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Förord 
Examensarbetet har genomförts under våren 2014, och det som i början verkade som en hel 
ocean av tid dränerades raskt till en liten fjälltjärn. Sedimentprovtagning i tjärnen skedde 
från is med en HTH-sedimentprovtagare, och resulterade i en 34cm lång sedimentpropp som 
sedan blev det centrala för vad hela arbetet sedan mynnade ut i. Kunskaper som jag tillfogat 
mig är först och främst själva provtagnings och analys-proceduren, då jag innan skarpt läge 
ute på tjärnen, fick träna ute på Nydalasjön för att lära mig behärska tekniken. Väl ute i fält 
krävdes två heldagar, hela ordförrådet i svordomar och otaliga borrningar dels för att mäta 
djupet, och dels för att sänka ner provtagaren. Efter några smärre misslyckade försök med 
provtagaren i olika borrhål fick jag äntligen upp en tillfredställande sedimentpropp. Efter 
genomgång av proverna och utförande av analyserna så dröjde det flera veckor innan hela 
resultatet var i hamn, och det riktiga detektivarbetet med att utreda vad som faktiskt gick att 
utläsa ur rådatat började. Andra kunskaper som förbättrats och satts på prov är att söka 
relevant, säker och aktuell information. I rapportskrivandet innebar det prövningar att hålla 
den röda tråden och inte köra fast i små detaljer och petitesser. Något som jag vetat varit bra 
men inte uppskattat till 100 % förens under detta arbete är Excel, och även mina kunskaper i 
detta program är avsevärt förbättrade efter detta arbete. Att projektet roddes iland har jag en 
del personer att tacka för och vill därför rikta ett stort tack till min kunniga och engagerade 
handledare Jonatan Klaminder, mina forskningsassistenter Yvonn Kråik och Lars Lindell för 
stöd, borrhjälp och assistans vid provtagningen, samt Carsten Meyer-Jacob och Richard 
Bindler på EMG för hjälp och tips med prover & analyser av sedimentet.  
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Abstract 
The metal mining history goes thousands of years back. The downside of the mining industry 
is the large amount of tailings created during the mining operations. Drainage and leaching 
of heavy metals from these tailings may cause major environmental problems including acid 
mine drainage and leaching of heavy metals. This study examines a pond located near an old 
mining site, where part of the old mining facility has been recently (1990) restored. The 
objective was to assess eventual metal contamination from historical mining and the recently 
performed restoration using a sediment core as a natural archive of historical metal inputs to 
the pond. I found that the concentration of lead, copper, zinc and nickel were elevated in 
comparison to background levels in sediment. Elevated concentrations were found in the 
deep layer of the sediment core, 14-20 cm with an estimated age of ca 100 years. The highest 
concentrations were found near the surface (3-4 cm depth). Conclusion of the study was that 
the early mining operations has affected the ponds metal contamination history. The 
restoration of the mining site had weak impact on the pond, but may contribute to the high 
metal concentration in recent sediments. 
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1 Inledning 
 

1.1 Gruvnäring och dess historia i Europa 
Metaller och mineraler finns naturligt i berggrunden och har utvunnits ur gruvor i hela 
Europa sedan flera tusen år tillbaka (Nriagu 1998). Metallutvinningen har spelat en stor roll 
för samhällets uppbyggnad ända från den grek-romerska rikets uppkomst för ca 4000 år 
sedan och fram till idag (Salmons 1995; Nriagu 1998; Geijerstam et al. 2011). 
Järn, bly, silver, guld, koppar och andra metaller är grundämnen, vilket innebär att de inte 
kan förstöras, däremot är metaller ändliga naturresurser och kan inte förnyas, utan den 
mängd vi har begränsas till de tillgångar som finns nere i berggrunden runt om i världen 
(Bernes 2001). Järn och sulfidmalmsbildning som resultat av uppsprickning och vulkanism i 
den Fennoskandiska urbergsskölden för 2 miljarder år sedan har lett till att vi i Sverige har 
goda tillgångar på utvinningsbara metaller och mineraler i berggrunden (Geijerstam et al. 
2011). Tillgången av metaller och kunskapen om metallutvinningen är en av de bidragande 
faktorerna till det ekonomiska välstånd vi idag befinner oss i, och är en av hörnstenarna i den 
svenska ekonomin (Geijerstam et al. 2011; SGU, 2014). Idag är Sverige ett utav de länder som 
producerar mest järnmalm i Europa (SGU, 2014). 
 
Vid utvinning av metall ur mineral används bara den rikaste delen av berget, s.k. malm till 
anrikning (Geijerstam et al. 2011). Det gör att det blir en hel del gruvavfall över efter 
brytningen, som idag kallas gråberg. I forna dagars gruvdrift där processerna sköttes för 
hand, blev de överblivna bitarna större och mer lätthanterliga, detta avfall kallas varp. På 
grund av dagens mer effektiva metoder innehåller den sentida varpen generellt sett större 
mängd metall än den vi finner i dagens gruvavfall (Naturvårdsverket 1993; Gosar 2004). 
 
