigvarande hysa sådana arter, med sina långsamflytande partier, 
genomgående dyiga botten och tidvis undermåliga syrgaskoncentrationer (Degerman, 
Nyberg och Sers 2001, 4-27, Molony 2001, 7, Envix 2013). Fiskeundersökningar på lokalen 
stödjer detta (Envix 2013, Evander 2013c), men indikerar i alla fall att Patojoki används för 
förflyttning av påträffade arter. Med tanke på vattendragets karaktär och med dess låga 
artrikedom av fisk (Envix 2013) kan tänkas att den främsta effekten för Patojoki är att 
vandring kommer att minska, eller rent utav att upphöra tidvis och på sikt, då 
flödesminskningen bidrar till en barriär effekt (Zhong och Power 1995, Anderson, Freeman 
och Pringle 2006, Rolls, Leigh och Sheldon 2012), förutom vid högflödes perioder. Denna 
barriäreffekt förvärras av vattendragets låga vattennivå vid Kaunisjärvis utlopp, relativt låga 
vattenföring (tabell 2)(Degerman 2008, 237) och vid torra förhållanden. Det kan därmed 
tänkas att Kaunisjärvi blir mer isolerad och fiskebeståndet däri minskar även på grund av 
detta. Dock är strandning av fisk (Saltveit 20o1) inte sannolikt i det här fallet då minskningen 
sker gradvis över lång period.  

4.3 Sammanfattning 

Ett minskat inflöde till en sjö kan, som visats, ge upphov till påverkan för sjöns kemiskt 
fysikaliska egenskaper såväl som biologiska (Perrow et al. 1994, Townsend, Luong och 
Boland 1996, Magnuson et al. 1997, Meyer et al. 1999, Stockner, Rydin och Hyenstrand 2000, 
Hueftle och Stevens 2001, Bouvy et al. 2003, Buffam et al. 2007, Jones och Elliott 2007, 
Bernhardt, Elliott och Jones 2008, Bergström et al. 2008, Zielinsky, Gorniak och Piekarski 
2009, MacKay, Cyrus och Russell 2010, Olds et al. 2011, Zohary och Ovstrovsky 2011, Elliott 
och Defew 2012), varför McGowan et al. (2005) inte fann några betydande effekter beror 
troligtvis på att studien utfördes vintertid och sjön var isbelagd. De studier som behandlats 
här har omfattat hela världen, och kan därför i vissa fall inte direktöversättas till Kaunisjärvi. 
Vidare har studierna främst fokuserat på effekter som skådats av torka och förväntad torka 
med avseende på klimatförändringar, detta överensstämmer gott med de väntade 
förhållanden som ett minskat avrinningsområde innebär. En sammanfattning av troliga 
konsekvenser för Kaunisjärvi ses i tabell 6. 
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Ett minskat flöde för vattendrag har många och väldokumenterade effekter (Stanford et al. 
1996, Wootton, Parker och Power 1996, Saltveit 2001, Cortes et al. 2002, Osmundson et al. 
2002, Dahm et al. 2003, Liu et al. 2005, Anderson, Freeman och Pringle 2006, Stromberg et 
al. 2007, Zielinsky, Gorniak och Piekarski 2009, Renöfält, Jansson och Nilsson 2010, 
Istavanovics och Honti 2012, Paern och Mander 2012, Rolls, Leigh och Sheldon 2012, Baures 
2013), främst på grund av vattenkraftsetableringen. Dessa effekter kan översättas till 
Patojoki, men det ska ändå nämnas att viss påverkan inte behöver uppkomma på grund av 
skillnaderna. Exempelvis för studier gjorda på vattenkraft behandlar de många gånger större 
vattendrag och flödet som släpps på är ofta ett kallare, och ibland syrefattigare, vatten än 
tidigare förhållanden (Zhong och Power 1995), medan det för Patojokis del kan förväntas en 
ökad vattentemperatur. Vidare behandlas studier gjorda för torka och förväntad torka på 
grund av klimatförändringar, dessa studier överensstämmer gott med förväntade 
förhållanden i Patojoki. Litteraturen har även i det här fallet omfattat hela världen vilket kan 
leda till att vissa effekter inte behöver uppkomma i Patojokis fall. En sammanfattning av 
troliga konsekvenser för Patojoki ses i tabell 6. 

