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Abstract 
The purpose of this study was to investigate if there is a seasonal difference in metal 

concentrations in marine gastropods. Metals that were studied were chromium, copper, 

nickel and zinc. Gastropods were collected at one contaminated site and one reference site. 

For the contaminated site Rönnskärsverken, Skellefteå, Sweden, was chosen because of its 

long history as location for a smelter. Kylören, Umeå, Sweden, was chosen as reference site.  

The gastropods were collected on two occasions at each site, the first time in the beginning of 

June and the second time in the end of August. The gastropods were then removed from their 

shells and the tissue was analyzed spectrometrically for metal content after acid-digestion. 

The results from the analysis showed unsurprisingly that metal contamination was higher at 

the contaminated site than at the reference site. More interestingly, it was also found that 

there are seasonal differences in almost every metal included in the study. Nickel and 

chromium concentrations were significantly increased (P<0, 05) in the end of the summer 

and the zinc concentration had the highest value in June in Rönnskärsverken but the highest 

value in August for the reference site. As only exception, copper concentration did not show 

any seasonal variation in snail tissue. In conclusion this study shows that there are seasonal 

differences in metal concentrations in marine gastropods but the differences are not 

consistent and differs from metal to metal if the concentration is increased in the beginning 

or the end of summer. 
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1 Inledning och syfte                                                                                                                          

1.1 Bakgrund 

Under mitten på 1800-talet satte industrialiseringen av Sverige igång på allvar. Under de 

årtionden som följde blev den mer och mer omfattande och det svenska folket kunde märka 

förbättringar i levnadsstandarden redan under en livstid (Bergquist 2007). Med tiden 

uppstod det också, inte minst runt industrierna, ökande miljöproblem. Avfallsproblem, 

luftföroreningar och miljögifter blev en av industrialiseringens största baksidor. Under 1900-

talets första hälft ökade utsläppen markant fram till början på 1970-talet och i takt med att 

utsläppen blev påtagligare fick Sverige år 1969 en samlad lagstiftning till skydd för miljön 

(Bergquist 2007). De nya lagarna gav resultat och generellt sett minskade de tusen största 

industrierna i landet sina utsläpp med mer än 70 % under 1970- och 1980-talet. Men kvar 

finns det faktum att som enskild anläggning var Rönnskärsverken den som släppte ut mest 

svaveldioxid, tungmetaller och arsenik under hela 1900-talet (Bergquist 2007).   

Idag utgör tungmetallutsläppen från Rönnskärsverken endast omkring en procent av 

nivåerna som fanns i början på 1970-talet. Det pågår idag en återhämtning av miljön i 

Rönnskärsverkets närområde men samtidigt finns kvarvarande effekter med förhöjda halter 

av metaller i vissa bär, sterila bottensediment vid verkets direkta närhet, samt höga 

svavelhalter (Bergquist 2007).  

 

Den 10 december 1924 gjordes de första upptäckterna av guldfyndigheter på Fågelmyran 

utanför Boliden. Detta var början till Europas största och rikaste guldgruva (Boliden mineral 

AB 2005 A). Redan tre år efter att Bolidengruvan öppnat stod det klart för ledningen att de 

var tvungna att bygga ett eget smältverk för att få ett rimligt utbyte av malmens silver, guld 

och kopparinnehåll. De behövde en plats som störde omgivningen så lite som möjligt, samt 

möjligheter att bygga en hamn och en järnväg. Valet föll på två öar utanför Skellefteåhamn 

som fylldes ihop och förenades med fastlandet och år 1930 var verket i drift (Boliden Mineral 

AB 2005 B). Bolidengruvan lades ner i mitten på 60-talet men då hade nya gruvor hittats så 

smältverket behövdes fortfarande (Boliden Mineral AB 2012). 

 

Rönnskärsverkens verksamhet regleras idag av ett beslut från Koncessionsnämnden för 

miljöskydd. I tillståndet finns övergripande regler och gränsvärden för utsläpp till vatten och 

luft. Kontinuerligt övervakas utsläpp och påverkan på miljön enligt ett kontrollprogram som 

fastställts av länsstyrelsen (Boliden Mineral AB 2005). En del av kontrollprogrammet 

innefattar recipientkontroller och inom ramen för detta recipientkontrollprogram påbörjades 

1978 ett projekt där havslevande snäckors metallhalter undersöks för att följa hur de 

förändras genom tiden. Snäckorna användes alltså som bioindikatorer (Rydvall 2009).  
 