Då de brytvärdiga fyndigheterna som hittas på en plats så småningom sinar och innehållet av 
utvinningsbar metall eller mineral sjunker (Bernes 2001), finns det många rester och 
kvarlämningar efter historiska gruvdrifter (Naturvårdsverket 1993). Sedan miljöbalken 
trädde i kraft 1999 finns det restriktioner i lagen om hur gruvverksamhet ska avslutas och 
landskapet återställas, men då detta är relativt nytt i sammanhanget och endast fångar in 
områden som är avslutad efter 1 juli 1969, så finns det många historiska gruvhål utan 
ansvarig återställare (Naturvårdsverket 2012). Generellt är det markägaren som är ansvarig 
för återställningen (Bergsstaten 2014). 
 
Metaller är i regel hårt bundna i berggrunden till silikatmineral, och i jordlager till organiskt 
material, men kan vid rätt förhållande spridas i luft, vatten och mark. Detta gör att metaller 
kan färdas långt i vind och deponera på andra ställen än vid utsläppskällan, så kallad 
atmosfärisk deposition (Johansson 1989, Rognerud et al. 2000). 
Eftersom metaller och mineraler är naturligt förekommande i berggrunden, och metaller 
ständigt frigörs från jordlager och berggrund genom naturliga vittringsprocesser, finns det 
alltid en bakgrundshalt i mark och vatten oavsett mänsklig påverkan (Naturvårdsverket 
1993). Beroende på berggrundens sammansättning och vittringskapacitet är metaller olika 
hårt bundna i marken. Ett lågt pH kan få metaller att lättare släppa och följa med vattendrag 
och grundvatten för att sedan sedimentera. Sediment blir på det sättet ett naturligt arkiv av 
hur halterna av metaller varierat över tid, då det som deponeras av nederbörd och vind eller 
tillförs en sjö genom dess tillrinningsområde läggs i lager på botten. Genom att dra fördel av 
detta kan man analysera förhållandet mellan tid och halt av metaller (Grahn 2006; Karlsson 
& Berg 2011). 
 
Områden som är nationellt betydelsefulla anses vara riksintressen, dessa områden skyddas 
därför att de antingen har betydelsefulla natur-, kultur-, eller samhällsvärden som ska 
bevaras till kommande generationer (Riksantikvarieämbetet 2014). Områden som 
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klassificeras som riksintressen skyddas av olika lagar och föreskrifter, den främsta är 
kulturmiljölagen (SFS 1988:950), men restriktioner finns också i andra lagar, varav de mest 
omfattande återfinns i miljöbalken, kap 4 (SFS 1998:808) och plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). I lagarna finns bland annat restriktioner om hur kulturområdena får bebyggas 
och hur kulturmarken ska hanteras. Eftersom gruvnäringen under lång tid format samhällen 
och landskap, ses de historiska spåren efter gruvdrift som värdefulla delar av 
kulturlandskapet, och potentiella besöksmål för turistnäringen (Riksantikvarieämbetet 
2013). Historiska gruvplatser anses i många fall vara en fornlämning och är därmed skyddad, 
vilket innebär att det utan tillsynsmyndighetens tillstånd är förbjudet att rubba, ändra eller 
skada fornlämningen (Bergsstaten 2014). 

1.2 Miljöproblem kring sulfidgruvor 
Det ur miljösynpunkt stora problemet med gruvdrift är förutom den förändrade 
landskapsbilden den stora del gruvavfall som bildas vid brytning (Gosar, 2004). Den del av 
bergmassan som inte är tillräckligt rik på utvinningsbart material kastas åt sidan och bildar 
dessa ovan nämnda varphögar. Det är inte bara den stora volymen av gruvavfall som skapar 
problem utan också det att avfallet ofta innehåller kemiskt reaktiva ämnen (Gosar, 2004). 
Genom gruvavfall från sulfidgruvor frigörs i första hand koppar, bly, zink och nickel. Men 
också kadmium, kvicksilver och arsenik kan lakas ut i, ur miljöperspektiv förödande 
koncentrationer (Naturvårdsverket 1993; Gosar 2004). 
De vatten som är allra mest metallbelastade återfinns generellt sett i närheten av 
gruvområden, även vid områden där gruvdriften sedan länge är avslutad kan metaller läcka 
ut i oförminskad takt från varphögarna under lång tid efter (Bernes 2001). De områden som 
har störst läckage av tungmetaller till mark och vatten är just där det pågått eller pågår 
sulfidmalmsbrytning (Salomons 1995). I vissa sjöar och vattendrag som ligger nedströms 
sulfidmalmsgruvor är metallhalterna så höga att det påverkat fauna och flora kraftigt och lett 
till att vattnet blivit otjänligt (Bernes 2001). Sulfidmineraler besår av metalljoner och svavel, 
och i kontakt med syre och/eller vatten börjar dessa vittra och därigenom frigöra metaller 
och svavel. Det är denna oxidationsreaktion som gör att sulfidavfallet skapar surt lakvatten 
(Naturvårdsverket 1993). Surt lakvatten och läckaget av tungmetaller från sulfidgruvor med 
skadade ekosystem, förorenade sediment och förhöjda metallkoncentrationer i jord och 
vatten som följd är vida känt över världen, och har skapat stora problem på många platser 
(Naturvårdsverket 1993; Salmons 1995; Åström och Nylund 2000; Bernes 2001; Ek och 
Renberg 2001; Gosar 2004). 
 
