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Metals in mosses  

An investigation of metal concentrations in Schreber’s big red 

stem moss (Pleurozium schreberi) from the surrounding area of 

Rönnskärsverken 

 

Ulrica Magnusson 
 

Abstract 
The purpose of this study was to map the extent of copper (Cu), lead (Pb), zinc (Zn), nickel 

(Ni) and bromine (Br) contamination in Schreber’s big red stem moss (Pleurozium schreberi) 

from the surrounding area of the smelter Rönnskärsverken, Västerbotten County in Sweden. 

The emissions of pollutants such as metals have been a big problem since the beginning of 

the industry’s history. Earlier investigations in the same area based on metal concentrations 

have proven negative effects on the environment, but the emissions from the smelter have 

decreased successive since the 1970s. Therefore it is of interest to investigate if the metal 

concentrations have changed since the last study made in 2004-06. The present study 

investigated whether there is a contamination gradient with distance to the smelter and if the 

metal concentrations differ from the last investigation. To investigate this questions moss 

samples were collected at six different distances from the smelter, in the same areas where 

previous bird studies were conducted. The results from the analysis show a clear 

contamination gradient for Cu, Pb, Zn, but not for Ni and Br. The highest measured value is 

closest to the smelter and decreases with distance. The differences between 2004-06 and 

2013 in metal concentrations were not significant for any of the elements. In summary this 

study shows that even if the emissions have decreased successively during a long time, the 

emissions still causes atmospheric deposition containing metals that may affect the 

surroundings negatively. 
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Introduktion  

Industrialiseringen runt om i världen orsakar problem som luftföroreningar, avfallsproblem 

samt en ökad resursanvändning och den tunga industrin är orsaken till den största delen av 

föroreningarna i Sverige. Under hela 1900-talet var Rönnskärsverken Sveriges största 

föroreningskälla, den anläggning som släppte ut mest föroreningar i form av svaveldioxid, 

arsenik och metaller (Bergquist 2007). Skador på skog och grödor uppmärksammades redan 

några år efter starten på 1930-talet och tack vare inrättningen av den samlade lagstiftningen 

till skydd för miljön, 1969 års miljöskyddslag, är problemet med förorenad luft långt i från 

den nivå som den en gång varit på. I dagsläget utgör utsläpp av tungmetaller från 

Rönnskärsverken endast omkring en procent av nivåerna på tidigt 1970-tal (Bergquist 2007).  

 

Riksdagens definition för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” lyder i dagsläget: "Förekomsten 

av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och 

deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna" (Miljömål 2012). Trots den kraftiga 

minskningen av metallutsläpp från början av 1900-talet fram till nuläget är utsläppen inte 

obefintliga. Boliden Mineral AB har som mål till år 2013 att utsläpp av metallerna koppar 

(Cu), bly (Pb), nickel (Ni), kadmium (Cd) och arsenik (As) till luft ska minska med 25 procent 

jämfört med utsläppssiffrorna från år 2007. Resultatet från år 2012 visar att utsläpp av 

metaller till luft har minskat med 43 procent sedan år 2007. En minskning med 10 procent 

för utsläpp av svaveldioxid till luft var även ett mål till år 2013, men sedan år 2007 har 

utsläppen minskat med 5 procent (Boliden Mineral AB 2013 A). Detta visar att det 

fortfarande krävs åtgärder för att slutligen nå miljökvalitetsmålet för att främja både 

människans och djurens miljö. 

 

Undersökningar av metallkoncentrationer i mossor har sedan drygt 30 år tillbaka varit ett 

sätt att se i vilken omfattning atmosfäriskt nedfall av metaller tas upp av vegetationen i 

närheten av utsläppskällan (Harmens m.fl. 2004, Harmens m.fl. 2010). Då Rönnskärsverken 

varit den största föroreningskällan och utsläpp av föroreningar såsom metaller har varit ett 

stort problem sedan början av smältverkets start (Bergquist 2007) är det av intresse att 

undersöka om det skett några förändringar med avseende på metallkoncentrationerna i 

Rönnskärsverkens närområde sedan tidigare utförda studier i området.  

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida det finns en föroreningsgradient 

med ökat avstånd från Rönnskärsverkens industriområde samt om metallkoncentrationerna 

för ämnena, Cu, Pb och zink (Zn) i väggmossa (Pleurozium schreberi) har minskat sedan 

tidigare mätning under 2000-talet, i linje med Rönnskärsverkens mål. Två frågeställningar 

kommer att försöka besvaras i studien: 

 

(1) Finns det en föroreningsgradient år 2013 med avseende på avstånd från smältverket? 

  

(2) Skiljer sig metallkoncentrationen i mossor från Rönnskärsverkens närområde från 

tidsperioden 2004-06 till år 2013?  
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1.2 Sulfidmalmsgruvor 

Majoriteten av gruvorna i Västerbottens län är sulfidmalmsgruvor, som anses orsaka större 

miljöproblem än järnmalmsgruvor på grund av den stora andelen lakbara metaller i avfallet. 

Tungmetallerna Cu, Zn, Pb, Cd, As och kvicksilver (Hg) är de föroreningar som utgör störst 

risk vid bearbetning. Vittring av metallsulfider är det allvarligaste problemet då metalljoner 

frigörs när sulfiderna oxideras vid kontakt med luftens syre och med vatten (Länsstyrelsen 

Västerbotten 2013). Utsläpp av dessa tungmetaller vid Rönnskärsverken samt Ni och As är av 

intresse att studera av den orsaken att de kan orsaka vidare skada på omgivningarna. 

Återvinning av elektronikskrot vid Rönnskärsverken gör även ämnet brom (Br) intressant att 

studera, då det ingår i bromerade flamskyddsmedel som används som brandhämmande 

ämnen i industriella produkter såsom elektronikskrot (Livsmedelsverket 2012).   

 

1.2.1 Rönnskärsverkens historik 

Redan på början av 1900-talet blossade guldfebern upp i Skellefteå med omnejd. 