1.2 Snäckor som bioindikatorer 
En bioindikator är en organism eller en biologisk substans som kan användas för att 

upptäcka föroreningar i miljön (Nationalencyklopedin 2013). Dessa organismer informerar 

om ekologiska karaktärer inom deras habitat. En organism måste uppfylla vissa krav för att 

vara en bra bioindikator och dessa är att den bör vara utspridd, finnas i höga tätheter, lätta 

att samla, närvarande vid förorenade platser, ha hög toleransnivå för miljövariationer, 

 lätta att föda upp och transportera, de ska även vara lätta att identifiera och deras storlek ska 

vara fördelaktig för analys (Viard m. fl. 2003) Organismer som passar bra in som 
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bioindikatorer och som också finns i Rönnskärsverkens närområde samt på referenslokaler 

är medlemmar ur släktet Lymnaea. Detta släkte ingår i familjen dammsnäckor, Lymnaeidae 

(Linnaeus 1758). De finns i hela Sverige, från söder till norr, i både sött och bräckt vatten 

(Gbif 2013).  

1.3 Lymnaea 

I denna studie analyseras snäckor ur släktet Lymnaea. Det är ett stort släkte där en bred 

variation av olika skalformer förekommer. Men deras extremt homogeniska anatomi då det 

gäller de reproduktiva organen vittnar om att de tillhör samma släkte. På senare tid har också 

DNA-studier bekräftat detta (Correa m. fl. 2010).  

 

Familjen dammsnäckor är vanligt förekommande i växtrika sjöar och i bräckt vatten. Födan 

består av mikroskopiska alger på stenar som de skrapar i sig (Naturhistoriska riksmuseet 

2011). De intar födan på liknande sätt som bläckfiskar, det vill säga genom ett organ som 

kallas radula. Detta är en kitin-platta med tänder i olika storlekar som sitter innanför 

munhålan. Tänderna förbrukas och faller av efter ett tag och nya återbildas i samma takt 

(Nationalencyklopedin, 2013). Maten förs sedan in i munnen som stängs under 

sväljningsfasen (Brierley m. fl. 1997). De är väldigt oselektiva i sitt val av föda och därför intar 

de en större variation av skadeämnen än de organismer som är selektiva (Eol 2013).  

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Idag vet man inte om havslevande snäckor har någon säsongsmässig variation när det gäller 

att lagra in tungmetaller. I de fall som snäckor används som bioindikatorer är detta viktigt för 

provtagaren att veta, eftersom snäckorna kanske inte har hunnit lagra in metaller i samma 

utsträckning på våren som på hösten då deras metabolism inte kommit igång riktigt. Om 

snäckornas metallhalt inte uppvisar säsongsvariation spelar det ingen roll när insamlingen 

görs. 

 

Snäckorna samlades in vid Rönnskärsverket i Skellefteåhamn och detta område valdes 

eftersom att det finns referensdata från tidigare år. Det är också troligt att snäckorna 

innehåller mätbara värden av de metaller som ska ingå i undersökningen då industriområdet 

har funnits länge och metallutsläpp finns bundet till bottenfaunan (Bergquist 2007). De 

metaller som ingår i undersökningen är krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni) och zink (Zn). 

Enligt Björklund (1985) medför utsläppen av metaller från Rönnskärsverken ett ökat upptag 

av de olika metallerna hos Lymnaea.  

 

Syftet med denna studie är att påvisa om det finns någon koppling mellan säsong och 

metallhalten hos havslevande snäckor. Släktesbestämning kommer också att ske då det kan 

vara av vikt att det är samma släkte på snäckorna som samlas in på våren och snäckorna som 

samlas in på hösten.  

Frågeställning: 

 Varierar metallhalten i havslevande snäckor beroende på årstid/säsong? 
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2 Material och metod 

2.1 Områdesbeskrivning och provtagningsdesign 

Havslevande snäckor av släktet Lymnaea samlades in från två olika lokaler, en kontaminerad 

och en referenslokal, vid två olika tillfällen, juni och augusti. Den kontaminerade lokalen var i 

Näsudden vid Rönnskärsverken i Skellefteåhamn. Området där plockningen utfördes var på 

insidan mot själva industrin och inte mot det öppna havet. Området var blockigt och stenigt 

med kraftig påväxt av alger. Snäckorna plockades på 5-60 cm djup. Figur 2 visar en bild över 

insamlingsområdet vid Rönnskärsverken (Boliden Mineral AB 2013). 