Metallerna har beroende på art olika beteenden och egenskaper i naturen, vilket gör att 
spridningsförmågan och dess toxicitet för organismer varierar (Åkerblom et al. 2007). 
Vissa metaller är essentiella för levande organismer (Salomons 1995) men blir snabbt toxiska 
för vattenlevande organismer vid förhöjda koncentrationer. Därför är gränsen mellan 
essentiell och toxisk metall i många fall hårfin (Åkerblom et al. 2007). Vattendrag och sjöar 
dränerar i regel ytor som är många gånger större än dom själva, därför spelar det stor roll hur 
marken i tillrinningsområdet släpper igenom tungmetaller till ytvattnet. Tungmetaller i 
sediment integrerar med ytvatten då det som binds i sediment kan släppa tillbaka metallerna 
till vattnet, detta sker till exempel om pH i vattnet sjunker (Naturvårdsverket 1993). 
Intilliggande verksamheter som gruvbrytning klassas som en punktkälla för utlakning av 
metaller till berörda sjöar, men fler faktorer som påverkar bakgrundshalter är förutom 
berggrundens sammansättning och vittringsförmåga också beroende på hur mycket som 
tillförs med atmosfärisk deposition och diffusa utsläpp från till exempel vägar (Rognerud et 
al. 2000). 
 
I Sverige har vi några exempel på hur sulfidgruvor haft negativ påverkan på miljön.  Den 
mest välkända är Falu koppargruva i Dalarna, som är den största enskilda föroreningskällan 
för utsläpp av tungmetaller i Sverige (Länsstyrelsen, Dalarnas län 2002). Problemen från 
gruvan med försurade vattendrag och skador på vegetationen på grund av rök från 
smältugnarna uppmärksammades redan på 1700-taket av Carl von Linné (Ek och Renberg 
2001). Vid gruvan som vid sitt nedläggande 1993 hade en 1000 årig historia av 
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kopparbrytning, finns det förhöjda halter av tungmetaller i gruvans närområde, och bly 
återfinns fortfarande i yttersta mark-skikten (Ek och Renberg 2001). Arbetet med att 
kartlägga och åtgärda utsläppen startade 1968 och då undersöktes bland annat 
metalltransport och metallförekomst i vattenrecipienterna (Naturvårdsverket 2010). 
Förutom läckage av metaller så bidrar även gruvavfallet till försurning, då svavelinnehållet i 
varpen omvandlas till svavelsyra (Länsstyrelsen, Dalarnas län 2002). 
Lokalt exempel där negativa effekter på akvatiska ekosystem påvisats till följd av gruvdrift, är 
Hornträsket i Västerbotten, som till följd av gruvdriften i området belastats med extrema 
halter av koppar, zink och kadmium. Detta har lett till fisken, bottenfaunan och zooplankton i 
sjön utsatts för stor stress (Löfgren et al. 2009). 
 
Sedan 1999 arbetar Sverige strukturerat för att förbättra miljön genom att lindra gamla 
miljösynder och förhindra att nya uppkommer. Genom 16 miljökvalitetsmål styrs arbetet mot 
att uppnå bland annat ”giftfri miljö”, ”levande sjöar och vattendrag” och ”storslagen 
fjällmiljö” (miljömålsportalen). 
Vittring av berg är normalt en långsam process, men sedan 1949 och framåt har 
vittringshastigheten kraftigt accelererat, orsaken är inte helt fastställd, men mycket pekar på 
att luftföreningarna till följd av människans alla verksamheter spelar huvudrollen till denna 
ökning (Naturskyddsföreningen 1998). Sediment är en central del av det akvatiska 
ekosystemet, och fungerar som habitat för många bottenlevande växter och djur. En förhöjd 
metallbelastning kan störa de biologiska funktionerna och därmed bidra till negativa effekter 
och stress för dessa (Naturvårdsverket 2008). Vid riskbedömning av förorenade sediment är 
det i första hand de översta 10 cm som normalt är betydande för bottenfaunans och 
organismernas hälsa (Naturvårdsverket 2008). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur metallbelastningen varierat över tid i Fröåtjärn 
som tidvis använts som magasinering av lakvatten från en numera nedlagd koppargruva, och 
där gruvkanalen från gruvan till tjärnen restaurerats i kulturminnessyfte. Förutom att 
tjärnens tidigare föroreningshistoria är okänd och av allmänt intresse, utgör gruvområdet 
också ett intressant exempel på ett objekt där restaurering i kulturmiljösyfte gjorts utan att 
miljömålen beaktats. 
 