Undersökningar och provtagningar genomfördes, men den genomsnittliga guldhalten som 

hittades var inte tillräckligt stor. Sökandet efter brytvärd malm försvann dock inte och under 

de sista krigsåren av första världskriget ökade intresset för malmletning i trakterna kring 

Boliden (Boliden Mineral AB 2012). Dåvarande Centralgruppens Emissionsaktiebolag satte 

igång undersökningar och utvecklade nya, snabbare samt säkrare malmletningsmetoder. År 

1924 i december påträffades Bolidenmalmen genom provborrningar på Fågelmyran i 

Boliden, vilket var starten på en era (Boliden Mineral AB 2012).  

 

Tack vare det uppseendeväckande fyndet av guld samt flera andra malmförekomster som 

upptäcktes med tiden kom Bolidengruvan att bli Europas största och rikaste guldgruva. År 

1926 i mars hissades den första tunnan med Bolidenmalm upp och driften av själva 

Bolidengruvan pågick till år 1967 (Boliden Mineral AB 2005). Sammansättningen av den 

malm som bröts i Bolidengruvan var komplicerad och innehöll inte bara guld utan även Cu, 

As och silver (Ag). För vidare förädling exporterades malmen till smältverk i Tyskland och 

USA, men på grund av malmens höga innehåll av As kunde bara små kvantiteter tas emot vid 

båda smältverken. Därmed var bolaget i stort behov av att skaffa ett eget smältverk för ett 

rimligt utbyte av malmens innehåll av guld (Au), Ag och Cu (Boliden Mineral AB 2005). 

 

År 1927 beslutade bolaget byggandet av det egna smältverket (Boliden Mineral AB 2005) och 

vid den tidpunkten fanns inga krav på reningsåtgärder för utsläppsbegränsning. Utsläpp i 

form av svaveldioxid och metallhaltigt stoft till luften samt föroreningar till vattenrecipient 

var bolaget väl medvetet om (Boliden Mineral AB 2013 B). Kriterierna för verkets placering 

var att det skulle orsaka minsta möjliga påverkan för omgivningen, finnas goda möjligheter 

att bygga en hamn och en järnväg i anslutning till anläggningen samt möjligheten att 

rekrytera personal (Boliden Mineral AB 2005). Första tanken var att uppföra verket i 

närheten av Bolidengruvan men tidigare erfarenheter från Kanada, som visat att 

svaveldioxidutsläpp från smältverk orsakat omfattande skogsdöd (Hutchinson och Whitby 

1974), gjorde att detta alternativ övergavs (Boliden Mineral AB 2013 B). På grund av 

miljömässiga aspekter föll valet slutligen på de två öarna Rönnskär och Hamnskär vid kusten 

nära Skelleftehamn (Boliden Mineral AB 2012). I och med denna placering skulle påverkan 

på skog eller åkermark inte vara omfattande och nedfallet från luftutsläppen till cirka 70 % 

istället hamna över havet i Rönnskärsverkens närområde. Den drygt 140 meter höga 

skorstenen var den enda direkta miljöåtgärden som vidtogs under byggandet av 
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anläggningen. Syftet med denna var att svavelutsläppen från smältverket skulle bli mindre 

koncentrerat till närområdet (Boliden Mineral AB 2013 B).  

 

Uppförandet av anläggningen startade år 1928 och år 1930 i januari startades driften av det 

nybyggda smältverket. Tillverkningen vid smältverket bestod av blister, oraffinerad Cu, som 

formades till tackor. Första blisterkopparn göts år 1930 och fram till år 1933 ingick också Au 

och Ag i slutprodukterna. I dagsläget består den största delen av metallproduktionen av Cu 

och råvarorna tas från Bolidens gruvor samt externa leverantörer (Boliden Mineral AB 2012). 

Cu och zinkklinker produceras ur mineralkoncentrat, även kallad sliger, vars ursprung är 

antingen primärt smältmaterial, slig och malm, eller återvinningsmaterial i form av bland 

annat skrot, elektronikskrot, metallaskor och stoft från stålverk (Boliden Mineral AB 2013 B). 

Vid framställningen produceras biprodukter som Au, Ag, selen (Se), nickelsulfat och 

zinkklinker. Under behandling av de sulfidiska sligerna bildas även svaveldioxid som samlas 

upp och omvandlas till svavelsyra och flytande svaveldioxid. Järnsand, en granulerad slagg 

innehållande järnsilikat, är ytterligare en biprodukt som framställs i processen och avyttras 

främst för vägbyggnad (Boliden Mineral AB 2013 B).   

 

Rönnskärsverkens smältverk har emellertid haft en hög föroreningsbelastning historiskt sett. 

Avfall från de olika processenheterna och reningsanläggningarna är främst metallhaltigt 

stoft, slam, svaveldioxid och koldioxid. De senaste decennierna har en kraftig minskning av 

utsläppen skett och en pågående återhämtning i många avseenden observerats. Nu för tiden 

ligger utsläpp av metaller och svaveldioxid från smältverket på en sådan nivå att det är svårt 

att påvisa några tydliga samband mellan utsläpp och negativa effekter på omgivningen 

(Boliden Mineral AB 2013 B). Trots detta finns problem från tidigare utsläpp i smältverkets 

närområde (Nyholm 1985, Berg och Nyholm 2011).  

 

1.2.2 Utsläppshistorik 

Rönnskärsverken har sedan sin start släppt ut stora mängder metaller till luft. Figur 1 visar 

de 12 senaste årens utsläpp och utsläppshistoriken för samtliga år redovisas i bilaga 1.  

 

Bilaga 1 visar att utsläppen till luft räknat i ton per år, var som störst under slutet av 1960-

talet och början på 1970-talet. Pb och Zn var de två ämnen som släpptes i störst omfattning 

och tillsammans med de övriga uppmätta ämnena har utsläppen minskat kraftigt fram till 

mitten på 1990-talet (Boliden Mineral AB 2013 B). Fram till idag har utsläppen legat på en 

någorlunda konstant nivå med en successiv liten minskning, och i stort sett har produktionen 

gått i motsatt riktning (Bergquist 2007). Vid en närmare blick över de senaste 12 åren av 

utsläpp finns det några toppar och dalar för de olika ämnena (Figur 1). Två tydliga toppar för 

majoriteten av ämnena återfinns under åren 2001 och 2007, samt en tydlig topp för Zn under 

2010 (Boliden Mineral AB 2013 B).  
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Figur 1. Utsläpp till luft från Rönnskärsverken under tidsperioden 2000-2012 (Boliden Mineral AB 2013 B). 