 

Referenslokalen var Kylören utanför Hörnefors i Umeå kommun och den valdes ut som 

referenslokal då platsen anses vara minimalt påverkad (Länsstyrelsen 2012). Området är 

stenigt och med ytterst lite algpåväxt. Här plockades snäckorna på lite grundare vatten, ca 3-

20 cm djup. Figur 3 visar var insamlandet av referenssnäckorna utfördes (google earth 

2013)och dess närområde (Lantmäteriet 2013). 

 

 
  

 
 
Figur 2. Ett flygfoto över Rönnskärsområdet. Den röda markeringen visar var snäckorna plockades. Här visas 

också närheten till industriområdet. 
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Figur 3. Kylören utanför Hörnefors i Umeå kommun. En översiktlig bild över området visas till höger och området 

där snäckorna plockades visas med röd markering i den vänstra bilden.   

2.2 Fältarbete 

Insamling av snäckor utfördes under dagtid vid samtliga tillfällen. Snäckorna är mer 

lättillgängliga vid solsken och vindstilla så därför valdes dagar med fint väder ut som 

uppsamlingsdagar. För att få data på årstidsvariationsmässiga skillnader eller likheter 

behövdes en provtagning på våren och en i slutet av sommaren från båda lokalerna. 

Insamlandet i Rönnskärsområdet utfördes den 2/6-13 och den 31/8-13. På Kylören utfördes 

insamlingen den 8/6-13 och den 22/8-13.  

 

Innan plockning påbörjades avlägsnades först alla smycken och alla händer tvättades noga 

med handsprit för att undvika kontaminering. Sedan sköljdes uppsamlingsburken av glas 

noggrant i vatten från lokalen och fylldes sedan till hälften. Vadarbyxor användes för att 

komma åt snäckor som var på djupare vatten.  

 

Mängden snäckor som plockades skulle uppskattningsvis ha mjukdelar som tillsammans 

vägde över 30 gram. Detta innebar cirka 3 dl snäckor med skal. Under första perioden var 

snäckorna cirka 0,5-2 cm långa och under andra perioden var de större i Kylören (ca 3 cm) 

men samma storlek som innan i Rönnskär. När en tillräcklig mängd insamlats fick snäckorna 

tillbringa natten i glasburken de samlades in i, i ett kylskåp. Detta är viktigt eftersom att de 

då får tid att sumpa av sig, vilket betyder att de hinner tömma tarmen på restprodukter. Om 

sumpningen inte utförs finns risk för missvisande resultat eftersom restprodukterna då 

kommer ingå i analysen. Dagen efter silades snäckorna i en plastsil och delades upp i mindre 

glasburkar som placerades i frysen.  

2.3 Laboratoriearbete 

Då proven varit nedfrysta påbörjades skalning av snäckorna. Detta utfördes på Pelagia 

Miljökonsults laboratorium. Först släktbestämdes snäckorna och sedan avlägsnades deras 

skal med hjälp av en plastpincett. Mjukdelarna vägdes sedan in i 5-8 gram per glasburk och 5 

burkar på 10 ml styck användes för varje provlokal, totalt 10 stycken.
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När detta var avklarat överfördes sedan blötdelarna till tio stycken falconrör, fem till 

proverna från Kylören och fem till proverna från Rönnskär, som sedan placerades i en 

frystork. Då proven var helt torra noterades deras torrvikt.  

 

Sedan påbörjades upplösningen av snäckorna. Till varje falconrör tillsattes 3 ml HNO3 och 2 

ml H2SO4, även kallat kungsvatten, med hjälp av en pipett. Samma syrablandning tillsattes 

även i två blindtester. Falconrören ställdes sedan i ett vattenbad med en temperatur på 95-

99° C för att snabba på upplösningen. Sterila träpinnar användes som omrörare och efter ca 

4 timmar var proverna helt upplösta. De filtrerades då med 0,45 µm-filter till nya falconrör 

och efteråt tillsattes också 20 ml destillerat vatten. Proverna analyserades sedan med 

AA240FS, Fast Sequential Atomic Absorption Spectrometer. De metaller som analyserades 

var koppar (Cu), krom (Cr), nickel (Ni) och zink (Zn). Inför varje metallprov tänds en lampa i 

spektrometern med den frekvensen som den önskade metallen absorberar (Easychem 2013). 