1. Hur har metallbelastningen av bly, koppar, zink och nickel varierat under tid i 
Fröåtjärn? 

2. Har metallbelastningen förändrats efter det att gruvverksamheten upphört? 
3. Har restaureringen av gruvkanalen lett till förhöjd metallbelastningen i tjärnen och 

därmed motverkat de nationella miljömålen? 
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2 Material och metod 
 

2.1 Områdesbeskrivning 
Fröå gruva ligger vid på östra sidan av Åreskutan i Jämtland. Fastighetsbeteckning Hårbrösta 
2:41 med koordinaterna X:7035320 Y: 1370420. Här bedrevs kopparbrytning under tre 
skilda perioder mellan åren 1744-1809, 1829-1881 och 1909-1919. Största brytningen skedde 
år 1918 då 32 325 ton berg med ett innehåll av 0,6% koppar bröts. Genomsnittliga 
kopparhalten på all bruten malm ligger på 1-1,5%. Mellan åren 1894-1913 fanns det även bly 
och silver i malmen (Länsstyrelsen, MIFO 2011). 1990 restaurerades gruvområdet upp i 
kulturminnes-syfte och fungerar nu som ett besöksmål med guidade turer. Området är 
riksintresse för friluftsliv, kulturmiljö samt vattendrag (Åresjön) med 
kulturminnesbeteckning Z35. Norr om gruvområdet finns en lokal stålört (fältgentiana, 
Gentianella campestris) vilket är en fridlyst art (Länsstyrelsen, Jämtlands Län 2011). 
 

  

Figur 1. Omarbetad karta över området. Fröåtjärn ligger vid ett turistområde som växer expansivt. Inringade 
området är för gruvområdet.  originalkartan hämtad från Lantmäteriets karttjänst © Lantmäteriet (i2012/893). 
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Vid restaureringen i början på 90-talet så rekonstruerades bland annat vattensystemet i 
gruvan. Ett vattenhjul med diametern 9,5 meter står i den ursprungliga hjulgropen från 1859. 
Hjulet driver en 200 meter lång stånggång, som i sin tur håller två länspumpar igång i 
Drottninggruvans schakt. Gruvkanalen, som färdigställdes 1859, har rensats och akvedukten, 
som leder Fröåns vatten till Fröåtjärn för att magasineras, har återuppförts (Hedros, 1995). 
Av Länsstyrelsens MIFO undersökning (2011) av Fröå-gruvområde hittades information om 
hur stor mängd malm som brutits i de olika brytningsperioderna. Produktionsvolymerna 
användes för att kunna dra eventuella samband mellan belastningen av metaller och 
tidsrymd. 

2.2 Sedimentprovtagning 
Sedimentproverna togs upp från en isbelagd tjärn med en HTH-sedimentprovtagare 
(Renberg och Hansson 2008). Innan själva provtagningen gjordes en uppskattning vart den 
troliga djuphålan i tjärnen var belägen, detta gjordes genom att borra hål i isen på några 
punkter och sedan mäta djupet. Vid mätpunkterna varierade djupet vid mättillfället mellan 
4,15 m - 7,20 m. Djupet är viktigt då partiklar i vattnet lägger sig i djuphålor. I grundare 
partier är det mer bottenrörelser till följd av vind och vattenflöde, vilket leder till att 
sedimentprovet kan bli missvisande om det tas upp från grundare botten. Efter att ha 
lokaliserat den troligtvis djupaste delen av tjärnen gjordes ett nytt borrhål för att undvika 
kontamination från arbetet med djupmätutrustningen. HTH-provtagaren sänktes sedan ner 
och bottensediment hämtades upp från 7,20 m djup. 
 
HTH-metoden är en vanlig och lätt metod för sedimentprovtagning och kan göras både 
sommar som vinter. Med provtagaren är det möjligt att få upp 30-40 cm bottensediment. 
Sedimentproppen som togs upp ur tjärnen var 33 cm lång och fördelades i provburkar i skikt 
om 1 cm, vilket blev 33 stycken provburkar. För att få ut proverna ur provtagaren så vreds 
bottenpluggen med hjälp av en gångstång som tryckte massan uppåt. Proverna förvarades 
sedan väl förslutna i utomhustemperatur och frystorkades sedan separat i provburkarna 
under fyra dygn i en frystorkare med vacuum. 