Tabell 6. Sammanfattning av troliga konsekvenser för Kaunisjärvi och Patojoki efter en minskning av dess 
avrinningsområde med avseende på parametrarna; temperatur, syrgaskoncentration, totalt organiskt kol (TOC), 
absorbans, näringshalter, pH och alkalinitet, växtplankton, bottenfauna och fisk.  

Parameter Kaunisjärvi Patojoki Kommentar 

Temperatur ökar ökar  

Syrgaskoncentration minskar minskar  

TOC ökar/minskar (ökar)minskar  

Absorbans ökar/minskar (ökar) minskar  

Näring ökar minskar  

pH och alkalinitet ökar/minskar ökar/minskar  

Växtplankton gynnas gynnas (missgynnas)  

Bottenfauna missgynnas missgynnas För Kaunisjärvi kan 
Valvata sibirica 
gynnas  

Fisk missgynnas missgynnas  

 

4.4 Hur går vi vidare?  

Enligt förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 4 kap 11 § 2 
stycket 2 punkten framgår att alla genomförbara åtgärder ska vidtas för att minimera de 
negativa konsekvenserna som gruvverksamheten, i det här fallet, har på vattnens kvalitet. För 
att mildra konsekvenserna av det minskade avrinningsområdet skulle i många fall 
kostsamma ingrepp behöva tas till som inte heller nödvändigtvis kommer att visa sig vara 
effektiva (Greppa 2013, Vattenmyndigheten södra Östersjön 2009, 29-38). Sådana ingrepp 
skulle i Kaunisjärvis fall kunna vara att avlägsna sediment, täcka över sediment med 
exempelvis aluminium eller järn som binder fosfor, luftning, klippa vass, utfiske av mört och 
inplantering av rovfisk eller annan kommersiellt intressantare fisk (Perrow, Moss och 
Stansfield 1994, Moss et al. 1996, Persson 1997, Vattenmyndigheten södra Östersjön 2009, 
29-38, Greppa 2013). Första steget bör dock vara att utreda orsakerna till sjöns 
näringsbelastning, utan detta kommer inga åtgärder bli effektiva (Persson 1997). Exempelvis 
är sjömuddring och syresättning mycket kostsamt (Pettersson 2000, 14, Ymparisto 2011) och 
inplantering av laxfisk är dels ett onaturligt tillstånd för sjön men också, med avseende på 
vattnets karaktär och bland annat syretillståndet (figur 8b), inte effektivt. Tänkbara åtgärder 
kan istället vara slåtter av vattenväxter, utfiske av mört och inplantering av rovfisk 
(Pettersson, 2000, 15-17, Ymparisto 2011).  

I Patojokis fall skulle åtgärder istället kunna omfatta återställning av flödet, bortförsel av 
sediment, muddring av sjöutlopp samt rensning av växter och andra hinder (Degerman 
2008, 5, 76, 101-122 , 150, Renöfält, Jansson och Nilsson 2010). Det ter sig i det här fallet 
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dock vara en omöjlighet att under produktionstid återställa de naturliga flödena, vilket 
framhålls som den främsta restaureringsåtgärden (Degerman 2008, 5 och 91, Renöfält, 
Jansson och Nilsson 2010). Tänkbara åtgärder i det här fallet skulle kunna vara att rensa 
växter och andra hinder för att höja vattenföringen (Degerman 2008, 76), och även 
borttagande av den upptäckta fiskfällan (figur 12)(Degerman 2008, 169). För att förbättra 
tillståndet skulle däremot mer biomanipulerande åtgärder behöva tas till såsom exempelvis 
utsättande av sten och andra substrat som kan fungera som lekplatser för fisk och ökar 
heterogeniteten (Degerman 2008, 55 och 197-209, Renöfält, Jansson och Nilsson 2010), 
vilket i sig är ett onaturligt tillstånd för det här vattendraget och därför inte rekommenderas 
(Degerman 2008, 104), och antagligen också skulle visa sig vara ineffektivt. Det är möjligt, då 
påverkan redan är spåass långt gången, att många åtgärder blir orimligt kostsamma med 
avseende på den ekologiska vinningen (Degerman 2008, 46) enligt MB (1998:808) 2 kap 7 §. 
Detta skulle innebära, då varken sjön eller vattendraget hyser något av särskilt 
bevarandevärde, att vattnen får sina livstider förkortade och på sikt bli en del av myren. Med 
det i åtanke, föreslås att kostnadseffektiva åtgärder behöver utredas och vidare även hur 
påsläppandet av vattnet igen, efter produktionstid, ska gå till för att minimera dess 
konsekvenser.  