 
1.3 Effekter av metallexponering  

Ämnen som verkar negativt på vår miljö och skadar organismers funktion är många. Kriterier 

för att definiera dessa farliga miljögifter är att de är främmande för ekosystemet, stabila eller 

svårnedbrytbara, har hög spridningsförmåga, tas upp av levande organismer och anrikas eller 

ackumuleras samt att de uppträder i en koncentration som är störande för miljön 

(Vattenmyndigheten 2012). Några av våra metaller såsom Cu, kalcium (Ca), järn (Fe) och Zn 

är essentiella mikro- respektive makronäringsämnen för djur och växter, men som vid höga 

halter kan ge en omvänd effekt och bli giftiga (Berglund 2010). Metaller är vanliga 

luftföroreningar som främst orsakas av utsläpp från industrier. Trots att dagens atmosfäriska 

nivåer är låga bidrar de till deponering och uppbyggnad i jordar (WHO 2007). Utsläpp från 

Rönnskärsverkens industriområde utgör en förutsättning för en storskalig påverkan på 

omgivningen. Skogsmarken kan förväntas utsättas för den största påverkan i terrester miljö 

och en undersökning av metallförorening på nedbrytningsprocesser i skogsmark från 

Rönnskärsverkens närområde under 1970-talet visar att lokala föroreningar påverkat 

markprocesser och att den regionala bakgrundszonen uppnås först bortom 70-80 km avstånd 

från smältverket (Tyler och Westman 1979). Aerosoler med föroreningshaltiga partiklar 

filtreras effektivt av barrträdens skärmtak och krondropp, och förnafall ökar det totala 

nedfallet av metaller på skogsmarken och dess undervegetation (Salemaa m.fl. 2003). Vid 

smältverket Sudbury, Ontario i Kanada har stora skogsområden dött på grund av 

svaveldioxidutsläpp från industrin under flera decennier. Smältverket producerar även stora 

mängder metaller och studier utförda i området visar att förhöjda halter av Cu, Ni och andra 

metaller såsom Fe och Ag återfinns i markprofilen samt i trädens lövverk. Inom 1,1 km från 

smältverket återfanns förhöjda halter av metall i marken med värden upptill 2,89 ppm av Cu 

samt 5,10 ppm av Ni (Hutchinson och Whitby 1974). I en studie utförd i samma område 

under 1990-talet var uppmätta koncentrationer i björklöv för Cu 7,1–38,5 µg/g-1, för Zn 66,1-

184,0 och för Ni 50,6-106,9 µg/g-1 (Dudka m.fl. 1995).  

 

Faktorer som påverkar anrikningen av metaller i vegetationen och speciellt kryptogamer är 

många. Mängden, kvaliteten och den tidsmässiga utvecklingen av utsläppen reglerar 

ackumulationen av föroreningen tillsammans med mängden nederbörd och dess 
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surhetsgrad, höjd över havet, position, vindriktning, väder och biologiska faktorer. Dessutom 

bestämmer den kemiska formen och stabiliteten hos de olika metallerna som släpps ut från 

en industriell verksamhet dess giftighet för levande organismer (Salemaa m.fl. 2003). 

Flertalet studier över Europa har utförts som visar att koncentrationer av metallerna i 

mossor minskar över tid (Harmens m.fl. 2007, Harmens m.fl. 2010). Resultat från studier 

utförda på mossor, lavar och kärlväxter vid smältverket Harjavalta, Finland visar att 

majoriteten av metallernas koncentration var högst i mossor och att de ökade ju närmare 

smältverket proverna var tagna. Metallkoncentrationerna i mossor påträffades på 8 km 

avstånd från smältverket, där de maximala värdena för Cu var 160-180 µg/g-1, 60-62 µg/g-1 

för Zn och 35-38 µg/g-1 för Ni. Studien visar även att det är stora skillnader i förmågan att 

ackumulera föroreningar och växa i kontaminerad jord hos de olika arterna (Salemaa m.fl. 

2003).  

 

Metallkoncentrationer varierar mellan olika trofiska nivåer, där höga halter återfinns i 

marken. Halterna blir lägre i vegetationen för att sedan öka hos växtätare och stabiliseras på 

högre nivåer. Normala funktioner såsom fortplantning, resistens mot parasiter och 

sjukdomar samt förmågan att överleva i krävande situationer kan nedsättas som en följd av 

metallexponering (Nyholm 1985). Resultat från studier utförda på svartvit flugsnappare 

(Ficedula hypoleuca) i Rönnskärsverkens närområde, visar att metallkoncentrationerna 

orsakar problem relaterat till deras häckningsförmåga och hälsa (Berglund och Nyholm 

2011).  

 

1.4 Mossa som indikator 

Undervegetation i barrskogar på norra halvklotet genomgår kraftiga förändringar kring 

smältverk som avger metaller, svavel eller andra föroreningar. Olika växtarter uppvisar 

varierande motståndskraft mot utsläpp av de luftburna och markackumulerade giftiga 

ämnen, vilket är relaterat till arternas tillväxt, överlevnad samt förekomst längs 

föroreningsgradienter (Salemaa m.fl. 2003). Under senare delen av 1960-talet utvecklades 

idén att använda mossor för att undersöka atmosfärisk deposition av metaller. Undersökning 

av metallkoncentrationer i mossor etablerades 1980 på ett gemensamt dansk-svenskt 

initiativ under ledarskap av Åke Rühling, Sverige och har sedan dess upprepats med ett 

femårsintervall (Harmens m.fl. 2004, Harmens m.fl. 2010). 