2.3 Analyser 
Sedimentets densitet beräknades genom att först räkna ut arean på provröret och sedan dela 
med vikten på det färska provet. Provröret var 6,6 cm i diameter vilket gav att varje 
centimeter sediment hade en volym på 34,2 cm3 (3,32

*3,14). Detta värde multiplicerades 
sedan med vikten för att få fram densiteten i varje prov. 
 
Glödförlusten räknades ut genom att 300mg av varje prov placerades i deglar och brändes 
vid 550°C i 4 timmar. Detta för att kunna räkna ut hur mycket organiskt material sedimentet 
innehöll. Först noterades degelns vikt och sedan tillsattes det frystorkade provet, därefter 
gjordes en ny vägning. Efter förbränning vägdes deglarna igen och glödförlusten av det 
organiska materialet i proverna kunde räknas ut genom att väga provet före och efter 
förbränning med justering för degelns vikt. Vikten som återstod av provet multiplicerades 
sedan med 100 för att få fram volymen.  
 
Isotope-source X-ray flourescence (XRF) är en populär metod för att göra analyser på bland 
annat mineraler, stenar, vätskor, jord och sediment. Vid en XRF-analys kan man bestämma 
ett stort antal ämnen vid samma mätning utan att destruera provet, och metoden används 
ofta i industriella, arkeologiska och geologiska undersökningar (De Vleeschouwer et al. 2011). 
Principen i metoden är att skicka ut röntgenstrålar genom provet, som beroende av vilket 
ämne de träffar, skickar tillbaka strålar som är specifika för ämnet. Därigenom kan man 
identifiera enskilda ämnens kvantitet och kvalitetsvetet. De frystorkade proverna 
analyserades med en Bruker s8-Tiger-WD-XRF. Innan analysen så homogeniserades 
sedimentprovet med en spatel och rördes om. Därefter så uppmättes ca 0,2 mg prov i en 
plastkopp med plastfilmsförsedd botten. Genom plastfilmen skickar maskinen in ljusstrålen, 
vilket gör att det är viktigt att man ser till att plastfilmen behålls fri och ren från påverkan av t 
ex fingrar, damm och annan smuts.  
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Åldersbestämning av sedimentet gjordes genom att följa en standard modell av hur mycket 
som förväntas tillföras en sjö i norra Sverige (Bigler och Hall 2003). I modellen utgår man 
från antagandet att det deponeras 1,3 mm sediment per år i sjön. Detta gör att varje prov 
representerar ett spann på ca 7 år och att hela proppen motsvarar ett arkiv över vad som hänt 
de senaste ca 250-300 år. 
 
En regressionsanalys för att utreda hur stor del av metallkoncentrationerna som kunde 
förklaras med hjälp av det organiska materialet gjordes.  

3 Resultat 
3.1 Organiskt material 
Innehållet av organiskt material i sedimentet varierade genom sedimentproppen med ett 
maximal glödförlust på 36 % och en minimal förlust på 25 %. Medelvärdet av glödförlusten 
av organiskt material låg på 31 % (Figur 2). Ett av de högsta värdena på 36 % glödförlust 
återfanns i ytprovet. Medelvärdet av sedimentets densitet på var 0,08 g/cm3, lägst densitet 
på 0,01 g/cm3 återfanns i ytprovet 1cm ner, i det nedersta provet låg densiteten på 0,05 
g/cm3, 34cm ner. De högsta metallhalterna återfanns vid 1 respektive 14 cm ner i sedimentet, 
där uppmättes också den största förlusten av organiskt material (Figur 2, Figur 3). 
 

 

Figur 2. Förlusten av organiskt material i procent genom sedimentproppens djup i cm. 

3.2 Tungmetaller 
Sedimentets innehåll av tungmetaller hade en stigande trend från bottenproverna till 
ytproverna, med variationer genom sedimentproppen (Figur 2). 
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Figur 3. Hur halterna av zink, koppar, bly och nickel i mg/kg varierat genom djupet av sedimentproppen i cm. 
 
 
Halten av koppar hade ett medelvärde på 58 mg/kg, med ett maxvärde på 111mg/kg vid 4 cm 
sedimentdjup, och ett minsta värde vid 26 mg/kg vid 28 cm sedimentdjup (Figur 3). 
Blyhalten nådde som mest upp till 60 mg/kg vid 1cm sedimentdjup, och var under 
detektionsgränsen >1 i nedersta sedimentprovet (Figur 3). Medelvärdet för bly i alla proverna 
var 28 mg/kg. 
Nickelhalten låg på ett medelvärde på 39 mg/kg med ett maxvärde på 63 mg/kg som var 
lokaliserat mitt i sedimentproppen 14cm ner från ytan. Lägsta värdet återfanns 29 cm ner 
och låg på 20 mg/kg (Figur 3). För Zink varierade halterna mellan 106 och 256 mg/kg med 
de högsta halterna återfunna i mitten av provet på 14-16 cm djup (Figur 3). Mellan halten av 
bly, koppar, zink och nickel kan man identifiera tre gemensamma toppar av halterna, den 
första vid 24 cm sedimentdjup, den andra vid 12-14 cm sedimentdjup och den tredje på 3-4 
cm sedimentdjup, där även de högsta halterna av koppar, bly och nickel återfanns (Figur 3). 
 