Detta examensarbete visar tydligt att både Kaunisjärvi och Patojoki har en förhöjd 
näringsbelastning orsakad av människan då dessa vatten skulle väntas naturligt vara mer 
oligotrofa än vad resultatet anger, med avseende på lokalisering i näringsfattiga myrmarker, 
med svårvittrad jordart och berggrund (Laudon et al. 2001, Johnsson et al. 2008, SMHI 
2008). Frågetecken uppkommer om hur påverkan orsakats på dessa vatten. Som tidigare 
nämnts så rinner vattendraget Kiekkajoki in i Kaunisjävi från tidigare brukad/odlad mark 
som vedertaget bidrar till ökade näringshalter (Johnsson et al. 2008, Banner et al. 2009), 
men då vegetationsetableringen på lokalen tyder på att detta inte pågår idag (figur 4), det 
faktum att fosfor binder hårt i marken (Ulén 2005, 10) och Kaunisjärvis korta teoretiska 
omsättningstid (tabell 1), är det troligt att andra källor finns. Det ska påpekats att dessa 
vatten inte kan antas vara helt opåverkade av gruvetableringen i resultaten som angetts i 
föreliggande rapport då markberedningen för verksamheten påbörjades i början av 2011 
(Snell, muntl.). Dock har detta inte förorsakat sjön och vattendragets måttliga status (Envix 
2013), vilket undersökningar på vattenkvaliteten innan eventuella effekter från 
gruvetablering visar, och även den långt gångna påverkan på vattnen. Därmed föreslås en 
utredning om källorna till vattnens påverkan främst för att skydda ekologiskt viktigare 
områden, såsom omkringliggande myr. 

4.5 Slutsatser 

Ett minskat avrinningsområde för Kaunisjärvi och Patojoki kommer inte att inverka negativt 
på områdets Natura-2000 status, då dessa vatten inte är en av livsmiljöerna eller innehar 
arter som ligger tillgrund för skyddet (bilaga 2). Därmed kan inte heller etableringen av 
gruvverksamheten skada livsmiljöerna eller försvåra bevarandet av dessa arter enligt MB 
(SFS 1988:808) 7 kap 28b §. Etableringen kan också i mindre mån gynna Torne- och Kalix 
vattensystems Natura 2000 status, då dessa näringsbelastade vatten minskar sin avrinning 
till systemet. 

Däremot talar vattnens långt gångna påverkan på att det är en omöjlighet att uppnå 
miljökvalitetsnormen hög (eller god) ekologisk status till år 2015, som fastslagits av 
Bottenvikens vattendistrikt (VISS 2013 a, b och c). Detta då statusen fastställd av Envix 
(2013) visar på två vatten påverkade av näringsbelastning och hög andel onedbrutet material, 
vilket detta examensarbete stödjer. Vidare kan inte heller antas att vattnens 
statusklassificering som måttlig (Envix 2013) kvarhålls med påverkan av minskat 
avrinningsområde. Detta då Kaunisjärvi troligen kommer gå från sitt mesotrofa tillstånd till 
ett eutroft, vilket har negativ inverkan på parametrar till grund för bedömning av 
statusklassificering, bland annat växtplankton och fisk. För Patojokis del kan dock den 
minskade näringsbelastningen ha positiv verkan, och kan komma att ses i 
bedömningsparametrar som till exempel kiselalgernas sammansättning. Däremot kan 
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effekter väntas i de hydromorfologiska stödparametrarna för Patojoki, på grund av minskad 
flödeshastighet, vilket hämmar migration och påverkar sedimenttransport, och en 
försämring av statusklassificeringen kan därför inte uteslutas. Av samma anledningar, då de 
är kopplade till varandra, har det minskade avrinningsområdet även oönskade effekter på 
den nationella måluppfyllelsen, främst med avseende på ”ingen övergödning”, ”levande sjöar 
och vattendrag” och ”ett rikt växt- och djurliv”. Påverkan på friluftsliv får dock ses som liten, 
då vattnen inte kan anses vara av allmänt intresse vad gäller bad eller fiske. Sammantaget 
tyder detta på att Bottenvikens vattendistrikt behöver göra en omprövning av kvalitetskraven 
enligt förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 4 kap 11 §, då 
gruvetableringen är av riksintresse.  