 

Växtgruppen mossor är lämplig som indikator på metallnedfall, då mattbildande bladmossor 

har de speciella egenskaperna att upptaget av majoriteten av vatten och näring endast tas 

från atmosfären (Salemaa m.fl. 2003). Därmed finns det en grundkoncentration för varje 

metall i mossorna och denna avspeglar nedfallet från atmosfären, både från lokala och mer 

avlägsna källor. Det är avsaknaden av det yttre cellagret och en riklig bladuppsättning som 

ger en mycket nära kontakt med den atmosfäriska omgivningen, vilket skapar en 

ackumulation av tungmetaller. Då mosstäckets vävnad produceras under en längre tid, 

vanligtvis tre till fem år, representerar metallkoncentrationen ett mått på nedfallet under 

samma period (IVL 1984). Tack vare sin enkelhet är mossor ett billigt och effektivt alternativ 

för övervakning av rumsliga och tidsmässiga trender för atmosfäriska nedfall av metaller 

(Harmens m.fl. 2004). En av de vanligaste mossarterna i området, väggmossa, användes för 

denna studie och har använts i tidigare studier gällande deposition av metaller från 

atmosfäriskt nedfall (Harmens m. fl. 2004, Harmens m.fl. 2010). Den förekommer i skogar 

med i dominans av gran och tall samt inslag av lövträd (IVL 1984).  
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2 Material och metod 
2.1 Områdesbeskrivning 

Rönnskärsverkens industriområde är beläget cirka 17 kilometer från Skellefteå, Västerbotten 

ute vid kusten i Bottniska viken, Östersjön. Huvuddelen av anläggningen ligger på ön 

Rönnskär, därav namnet på smältverket. Genom utfyllnader av omkringliggande vatten har 

området utvidgats och förenats med angränsande ön Hamnskär (Figur 2). Avståndet till de 

närmaste bostäderna är cirka två kilometer och samhället Skelleftehamn ligger tre kilometer 

från anläggningen (Boliden Mineral AB 2013 B).  

 

 
Figur 2. Flygfoto över Rönnskärsverkens industriområde (Boliden Mineral AB 2013 C). 

 

Undersökningsområdet sträcker sig längs Västerbottens kustland från Rönnskär, 

Skelleftehamn i norr till Tavelsjö, Umeå i söder. De sex olika provplatserna för insamling av 

mossa i Rönnskärsverkens närområde med varierande avstånd är Burövägen beläget 6 km 

från smältverket, Sjöbottenvägen 8 km, Holmsvattnet 18 km, Ängessjön 28 km, Össjön 80 

km och Tavelsjö 90 km (Figur 3). Provplatsernas gemensamma nämnare är mossklädd 

skogsmark och denna studie utförs i samma områden där tidigare fågelstudie gjorts med 

avseende på metallexponering och där mossdata samlats in. Tre av provplatserna är belägna i 

holkområden avsedd för tidigare fågelstudie, med närhet till en sjö, och de övriga 

provplatserna är belägna på platser där antingen jordprover eller mossdata samlats in (Ticha 

2005, Berglund och Nyholm 2011). Eftersom mossa inte återfinns nära smältverket är prover 

ej tagna närmare smältverket än 6 km.  

 

2.2 Insamling  

Insamlingen av mossprover genomfördes den 25 april 2013 och på vardera provplatsen 

samlades tre delprover in av väggmossa omfattande cirka 1,5-2 liter. Proverna samlades in i 

små luckor i skogsområdena, där mossan delvis var utsatt för krondropp. Vid denna tidpunkt 

fanns snö kvar i skogen på vissa insamlingsplatser, vilket innebar att några prover befann sig 

under snötäcket och grävdes därför fram med hjälp av spade. Mossproverna lades ner i 
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märkta plastpåsar för att tydligt 

kunna urskilja vilken provplats de 

olika delproven kom från. Därefter 

rensades samtliga mossprover rena 

från allt skräp och den gröna delen 

på mossan, som representerar de 

tre senaste åren av tillväxt, 

sparades (Rühling och Tyler 

2004). Under tiden som proverna 

ej rensades eller förbereddes för 

analys förvarades de i frys. När 

samtliga prover var rensade 

placerades de i en torkugn på 35°C 

i 2-3 dygn till konstant vikt. De 

torkade proverna maldes grovt i en 

mortel och skakades till ett fint 

pulver. Inför analys plockades 

representativa prover på minst 0,5 

g ut och fördes över till små 

behållare avsedd för analys med X-

ray Fluorescence Spectrometry 

(XRF).  
 

2.3 Analysmetoder 

Provernas metallkoncentration av 

följande grundämnen analyserades 

med XRF-analys; Natrium (Na), 

magnesium (Mg), aluminium (Al), 

kisel (Si), fosfor (P), svavel (S), klor 

(Cl), kalium (K), Ca, titan (Ti), 

mangan (Mn), Fe, Ni, Cu, Zn, As, 

Br, rubidium (Rb), strontium (Sr), 

barium (Ba) samt Pb. För alla statistiska analyser användes statistikprogrammet SAS 9.2 och 

för att normalisera fördelningen logtransformerades data för metallkoncentrationerna. 

Skillnader mellan olika avstånd för att påvisa en eventuell föroreningsgradient analyserades 

med hjälp av General Linear Model (GLM) med normalfördelning och Identity Link 

Function. Parvisa jämförelser testades med Tukey’s post hoc-test där justerade p-värden 

användes för att ta reda på vilka nivåer som skiljer sig signifikant från varandra. För att 

jämföra eventuella skillnader mellan mossprover som samlats in under perioden 2004-06 

och mina prover användes samma typ av GLM. Avstånd, år samt interaktionen mellan 

avstånd och år användes som beroende variabler. I denna modell användes varken avstånd 6 

km eller 80 km från smältverket, eftersom det fanns för få eller inga prover från 2004-06. De 

provplatser som erhöll tillräckligt många mätvärden för att kunna jämföra 

metallkoncentrationer mellan år var därmed 8, 18, 28 respektive 90 km från smältverket och 

grundämnena var Cu, Pb och Zn. 