En korrelationsanalys mellan organiskt material och koncentrationen av metaller visade att 
mängden organiskt material kunde förklara 49 % av variationen av zink (Figur 4). För koppar 
kunde 43 % av halten förklaras av förlusten av organiskt material och bly 39 %. För nickel 
kunde 56 % förklaras, vilken även var den metall som kunde förklaras bäst av denna analys 
(Figur 4). 
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Figur 4. Korrelationen mellan organiskt material i sedimentet med halten koppar, bly, nickel och zink. 
 
Enligt den antagna åldersmodellen så var sedimentet med de stigande koncentrationerna av 
koppar, bly, nickel och zink deponerad i början av 1800-talet (Figur 5). Samma åldersmodell 
indikerade att det sediment med förhöjda metallkoncentrationer närmare ytan var 
deponerad under början av 1900-talet. Detta sammanfaller väl med den kända produktionen 
vid Fröågruva som nådde sin topp 1918 (Figur 6). Den senare toppen av 
metallkoncentrationer kan dock inte kopplas ihop med kända produktionsvolymer. För att 
minska variationer i metallkoncentrationerna orsakat av varierande halter av organiskt 
material så normaliserades koncentrationerna av metaller till halten organiskt material i 
sedimentet (Figur 5). Trenderna i det normaliserade koncentrationerna liknade i stort sett 
det för total koncentration (Figur 3), men det blev tydligare att koncentrationen av alla 
metaller minskat i de ytligaste sedimentlagren. 
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Figur 5. Tillförda halten organiskt material normaliserat i förhållandet till metallkoncentrationerna av vad som 
generellt tillförs en typisk skogssjö, i relation till den antagna åldersdateringen för normal sedimentations-
hastighet. 

 

 

Figur 6. Kända produktionsvolymer över tid i ton malm uttaget vid Fröå Gruva.  
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4 Diskussion 
 

4.1 Skillnaden mellan Fröåtjärn och en normal skogssjö 
En sjö som Fröåtjärn kan tillföras metaller från naturliga mineraler i avrinningsområdet 
(bakgrundsnivå), från lokala föroreningskällor och tillförsel av metaller kan även ske via 
långväga transporterade luftföroreningar. För att förstå källorna till metallbelastningen i 
Fröåtjärn måste man först utreda hur tjärnen skiljer sig från en normal skogssjö. Det finns 
flera studier gjorda på sediment från sjöar i Skandinavien (Birch et al. 1995; Rognerud et al. 
2000; Camarero et al. 2009). Naturliga bakgrundshalter på förindustriella sediment av 
koppar, bly, nickel och zink bör enligt en norsk studie (Rognerud et al. 2000) ligga på en 
medelkoncentration av 19,5 mg/kg koppar, 24,5 mg/kg bly 11,1 mg/kg Nickel och 87 mg/kg 
av zink. Samma studie visades att zink generellt är högre i förindustriella sediment och att 
koncentrationen bly är signifikant lägre, ett resultat som överensstämmer med vad proverna 
från Fröåtjärn visade (Figur 3). För ytsediment 0-1 cm var medelkoncentrationerna i sjöarna 
från Norge för bly 131 mg/kg, koppar 32 mg/kg, nickel 13,5 mg/kg och zink 155 mg/kg 
(Rognerud et al. 2000). Halterna av koppar och nickel i dessa sjöar var alltså nästan 
identiska genom sedimentdjupet. I en annan stor studie med fokus på naturlig atmosfärisk 
deposition gjord på sediment från 15 och 17 cm djup i 256 alpina och arktiska sjöar runtom 
Europa (Camarero et al. 2009), drogs slutsatsen att de värst metallbelastade sjöarna 
återfanns där gruvdrift pågått i närheten. I studien redovisades sjöarna 
föroreningsbelastningen i tre skalor, bakgrundshalt, måttligt och extremt förorenad. 
Bakgrundshalterna som användes i studien, och som ansågs vara normala för endast naturlig 
påverkan var för bly <50mg/kg, koppar <20 mg/kg och Zn <100 mg/kg, och klassningen 
extremt förorenad för bly >200 mg/kg, koppar >100 mg/kg och Zn >1000 mg/kg (Camarero 
et al. 2009). Av studien framkom också att det av geologiska skäl förkommer en naturligt 
högre bakgrundshalt av koppar i sjöar som ligger på den sulfidmalmsrika Fennoskandiska 
urbergsskölden än i övriga Europa (Camarero et al. 2009). Lägre bakgrundshalter i djupare 
och äldre sediment är förväntade oavsett vart sjön är belägen, då de metaller som tillfördes 
via atmosfärisk deposition var mycket lägre innan industrialiseringen, för att sedan öka efter 
andra världskriget fram till idag (Johansson 1989; Grahn 2006). Generella trender för 
opåverkade sjöar i båda studierna var att metallkoncentrationerna ökade från 
bottensediment till ytan, och toppade sina koncentrationer av framförallt bly runt 1970-80 
talet då det atmosfäriska nedfallet av metaller bedöms ha varit som störst (Johansson 1989; 
Birch et al. 1995; Rognerud et al. 2000; Camarero et al. 2009). Minskningen beror bland 
annat på förbättrade reningsmetoder för industrier och förbudet mot bly i bensin (IVL 2013; 
Johansson 1989). På grund av de kortare avstånden till industriländerna i Europa så är sjöar 
i södra Sverige mer utsatta för den långväga transporten av metaller i atmosfären, än de sjöar 
som ligger i norra Sverige, varav fjälltrakterna är de minst drabbade områdena gällande 
luftburna föroreningar (IVL 2013; Johansson 1989).  
 