Proportionen av det ljus som försvinner efter att det har passerat provet är alltså lika med 

koncentrationen av den specifika metall som eftersöks. Absorbansen jämförs med en serie av 

utspädda standardlösningar för att kunna bestämma koncentrationen. Detta involverar en 

kalibreringskurva där standardlösningarna bör ge upphov till ett linjärt diagram, se figur 4. 

Absorbansen från provet matchas sedan mot grafen för att få den önskade metallens 

koncentration (Easychem 2013).  

 

 Hela förloppet repeterades sedan under period två i slutet på augusti.  

 

 

 

 
 

Figur 4. Illustration av den linjära graf som skapas då absorbansen jämförts med utspädda standardlösningar. 

Sedan matchas absorbansen från det önskade provet med grafen för att få ut metallkoncentrationen.  

 

2.4 Dataanalys 

För att undersöka säsongsmässiga skillnader i metallhalt hos snäckor bearbetades 

metallvärdena i dataprogrammet Statistica. Först delas datat upp i perioderna, juni och 

augusti, och platserna, Kylören och Näsudden-Rönnskär. Sedan testades om data var 

normalfördelat.
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Om det inte var normalfördelat logaritmerades värdena för att se om de var normalfördelade 

då. Sedan gjordes en nästad Multivariat Variansanalys (MANOVA) i form av Pillai’s test där 

platserna är nästlade i perioderna. Visar testet ett p-värde under 0,05 är resultaten 

signifikanta.  

3 Resultat 
Proportionerna av metallerna krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni) och zink (Zn) i snäckornas 

torrvikt (mg/kg) visas i figur 5. De exakta värdena finns att avläsa i bilaga 1. Av de metaller 

som ingår i undersökningen är det koppar och zink de metaller som förekommer i störst 

mängd i snäckorna från Näsudden-Rönnskär. Snäckorna från Kylören innehåller i juni till 

störst del koppar, medan zinkhalten kraftigt stigit i augusti. Nickel håller en ganska jämn och 

låg nivå på samtliga platser och perioder. Krom är den metall som har lägst förekomst i 

samtliga prov och syns inte i figuren på grund av att det handlar om så låga värden. Som 

figuren också visar är förekomsten av zink och koppar betydligt högre i Näsudden-Rönnskär 

än i Kylören.     

 

 

.   

 
Figur 5. Proportionerna av zink, nickel, koppar och krom i varje replikat på de olika lokalerna, Näsudden-

Rönnskär och Kylören, och i de olika perioderna, juni och augusti.  

 

 

Koppar och zink logaritmerades för att få en homogenare varians. Resultatet av testet visar 

på signifikanta skillnader mellan perioder och lokaler (tabell 1).   
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Tabell 1. Pillai’s test användes för att testa signifikanta skillnader i metallhalter på lokalerna och på perioderna 

och båda visade hög signifikans.  

 

 Test Value F Effect - df Error - df p 

Lokal (Period) Pillai's 1.70 20 8 28 <0.0001 

Period Pillai's 0.83 16 4 13 <0.0001 

 

 

I figur 6 kan det avläsas att kopparhalten är högre i snäckorna från Näsudden-Rönnskär än i 

snäckorna från Kylören, både i juni och i augusti. Det finns ingen skillnad i kopparhalten på 

grund av årstid (Tabell 2).  Även zinkhalten är högre i snäckor från Näsudden-Rönnskär än i 

Kylören under båda insamlingstillfällena. Det finns en signifikant skillnad i zinkhalter mellan 

perioderna där halten är högre i juni på den kontaminerade platsen och högre i augusti på 

referenslokalen. 

 

Kromhalten är högre i snäckorna från Näsudden-Rönnskär än i snäckorna från Kylören i 

juni, men i augusti är kromhalten i stället högre i snäckor från Kylören än i snäckorna från 

Näsudden-Rönnskär. Enligt tabell 2 finns det också skillnader i kromhalten beroende på 

årstid, där halten är högre i augusti på båda lokalerna. Det finns ingen skillnad i nickelhalten 

mellan lokalerna men det finns signifikanta skillnader i snäckornas nickelhalt mellan 

perioderna. Halterna i snäckorna är dessutom högre i augusti än i juni för båda lokalerna 

(Figur 6, Tabell 2).  
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Figur 6. Metallhalter i snäckor vid Näsudden-Rönnskär och Kylören vid de båda perioderna. Zinkhalten i Kylören 

i juni är så låg att värdet inte syns på denna skala, cirka 2 mg/Kg. Standardavvikelser visas med de svarta 

felstaplarna.  
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Alla metallvärden utom nickel skiljer sig signifikant mellan lokalerna (p<0,05) (Tabell 2). 