 

 

 

Figur 3. Karta över Västerbottens kustland med utplacerade 
provplatser markerade som röda cirklar, med olika avstånd från 
Rönnskärsverken som markerats med triangel. Kartmaterial är 
baserat på data från SLU (2013). 
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3 Resultat 

Resultatet från XRF-analysen av mossprover för samtliga ämnen redovisas i bilaga 2. 

Analysen av mossprover gav resultat för 21 ämnen, men för vidare analys har ämnena Cu, Pb, 

Zn, Ni samt Br valts ut, eftersom de är de ämnen som utgör störst risk vid bearbetning av 

sulfidmalmer respektive ingår som komponent i bromerade flamskydd och vidare i 

elektronikskrot (Boliden Mineral AB 2012, Livsmedelsverket 2012, Länsstyrelsen 

Västerbotten 2013).  

 

3.1 Föroreningsgradient 

I figur 4 redovisas samtliga medelvärden och standardavvikelser för de fem utvalda ämnena 

och de olika avstånden från smältverket där mossproverna samlats in. En tydlig gradient för 

ämnena Cu, Zn samt Pb kan urskiljas, där de högsta metallkoncentrationerna återfinns på 

kortaste avståndet från Rönnskärsverken och som minskar ju längre bort från smältverket 

provet är tagit. Dessutom är standardavvikelsen som högst vid värdena på 6 km avstånd från 

Rönnskärsverken för dessa tre ämnen.  

 

Resultaten från GLM påvisade skillnader för några av ämnenas metallkoncentrationer i 

jämförelse med avstånd från smältverket, se bilaga 3. Koncentrationerna för Cu skiljer sig 

mellan de olika avstånden (F3,21=155,77, p<0,0001), och halterna i mossa beläget 6 km från 

smältverket är signifikant högre än alla avstånd förutom 8 km (p<0,0002 för alla). Samma 

nivåer som vid 90 km nås vid 80 km (p=0,4380). Detsamma gäller för både Pb (F3,21=92,08, 

p<0,0001) och Zn (F3,21=37,11, p<0,0001), där halterna i mossa beläget 6 km från 

smältverket är signifikant högre än alla avstånd förutom 8 km (Pb: p<0,0064 för alla, Zn: 

p<0,0008 för alla). I likhet med Cu nås samma nivåer som vid 90 km på 80 km för Pb 

(p=0,5820), men samma nivåer nås redan vid 28 km för Zn (p>0,2054 för alla).  

 

Medelvärdena för Ni är relativt likvärdiga för samtliga avstånd och resultaten för Br visar en 

väldigt stor spridning mellan högsta och lägsta medelvärde (Figur 4). Därmed påvisades 

ingen signifikant skillnad mellan de olika avstånden för Ni och Br (Bilaga 3). 
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3.2 Jämförelse av metallkoncentrationer mellan år 

I tabell 1 redovisas metallkoncentrationer för mossprover insamlade under 2004-06 och år 

2013, där halterna presenteras som medelvärden. 
 

Resultaten från GLM med avstånd, år samt interaktionen mellan avstånd och år som 

beroende variabler, visade att halterna av Cu och Pb låg på samma nivå år 2013 som perioden 

2004-06 (bilaga 3) och var i stort sett oförändrade för de olika avstånden. Däremot var 

metallkoncentrationerna för Zn högre år 2013 om hela dataunderlaget inkluderades i 

jämförelsen av år (F1,21=9,59, p=0,0055), men vid jämförelse av lokalerna för olika tidpunkter 

fanns ingen signifikant interaktion.  
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Figur 4. Metallkoncentrationer i mossprover för ämnena Cu, Pb, Zn, Ni och Br uttryckta som medelvärden med 
standardavvikelser. A-E Olika bokstäver indikerar vilka avstånd som skiljer sig signifikant från varandra. Halterna är 
uttryckta i ppm (torrvikt), vilket innebär 0,001 promille (‰) och medelvärdena är baserat på tre mätvärden.  
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Tabell 1. Metallkoncentration för mossprover insamlade under 2004-06 och 2013. Halterna är medelvärden 

uttryckta i ppm (torrvikt), vilket innebär 0,001 promille (‰). *Medelvärdet för tidsperioden 2004-06 är baserat 

på två mätvärden. **Medelvärdet för tidsperioden 2004-06 är baserat på fem mätvärden. Samtliga medelvärden 

för 2013 är baserat på tre mätvärden (Berglund och Nyholm 2011). 

 

  

4 Diskussion 
Resultaten från de statistiska analyserna visar att det finns en föroreningsgradient år 2013 

med avseende på olika avstånd från smältverket för ämnena Cu, Pb och Zn. Enligt figur 4 kan 

en tydlig kurva urskiljas där de högsta erhållna metallkoncentrationerna för vartdera ämnet 

återfinns på det närmaste avståndet från smältverket. Detta gäller dock inte för ämnena Ni 

och Br, då fördelningen av mätvärdena har en stor variation. Att standardavvikelsen är störst 

för de erhållna mätvärdena vid avstånd 6 km från smältverket för ämnena Cu, Pb och Zn kan 

bero på att ju närmare utsläppskällan man kommer desto brantare är föroreningsgradienten. 

Detta innebär att i områden där det förekommer höga halter som snabbt avtar med ökat 

avstånd kommer skillnader i koncentrationerna bli större än i områden där halterna är lägre 

och föroreningsgradienten mer flack.   

 

Föroreningsgradienternas kurvor stämmer i stort sett överens med medelvärdena från 

tidsperioden 2004-06. Orsaken till de högsta uppmätta värdena av metallkoncentrationer 

finns närmast verket beror troligtvis på att det atmosfäriska nedfallet från Rönnskärsverkens 

industriområde är störst i närområdet och avtar med ökat avstånd. I studien utförd under 

1970-talet uppskattas den regionala bakgrundszonen nås bortom 70-80 km från huvudkällan 

(Tyler och Westman 1979) och därmed kan denna studies bakgrundsnivåer tänkas vara 

omkring de två mest avlägsna provplatserna, 80 km respektive 90 km, från smältverket. En 

viss skillnad påträffades med avseende på vart det inte längre är signifikanta skillnader 

mellan de olika avstånden. Resultaten från denna studie visade att för både Cu och Pb 

uppnåddes samma nivåer vid 80 km som vid 90 km, medan samma nivåer påträffades redan 

vid 28 km för Zn. Enligt resultaten från 2004-06 återfanns samma  nivåer för Cu vid 

åtminstone 28 km från smältverket och vid minst 18 km för Zn (Berglund och Nyholm 2011), 

vilket innebär att föroreningsgradienten med skillnader mellan olika avstånd sträcker sig 

längre för denna studie.  