Resultatet för medelkoncentrationerna i hela sedimentproppen från Fröåtjärn var 58 mg/kg 
koppar, 28 mg/kg bly, 39 mg/kg nickel och 154 mg/kg för zink (Figur 3). Man kan därmed se 
att Fröåtjärns medelkoncentration av metaller är något över vad som skulle vara normalt för 
en opåverkad skogssjö (Rognerud et al. 2000, Camarero et al. 2009). Koncentrationerna i 
ytsedimentet och var för bly 60 mg/kg, koppar 111mg/kg, nickel 52 mg/kg och zink 182 
mg/kg (Figur 3). Om man jämför det med studien från Norge 1999 (Rognerud et al. 2000) så 
är halterna av koppar och nickel i Fröåtjärns yngre sediment mer än dubbelt så höga (Figur 
3). Fler skillnader mellan Fröåtjärn och en typisk skogssjö i Skandinavien är att 
metallbelastningen har flera kraftiga toppar av koncentrationerna av bly djupare ner i 
sedimentet som i tid inte kan härledas till atmosfärisk deposition (Figur 5). Detta innebär att 
Fröåtjärns metallbelastning har påverkats utav någonting annat. Med utgångspunkt i 
dateringsmodellen med de normaliserade värdena för organiskt material (Figur 5). Den 
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första av de tre topparna av Fröåtjärns metallkoncentrationer kan härledas till runt 1850, 
vilket sammanfaller ganska väl med när gruvkanalen uppfördes. Andra toppen är i början av 
1900-talet, vilket är då det bröts mest malm ur gruvan (Figur 6). Sista toppen är någonstans 
runt 1990, vilket dels skulle kunna bero på atmosfäriskt nedfall, men också på den kända 
restaureringen av gruvkanalen som ägde rum under den tiden (Figur 5). Sammanfattningsvis 
är de stora skillnaderna mellan Fröåtjärn och en vanlig skogssjö förutom högre 
medelkoncentration genom sedimentproppen, även de kraftiga topparna av 
metallkoncentrationer i det äldre sedimentet vid ca 20 cm djup. 
 
Korrelationsanalysen tyder på att halten organiskt material påverkar koncentrationerna av 
metaller som fanns i sedimentet till ca 50 % (Figur 4). Då framförallt koppar, bly och nickel 
binder sig bra till organiskt material, gör att dessa vid utlakning från mineral inte kommer 
förflytta sig särskilt långt i varken mark eller vatten (Naturvårdsverket 2013). Det leder också 
till att de snabbt kan ackumulera till hög halt i mark och vatten vid en utsläppskälla och 
därmed skapa problem för organismer och växter (Motuzova 2012; Åkerblom et al. 2007; 
Naturvårdsverket 2013). För dessa tre metaller spelar pH en viktig roll, då ett lågt pH ökar 
deras spridningsförmåga (Motuzova 2012; Naturvårdsverket 2013). Zink är en lättlöslig 
metall, speciellt i lågt pH. Till skillnad från koppar, bly och nickel är zink därför väldigt rörlig 
i marken, vilket gör att den kan transporteras långt utan att binda sig till andra partiklar. 
Detta gör att halten av zink inte nödvändigtvis behöver ha sitt ursprung från en närliggande 
utsläppskälla, utan kan utlakas från naturligt förekommande mineraler i marken (Motuzova 
2012; Naturvårdsverket 2013). Surt gruvavfall skapar därmed gynnsamma förutsättningar 
för samtliga av dessa metaller att lakas ut. Det är tydligt att koncentrationerna av metaller 
varierar i sedimentet även efter en normalisering till halten organiskt material i sedimentet 
gjordes (Figur 5). Med andra ord kan därför inte ett förändrat tillskott av organiskt material 
helt förklara de förhöjda halterna av metaller som fanns i sedimentet deponerat i början av 
1900-talet. I studien från de opåverkade sjöarna i Norge (Rognerud et al. 2000) där ett 
genomsnitt på 20 % organiskt material försvann vid förbränning hittades inget statistiskt 
samband mellan metaller och organiskt material, vilket kan tolkas som att metallerna främst 
kommer från naturlig vittring och inte bundet i organiskt material eller tillförd från någon 
utsläppskälla (Rognerud et al. 2000). 
 