Alla metaller utom koppar har också ett signifikant p-värde med hänseende på period. Detta 

betyder att både lokal och period har betydelse för proportionerna av de olika metallerna i 

denna undersökning. Det bör dock noteras att kopparvärdet är på gränsen till att vara 

signifikant när det gäller perioden. 

 

 
Tabell 2. Nästad manova med faktorerna lokal (nästad i period) och period med responsvariablerna krom (Cr), 

koppar (Cu), nickel (Ni) och zink (Zn). Stjärnan (*) betyder att värdena är logaritmerade. Siffrorna i fet stil visar 

värdena som är signifikanta, alltså p<0,05. 

 

4 Diskussion 
Denna studie visar att det finns en säsongsskillnad i havslevande snäckors metallhalt, men 

skillnaderna följer inget uppenbart mönster utan beror på vilken metall som studeras. 

 

4.1 Krom 

Metallanalysen visar att halten krom (Cr) i snäckorna blir högre på sensommaren än de är i 

början på juni. Detta syns både på snäckor från Näsudden-Rönnskär och från Kylören. 

Kromhalten i snäckor från Kylören är lägre än i snäckor från den kontaminerade lokalen i 

juni, detta ändras i augusti då halten ökat för båda lokalerna men halten från Kylören ökar 

betydligt mer och slutar på ett högre värde än snäckorna från Rönnskär. Detta kan bero på 

att kromhalten är väldigt låg på båda lokalerna och att det bara behövts en liten ökning för att 

skillnaderna skulle bli stora. Det kan också bero på att snäckorna var väldigt stora och jämna 

i storleken i Kylören under insamlingen i augusti, jämfört med snäckorna från Rönnskär som 

under samma period var väldigt varierande med främst mycket små och unga snäckor. Det 

kan då vara så att de snäckor som var i Kylören var äldre och därför fått i sig mer krom än de 

små unga snäckorna från Rönnskär. Även om alla storlekar samlades in var det svårt att få en 

jämn spridning då det nästan inte fanns stora snäckor i Rönnskär och väldigt få små snäckor 

 Fri

het

sgr.  

mg Cr/ kg-torrvikt  mg Cu/ kg-torrvikt *  mg Ni/ kg-torrvikt  mg Zn/ kg-torrvikt *  

  SS  F  p  SS  F  p  SS  F  p  SS  F  p  

Intercept 1 4.073  455  <0.0001  88  39394  <0.0001  1456  1107  <0.0001  61  864

4  

<0.0001  

Lokal 

(Period) 

2 0.11  6.2  0.010  5.2  1170  <0.0001  1.3  0.48  0.625  13  939  <0.0001  

Period 1 0.11  12  0.003  0.010  4.4  0.051  41  31  <0.0001  1.5  207  <0.0001  

Error 16 0.14    0.036    21    0.11    

Total 19 0.36    5.3    63    15    
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i Kylören. Anledningen till detta kan vara att dödligheten av någon anledning är högre bland 

äldre snäckor i Rönnskärsområdet.   

 

4.2 Koppar  

Kopparhalten i snäckor skiljer sig signifikant från varandra mellan de båda lokalerna. Men 

halterna mellan perioderna är väldigt jämna och skiljer sig inte. Även replikaten är väldigt 

homogena för de olika variablerna, vilket kan avläsas i Bilaga 1, och visar på en väldigt liten 

spridning. Det kan vara så att snäckor inte lagrar in nämnvärda mängder koppar under 

sommarmånaderna, men fler studier behövs för att svara på varför kopparhalten följer detta 

mönster.  