 

Målet för Rönnskärsverken var att minska utsläppen mellan 2007 och 2013 med 25 procent 

för de olika metallerna som avges från industriområdet (Boliden Mineral AB 2013 A). Då 

datat över utsläpp till luft inte överensstämmer med avseende på ämnen mellan deras 

hemsida (Boliden Mineral 2013 A) och miljörapport från 2012 (Boliden Mineral 2013 B) har 

jag räknat ut den procentuella minskningen för de intressanta ämnena i denna studie. Enligt 

egna beräkningar minskade utsläppet (ton/år) för Cu med cirka 55 % och Pb med 45 %, 

medan Zn ökade med cirka 12 % mellan åren 2000-2012. Med tanke på den topp som 

utsläppen hade under år 2007 (Figur 1) har den procentuella minskningen varit avsevärt 

större under perioden 2007-2012. Enligt egna beräkningar minskade då utsläppen för Cu 

Avstånd 
(km) 

  Cu 
 

  2004-06         2013 

   Pb 
 
  2004-06         2013 

  Zn 
 

   2004-06      2013 

8* 48,88 46,67 39,86 41,67  111,80 136,67 
18** 19,14 19,67 19,19 17,33 67,82 79,67 
28** 9,88 9,33 7,62 10,00 45,32 61,33 
90** 3,93 5,67 2,71 3,00 30,20 42,00 
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med cirka 71 %, Pb med 46 % och Zn med cirka 39 % (Boliden Mineral AB 2013 B). Trots de 

kraftiga minskningarna av utsläpp till luft från Rönnskärsverken visar denna studie att 

metallkoncentrationerna fortfarande finns kvar i väggmossa (Pleurozium schreberi) i 

industrins närområde samt att zinkkoncentrationerna, sett på hela dataunderlaget, ökat till 

år 2013 i enlighet med utsläppshalterna av metaller till luft från smältverket (Figur 1). 

 

Flertalet studier över Europa har utförts som visar att metallkoncentrationerna i mossor över 

de olika länderna minskar (Harmens m.fl. 2007, Harmens m.fl. 2010). Jämförelsen av 

mellankoncentrationerna i mossor från perioden 2004-06 till år 2013 gav inga signifikanta 

skillnader för Cu och Pb, men en generell skillnad för Zn. Tar man en närmare titt på tabell 1, 

som visar medelvärden för metallkoncentrationer på de fyra jämförbara avstånden, är 

värdena för Zn något högre för år 2013. En tänkbar orsak för skillnaden är att insamlingen av 

prover skedde på olika tider under året, då mossproverna som representerar 2004-06 är 

insamlade på hösten (Berglund och Nyholm 2011) och från 2013 på våren, vilket i sin tur 

även kan spegla utsläppshalterna från smältverket. En jämförelse av metallkoncentrationer 

mellan denna studie och tidigare utförda studier vid smältverket Sudbury, Ontario samt 

smältverket Harjavalta, Finland visar att de påträffade metallkoncentrationerna i denna 

studie skiljer sig något. Halterna jämfört med Sudbury (Dudka m.fl. 1995) visar att 

koncentrationerna är något högre för Cu, jämlikt med Zn och betydligt lägre för Ni i denna 

studie. Dock får man ha i åtanke att metallkoncentrationerna vid Sudbury var uppmätta i 

björklöv och ej i mossa, då metallkoncentrationer i mossa är cirka 10 gånger högre än i 

björklöv (Berglund m.fl. 2009). I jämförelse med värden från Harjavalta (Salemaa m.fl. 

2003) är koncentrationerna för Cu och Ni avsevärt lägre och Zn avsevärt högre i denna 

studie. Trots att jämförelsen gäller för samma avstånd, både 8 km från Harjavalta och 

Rönnskärsverken, samt att halterna är mätta i mossa är det en väldigt stor variation. Därmed 

kan ingen tydlig likhet urskiljas för de olika ämnenas koncentrationer av metaller för studier 

utförda vid de olika smältverken och vid olika tidpunkter.  

 

Då denna studie visar att det finns en tydlig föroreningsgradient samt inga signifikanta 

skillnader mellan de tidsmässiga undersökningarna av metallkoncentrationer runt 

Rönnskärsverkens närområde kan man fråga sig om det görs tillräckligt för att nå 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. För att uppnå detta ska halten av naturfrämmande ämnen 

vara nära noll samt att halterna ska vara nära bakgrundsnivåer (Miljömål 2012). Att det över 

huvud taget finns uppmätta metallhalter i mossor vid de olika provplatserna tyder på att det 

atmosfäriska nedfallet av metaller från luften som tas upp av mossorna (Salemaa m.fl. 2003) 

är tillräckliga för att inga skillnader mellan tidsperioderna kan påvisas. Frågan är om 

metallkoncentrationerna är orsakade av endast Rönnskärsverken eller av andra avlägsna 

källor? Det kan vara svårt att skilja mellan atmosfäriskt nedfall från punktkällor och diffusa 

källor samt om vissa element tas upp av underlaget (Salemaa m.fl. 2003). Några av de 

viktigaste källorna till den regionala föroreningen i mossor utgörs sannolikt av bilavgaser och 

förbränning av fossila bränslen (Berglund m.fl. 2009). Trots detta visar resultaten från denna 

studie en sådan tydlig föroreningsgradient för majoriteten av de analyserade ämnena att det 

med stor sannolikhet är Rönnskärsverken som är den huvudsakliga utsläppskällan.  