Det ska dock påpekas att varken miljökvalitetsnormen eller miljökvalitetsmål uppfylls oavsett 
påverkan av gruvetablering eller ej, och att denna har bidragit till ökad kunskap om vattnen 
och övrig mark i omgivningen som tidigare varit försummade. Det öppnar upp för 
möjligheter till utredningar och förbättringsåtgärder i framtiden, vilket i förlängningen 
kommer att bidra till bevarande och ökande av de ekologiska värdena i området samt till 
måluppfyllelsen. Det ska också framhållas att dessa effekter inte nödvändigtvis är 
permanenta då den normala avrinningen för vattnet återställs efter produktionstid (cirka 17 
år), vilket lämnar utrymme för sådana åtgärder.    

Slutligen, då sjön och vattendraget är av litet värde ur ekologiskt- och socialt perspektiv, även 
om det inte är tillämpligt idag, då gruvetableringen redan är befintlig, skulle dessa 
riksintressen vid vägning mot varandra, enligt MB (SFS 1998:808) 3 kap 1 §, ge en uppenbar 
utgång.      
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Bilaga 1 
 

Tabell 1. Parametrar med referensvärden för bedömning av tillstånd enligt Naturvårdsverket (1999).   

Parameter      

Näringsämnen 
Totalfosfor 
µg/l 

Låga 
≤12,5 

Måttligt höga 
12,5-25 

Höga 
25-50 

Mycket höga  
50-100 

Extremt höga 
>100 

Näringsämnen 
Totalkväve 
µg/l 

Låga 
≤300 

Måttligt höga 
300-625 

Höga 
625-1250 

Mycket höga 
1250-5000 

Extremt höga 
>5000 

Näringsämnen 
Totalkväve/ 
totalfosfor kvot 

Överskott 
≥30 

Balans 
15-30 

Måttligt 
underskott 
10-15 

Stort 
underskott 
5-10 

Extremt 
underskott 
<5 

Syretillstånd 
mg O2/l 

Syrerikt 
≥7 

Måttligt 
syrerikt 
5-7 

Svagt 
syretillstånd 
3-5 

Syrefattigt 
1-3 
 

Syrefritt 
≤1 

Syretärande 
ämnen 
TOC mg/l 

Mycket låg 
≤4 

Låg 
4-8 

Måttligt hög 
8-12 

Hög 
12-16 

Mycket hög 
>16 

Ljusförhållande 
absorbans 

Obetydligt 
färgat 
≤0,02 

Svagt färgat 
0,02-0,05 
 

Måttligt 
färgat 
0,05-012 

Betydligt 
färgat 
0,12-0,2 

Starkt färgat 
>0,2 

Surhet/försurning 
Alkalinitet mmol/l 

Mycket 
god 
>0,20 

God 
0,1-0,2 

Svag 
0,05-0,1 

Mycket svag 
0,02-0,05 

Ingen/obetydlig 
≤0,02 

Surhet/försurning 
pH 

Nära 
neutralt 
>6,8 

Svagt surt 
6,5-6,8 

Måttligt surt 
6,2-6,5 

Surt 
5,6-6,2 

Mycket surt 
≤5,6 

Planktiska alger  
Totalvolym mm³/l 

Mycket 
liten 
≤0,5 

Liten 
0,5-2,0 

Måttligt stor 
2,0-4,0 

Stor 
4,0-8,0 

Mycket stor 
>8 

Planktiska alger 
Klorofyll a µg/l 

Låga 
2,5 

Måttligt höga 
2,5-10,0 

Höga 
10,0-20,0 

Mycket höga 
20,0-40,0 

Extremt höga 
>40 

Planktiska alger 
Potentiellt 
toxinproducerande 
cyanobakterier  
antal släkten 

Inga/få 
≤2 

Måttligt 
3-4 

Stort/mycket 
stort 
>4 

  

Planktiska alger 
Vattenblommande 
cyanobakterier  
mm³/l 

Mycket 
liten 
≤0,5 

Liten 
0,5-1,0 

Måttligt stor 
1,0-2,5 

Stor 
2,5-5,0 

Mycket stor 
>5 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Naturtyper och arter som ligger till grund för Torne- och Kalix älvsystems utpekande som Natura 2000-

område. Figur från Länsstyrelsen Norrbotten (Länsstyrelsen Norrbotten 2007) 
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