 

4.3 Nickel 

Nickelhalterna ökar signifikant i augusti i snäckor från båda lokalerna. Men nickelhalterna 

följer samma mönster som kromhalterna i den bemärkelsen att snäckor från Näsudden-

Rönnskär har högst halter i juni men i augusti innehåller snäckor från Kylören mer nickel än 

Rönnskärssnäckorna. Nickelhalterna är väldigt jämna är i de olika replikaten och 

spridningen inom replikaten är liten. Resultaten kan möjligtvis förklaras med att ökningen är 

så pass liten från juni till augusti för snäckor både från Rönnskär och Kylören och 

skillnaderna mellan lokalerna är inte signifikanta. Det har alltså bara behövts en väldigt liten 

ökning av nickel för att referenslokalen ska ha ett högre värde än den kontaminerade lokalen. 

Det handlar bara om några enstaka mg nickel/ Kg torrvikt som skiljer lokaler och perioder åt.  

 

4.4 Zink  

Zink är den enda metallen i denna studie som fanns i högre halter i snäckor i juni än i 

augusti. Detta gäller bara för Näsudden-Rönnskär då snäckor från Kylören visar på samma 

mönster som för de andra metallerna, nämligen att halten ökat i augusti. Replikaten visar på 

en stor spridning, runt 100 mg zink/ Kg torrvikt, från båda insamlingarna i det 

kontaminerade området.  

      

4.5 Jämförelser med tidigare studier i området 

Tidigare studier gjorda för Boliden Mineral AB inom ramen för recipientkontrollprogrammet 

är baserade på snäckor som har samlats in i slutet av sommaren (Rydvall 2009). Deras 

rapport och denna studie mäter båda halterna av zink och koppar. Värdena stämmer 

 inte så bra överens då Rydvall 2009, har högre värden på båda metallerna, ungefär 80-90 

mg/ Kg torrvikt högre. Skillnaden kan bero på att Rydvall 2009 samlade in sina snäckor i 

oktober och inte då snäckorna i den här studien samlades in.  Det är möjligt att deras resultat 

skulle vara lite annorlunda om de samlat in snäckorna i början av sommaren då studien som 

denna rapport handlar om visar att det finns årstidsskillnader i metallhalter hos snäckorna 

vid Rönnskär. En annan påtaglig skillnad mellan Rydvalls rapport och denna studie är den 

uppmätta torrvikten. I denna studie har den uppmätta torrvikten från Näsudden-Rönnskär 

varit mellan 12-14 % av blötvikten, medan Rydvalls torrvikt från samma område blev 

uppmätt till ungefär 21 % av blötvikten. I deras referensområde har en torrvikt på 20,7 % av 

blötvikten uppmätts medan i denna rapport har referensområdet en torrvikt på 13-14 %. Då 

torrvikten används i uträknandet av metallhalterna och anges i enheten är denna skillnad 

viktig att notera och kan vara förklaringen till att värdena skiljer sig mellan Rydvalls rapport 

och denna studie. Att torrvikten skiljer sig så mycket mellan de två studierna kan möjligtvis 

bero på att snäckorna i denna studie var torrare redan innan frystorkningen eller att deras 

frystorkning var intensivare.  
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När snäckorna skalades och delades upp i glasburkar med 5-8 gram mjukdelar i varje fylldes 

en extra burk med mjukdelar från varje lokal och period, totalt fyra extra burkar. Dessa extra 

burkar skickades sedan till ALS-laboratoriet i Luleå för att analysera innehållet och mäta 

halterna på samma metaller som i rapporten. Metallhalterna i bilaga 1 ska alltså vara 

jämförbara med resultatet från ALS-laboratoriet. Analyserna visar på liknande värden för 

både nickel och krom medan resultaten för koppar och zink skiljer sig. ALS har hittat ungefär 

dubbelt så höga halter zink i prover från båda perioderna och lokalerna, det är där viktigt att 

notera att zinkvärdet för Kylören den 8/6 är markant lägre än resultatet från ALS. 

Kopparhalterna från ALS ligger ungefär 30 procent högre än i rapporten. Dessa skillnader 

visar att min studie kan ha underskattat halterna av koppar och zink i snäckorna. Jämförs 

resultaten i denna studie med Rydvall (2009) och ALS visar de två senare på liknande halter 

av zink och koppar. Det är därför möjligt att deras värden är mer korrekta och att halterna 

från denna studie ska ligga högre än de gör 

 

 4.6 Slutsats 

Resultaten visar att det finns en tidsberoende variation i metallhalter hos havslevande 

snäckor av släktet Lymnaea. Men det finns inget generellt mönster hur metallhalterna 

förändras. Två av metallerna, krom och nickel, visar på en höjning av halterna i slutet av 

sommaren där båda lokalerna säger samma sak. Zink visar på samma resultat som krom och 

nickel om man tittar på värden från Kylören men säger tvärtom då värdena från Rönnskär 

studeras. Kopparhalterna är väldigt stabila på båda lokalerna över båda perioderna och ingen 

årstidsvariation går att utläsa där.  