 

Redan vid val av plats för smältverket hade man i åtanke att utsläpp från svaveldioxid kan 

påverka skogsbestånd negativt (Boliden Mineral AB 2013 B). En studie från 1970-talet visar 

att nedbrytningsprocesser i skogsmark från Rönnskärsverkens närområde påverkats negativt 

(Tyler och Westman 1979) och studier utförda på svartvit flugsnappare visar att de utsatts för 
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problem relaterat till deras hälsa och häckningsförmåga (Berglund och Nyholm 2011). Även 

om studierna, som utförts i Rönnskärsverkens närområde, har haft olika inriktning är det 

metaller som varit den gemensamma nämnaren. De studier som är utförda med avseende på 

metallexponering visar att det kan ge negativa effekter, inte bara på vegetationen utan även 

högre upp i näringskedjan. En studie vid Sudbury, Ontario visar att förhöjda halter av Cu, Ni 

och Pb återfanns i barr från Banksianatall (Pinus banksiana) upp till 3-10 gånger i jämförelse 

med kontrollhalter, trots en minskning av metalldepositionen under de senaste decennierna 

(Gratton m.fl. 2000) och en långsiktig uppföljning av fjällbjörkspopulationer utförd i 

Monchegorsk, Ryssland visade att dödligheten hos björkarna kvarstod på samma nivå trots 

en minskning av metallutsläpp med en tredjedel (Zverev 2009). Dessa studier visar att trots 

smältverkens minskning av utsläpp kvarstår höga metallhalter i både vegetation, träd och 

djur. Höga koncentrationer av metaller i jord är en potentiell begränsande faktor för 

förnyelse av vegetation (Vidic m.fl. 2006) och studien utförd vid smältverket Harjavalta visar 

inte bara resultat på föroreningsgradienter, utan även skillnad i upptag av metaller mellan 

olika växtgrupper. För att undersöka återhämtning av skogarnas ekosystem i kraftigt 

förorenade områden behövs information om alla livsformer i undervegetationen (Salemaa 

m.fl. 2003) och därför skulle en vidare utveckling av denna studie vara att undersöka 

metallkoncentrationer i marken samt i olika arter såsom lavar, mossor och kärlväxter för att 

undersöka deras förekomst och frekvens längs en föroreningsgradient.  

 

4.1 Slutsatser 

Denna studie uppvisar att det finns en tydlig föroreningsgradient för ämnena Cu, Pb och Zn 

där största de metallkoncentrationerna återfinns på provplatsen närmast smältverket 

Rönnskärsverken, Skelleftehamn. Inga signifikanta skillnader i metallkoncentrationer för 

respektive avstånd från smältverket upptäcktes mellan perioden 2004-06 och år 2013, trots 

att utsläppen till luft från industrin har minskat under 2000-talet. De studerade ämnena Cu, 

Pb, Zn, Ni och Br som valdes ut på grund av deras risk för miljöproblem vid bearbetning 

skiljde sig åt något, där Ni och Br inte uppvisade någon tydligt föroreningsgradient med ökat 

avstånd från smältverket. Metallkoncentrationer återfinns inte bara i undervegetationen, 

utan kan vandra uppåt i näringskedjan. Detta innebär att vikten av att undersöka hur olika 

arter påverkas av metallexponering är stor, då de kan leda till variationer av förekomst och 

frekvens i förorenade områden. Metallutsläpp till luft från Rönnskärsverken har sedan 

starten minskat kraftigt och medvetenheten om dess konsekvenser finns. Däremot visar 

denna studie att trots minskning av utsläpp till luft fanns likvärdiga koncentrationer av 

metaller kvar i väggmossa under minst tre års tid. Ytterligare studier kring 

metallkoncentrationer i mossa och även andra organismer är viktiga, dels för att skapa en 

uppfattning om vilka effekter exponering av metaller orsakar samt förstå hur dessa problem 

kan åtgärdas. Trots minskning och tecken på återhämtning är det av vikt att utreda och 

kontrollera såväl markens innehåll av metaller och även vegetationens, då det bidrar till att 

förstå ett ekosystems återhämtning.   
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Bilaga 1. Sammanställning av utsläpp till luft från Rönnskärsverken. 
 

 
Figur 1. Utsläpp till luft från Rönnskärsverken under tidsperioden 1965-2012 (Boliden Mineral AB 2013 B).  
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Bilaga 2. Resultat från XRF-analys av mossprover. 
 
Tabell 1. Metallkoncentrationer från XRF-analys för samtliga ämnen vid varje provplats. Halterna är uttryckta i ppm, vilket innebär 0,001 promille (‰) samt % som innebär den 
procentuella andelen av provets vikt. De enskilda ämnenas max- respektive minvärde samt statistisk error vid analys redovisas i nedre delen av tabellen. Värdena för As och Ba är för 
låga för att detekteras och halterna för kadmium (Cd) kunde inte valideras, då ämnet saknade referensmaterial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 

Prov Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe Ni Cu Zn As* Br Rb Sr Ba* Pb

(%) (%) (%) (%) (ppm) (%) (%) (%) (%) (ppm) (ppm) (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

1 0,095 0,138 0,075 0,33 1580 0,127 273 1,041 0,485 43 690 0,094 3 49 153 -2 22 44 12 48 41

2 0,064 0,143 0,096 0,413 2171 0,145 307 1,039 0,583 51 1007 0,134 4 86 243 1 24 33 13 49 97

3 0,054 0,151 0,087 0,355 2345 0,129 277 1,01 0,557 45 959 0,112 4 58 177 0 25 34 14 92 67

4 0,043 0,108 0,070 0,24 1162 0,108 205 0,794 0,364 42 514 0,086 3 43 132 -1 5 37 9 36 35

5 0,038 0,085 0,054 0,21 1288 0,099 176 0,772 0,362 29 465 0,063 3 47 142 -2 10 32 10 54 47

6 0,033 0,12 0,121 0,42 1423 0,111 153 0,855 0,451 81 590 0,149 4 50 136 1 16 27 11 12 43

7 0,026 0,190 0,027 0,13 2098 0,138 201 1,154 0,501 17 540 0,031 2 18 65 0 3 43 14 10 15

8 0,019 0,192 0,027 0,128 2467 0,178 273 1,105 0,407 17 367 0,036 3 23 84 -3 10 32 12 -7 18

9 0,044 0,221 0,026 0,148 2695 0,133 256 1,029 0,502 13 764 0,028 3 18 90 -1 44 39 14 15 19

10 0,037 0,114 0,073 0,16 1915 0,153 188 1,029 0,311 22 387 0,057 3 12 58 -3 7 43 11 -6 17

11 0,025 0,154 0,024 0,08 1774 0,118 112 1,065 0,285 12 365 0,027 2 8 48 -2 3 49 8 17 5

12 0,021 0,149 0,037 0,174 1799 0,099 150 0,812 0,394 19 495 0,036 3 8 78 -3 6 40 16 29 8

13 0,127 0,137 0,041 0,13 1137 0,116 182 0,741 0,366 24 492 0,048 2 6 49 -2 5 29 8 1 4

14 0,036 0,203 0,067 0,264 1814 0,121 243 0,861 0,537 37 760 0,068 3 7 59 -1 8 22 9 41 5

15 0,029 0,184 0,039 0,138 1672 0,103 179 0,815 0,417 22 774 0,044 2 6 71 0 7 27 12 27 5

16 0,060 0,135 0,071 0,24 1435 0,104 98 0,769 0,386 35 217 0,1 7 6 45 -2 18 30 20 42 4

17 0,033 0,132 0,047 0,14 1406 0,093 100 0,74 0,421 21 232 0,046 3 4 37 -3 6 15 16 45 2

18 0,071 0,184 0,04 0,133 1796 0,108 110 0,794 0,456 19 715 0,037 2 7 44 -1 5 38 13 29 3

Maxvärde 1,951 4,909 7,611 23,891 5180 1,20 700 2,903 6,861 7554 2730 6,309 148 67 1040 115 270 75 1000 1490 219

Minvärde 0,002 0,021 0,022 0,068 171 0,03 31 0,001 0,024 5 3 0,003 0,2 1,7 5,8 0,9 1,8 0,5 3,7 1,0 0,1

Statistisk error 2,3% 0,6% 1,2% 0,5% 0,1% 0,3% 1,6% 0,1% 0,2% 3,9% 0,4% 0,3% 1,7% 1,0% 0,3% 4,6% 1,0% 0,7% 1,1% 4,6% 9,9%



 

 

Bilaga 3. Resultat från statistiska analyser av mossprover.  

 
Tabell 1. t-värden och justerade p-värden från GLM som visar vilka avstånd som skiljer sig från varandra för ämnena Cu, Pb, Zn, Ni och Br.  

 
 
 
Tabell 2. F-värden och p-värden från GLM som visar vilka variabler som skiljer sig från varandra för ämnena Cu, Pb och Zn.  

 
 
Tabell 3. t-värden och justerade p-värde n från GLM som visar vilka avstånd som skiljer sig från varandra  
mellan perioden 2004-06 och år 2013 för ämnena Cu, Pb och Zn.  

 

Avstånd 1 Avstånd 2 DF Cu Cu Pb Pb Zn Zn Ni Ni Br Br

km km t-värde Adj P t-värde Adj P t-värde Adj P t-värde Adj P t-värde Adj P

6 8 12 1,75 0,5292 1,54 0,6492 2,16 0,3209 0,37 0,9989 1,80 0,5008

6 18 12 6,91 0,0002 4,58 0,0064 5,91 <0,0008 1,21 0,8259 1,33 0,7652

6 28 12 11,40 <0,0001 6,92 0,0002 7,78 <0,0001 1,21 0,8259 2,78 0,1285

6 80 12 13,61 <0,0001 9,15 <0,0001 7,90 <0,0001 1,68 0,5680 2,43 0,2193

6 90 12 14,41 <0,0001 10,80 <0,0001 10,25 <0,0001 0,07 1,0000 1,98 0,4048

8 18 12 5,16 0,0025 3,04 0,0845 3,75 0,0257 0,84 0,9539 -0,47 0,9964

8 28 12 9,66 <0,0001 5,39 0,0018 5,61 0,0012 0,84 0,9539 0,98 0,9147

8 80 12 11,86 <0,0001 7,61 <0,0001 5,74 0,0010 1,31 0,7735 0,63 0,9860

8 90 12 12,66 <0,0001 9,26 <0,0001 8,09 <0,0001 -0,30 0,9996 0,18 1,0000

18 28 12 4,50 0,0007 2,34 0,2497 1,86 0,4666 0,00 1,0000 1,45 0,6968

18 80 12 6,70 <0,0001 4,57 0,0066 1,99 0,4004 0,47 0,9963 1,10 0,8705

18 90 12 7,50 <0,0001 6,22 0,0005 4,34 0,0096 -1,14 0,8560 0,65 0,9840

28 80 12 2,21 0,4770 2,22 0,2955 0,13 1,0000 0,47 0,9963 -0,35 0,9991

28 90 12 3,01 0,0109 3,88 0,0209 2,48 0,2054 -1,14 0,8560 -0,80 0,9619

80 90 12 0,80 0,4380 1,65 0,5820 2,35 0,2477 -1,61 0,6065 -0,45 0,9970

Variabel DF Cu Cu Pb Pb Zn Zn

F-värde p-värde F-värde p-värde F-värde p-värde

Avstånd 3,21 155,77 <0,0001 92,08 <0,0001 37,11 <0,0001

År 1,21 0,87 0,3625 0,22 0,6437 9,59 0,0055

Avstånd*År 3,21 1,68 0,2023 0,28 0,8405 0,33 0,8028

Avstånd DF Cu Cu Pb Pb Zn Zn

2004-06 vs 2013 t-värde Adj P t-värde Adj P t-värde Adj P

8 vs 8 21 0,25 1,0000 -0,15 1,0000 -1,02 0,9960

18 vs 18 21 -0,27 1,0000 0,41 0,9999 -1,04 0,9614

28 vs 28 21 0,41 0,9999 -0,87 0,9861 -1,99 0,5115

90 vs 90 21 -2,44 0,2745 -0,36 0,9999 -2,30 0,3361
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