 

Denna studie visar att snäckor i släktet Lymnaea lämpar sig bra som bioindikatorer.  De 

fanns närvarande på både den kontaminerade lokalen och referenslokalen. Under blåsiga och 

kalla dagar var de svåra att hitta medan de var mer lättillgängliga under de soliga och fina 

dagarna. De gick att hitta i stora mängder och var hanterbara under skalningen då de inte var 

för stora eller för små.  

 

Studien visar också att man måste ta hänsyn till säsongvariationer vid biologisk övervakning. 

Det lämpligaste är kanske att se till att insamlingen sker vid samma tillfälle på alla platser för 

att undvika säsongsbetonad variation. Vid övervakning är det viktigt att samla in material 

under flera olika tidpunkter och perioder då metallhalterna varierar. Det kan också vara 

viktigt att vid en flerårig undersökning insamla materialet under samma tid som förgående 

år. Det behövs fler studier på framförallt fler metaller för att kunna urskilja mönster. Men om 

man utgår från denna studie är det inte viktigt att samla material från samma tidpunkt om 

det är koppar som ska undersökas. Men däremot om det är zink, krom eller nickel som är de 

intressanta metallerna så borde hänsyn tas till säsongsvariationer.   
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Bilaga 1. De kalkylerade värdena av halterna från de 
olika metallerna vid period ett och period två.  
 

Period 1 
    Näsudden-Rönnskär 2/6-13  

   

 

Cr (mg/kg-
torrvikt) 

Cu (mg/kg-
torrvikt) 

Ni (mg/kg-
torrvikt) Zn (mg/kg-torrvikt) 

Rep. 1 0,376 397,647 8,401 384,047 
 Rep. 2 0,338 373,945 7,045 289,554 
 Rep. 3 0,491 405,677 7,845 367,578 
 Rep. 4 0,655 370,522 6,489 381,617 
 Rep. 5 0,549 457,757 7,375 402,673 
 Medel: 0,4015 401,1096 7,431 365,0938 
 

      Kylören 8/6-13 
    

 

Cr (mg/kg-
torrvikt) 

Cu (mg/kg-
torrvikt) 

Ni (mg/kg-
torrvikt) Zn (mg/kg-torrvikt) 

Rep. 1 0,247 39,772 7,383 2,581 
 Rep. 2 0,226 47,187 6,858 2,631 
 Rep. 3 0,242 38,896 5,953 2,028 
 Rep. 4 0,331 43,957 6,384 2,451 
 Rep. 5 0,318 46,645 7,219 2,662 
 Medel: 0,2728 43,2914 6,7594 2,4706 
  

Period 2 
    Näsudden-Rönnskär 31/8-13 

   

 

Cr (mg/kg-
torrvikt) 

Cu (mg/kg-
torrvikt) 

Ni (mg/kg-
torrvikt) Zn (mg/kg-torrvikt) 

Rep. 1 0,528 420,526 8,285 251,164 
 Rep. 2 0,409 370,441 8,899 228,239 
 Rep. 3 0,527 450,237 10,491 213,395 
 Rep.4 0,463 384,897 10,256 264,068 
 Rep. 5 0,645 420,196 11,304 309,509 
 Medel: 0,5144 409,2594 9,847 253,275 
 

      Kylören 22/8-13 
    

 

Cr (mg/kg-
torrvikt) 

Cu (mg/kg-
torrvikt) 

Ni (mg/kg-
torrvikt) Zn (mg/kg-torrvikt) 

Rep. 1 0,557 44,911 11,848 66,127 
 Rep. 2 0,426 30,479 7,318 34,309 
 Rep. 3 0,603 35,895 10,809 29,678 
 Rep. 4 0,449 31,171 10,009 50,206 
 Rep. 5 0,645 31,613 10,452 42,142 
 Medel: 0,536 34,8138 10,0872 44,4924 
   

     Figur 1. De uträknade värdena av metallhalterna för de olika perioderna och de olika lokalerna.   
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