Enligt Naturvårdsverket (2008) är det svårt att sätta fasta gränsvärden för toxiska 
metallkoncentrationer, då ett akvatiskt system kan finnas i en mängd olika varianter. Därför 
finns inga exakta effektbaserade riktvärden för sediment framtagna i Sverige, utan det är i 
första hand typen av ekosystem som spelar roll (Naturvårdsverket 2008). För sötvatten 
spelar vattnets hårdhet, pH och näringsstatus stor roll för hur biotillgänglig metallerna blir 
för organismerna (Åkerblom et al. 2007; Naturvårdsverket 2008). Det specifika akvatiska 
systemets karaktär bör alltså beaktas innan man jämför med etablerade internationella 
riktlinjer för när belastningen av metaller börjar påverka organismer och bottenfauna 
negativt. En vetenskaplig studie som undersökte hur metaller påverkar mikrobiologisk 
aktivitet (Åkerblom et al. 2007) visade att metaller stimulerade aktivitetsnivån hos 
organismerna redan vid låga doser för zink, bly, och nickel (Åkerblom et al. 2007).  
 
I en fallstudie från Finland där man i likhet med denna studie undersökte sediment som 
påverkats av historisk gruvdrift från i huvudsak kopparbrytning på 17, 18 och tidigt 1900-tal. 
(Åström och Nylund 2000). Såg man att koncentrationerna av koppar, bly och zink var 10 
gånger högre i det förorenade sedimentet jämfört med gränsvärden för förorenad mark i 
Finland (Åström och Nylund 2000). Man konstaterade också att fortsatt utlakning av 
metaller sker kontinuerligt och att gruvan fortfarande utgör ett hot mot den lokala miljön 
(Åström och Nylund 2000). Med stöd av denna studie och med studierna från de opåverkade 
sjöarna i Norge och Europa (Rognerud et al. 2000; Camarero et al. 2009). Är det rimligt att 
dra slutsatsen att även Fröåtjärns förhöjda halter av koppar, bly, nickel och zink i det äldre 
sedimentet till viss del härrör från gruvdriften.  
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4.2 Metallbelastningen efter gruvdrift 
Gruvdriften i Fröåtjärnsområdet avslutades 1919, och det sista åren skedde de största 
brytningarna i mängd malm (Figur 6). I figur 5 kan man se en topp av samtliga studerade 
metaller i ungefär samma tidsperspektiv, vilket tyder på att det är den ökade brytningen som 
ger upphov till denna topp.  
 
Med tanke på Gruvans geografiska placering i norra Sveriges alpina miljö, med relativt liten 
påverkan från atmosfärisk deposition (Grahn 2006) och att gruvdriften vid Fröå gruva 
upphörde 1919, så borde metallbelastningen till tjärnen vara i avtagande efter gruvdriften 
(Figur 4). Orsaker till att halterna fortsatte att stiga en tid efter gruvdrift kan vara att det 
fortfarande lakas ut metaller från varphögarna i takt med att avfallet syresätts och vittrar. 
Denna konstanta uppgång av metallhalter till omgivningen även efter att själva 
gruvbrytningen upphört har även setts i flera andra studier från gamla sulfidgruvor 
(Naturvårdsverket 1993; Åström och Nylund 2000; Bernes 2001; Gosar 2004). Andra 
anledningar till den ökade metallbelastningen kan vara att Fröå gruva ligger intill ett 
attraktivt och expansivt turistområde (Figur 1), så det kan även bero på den ökade mänskliga 
aktiviteten med ökade transporter, befolkning och bebyggelse i området som bidrar till ökad 
belastning. Gruvkanalen är inte den enda vattenrecipient som leder vatten till Fröåtjärn, utan 
även ett antal mindre bäckar har sitt utflöde i tjärnen. Vid granskning av äldre kartor kan 
man ana att ett gammalt svedjebruk ligger i tjärnens tillrinningsområde något som också kan 
ha bidragit till att halterna av organiskt material och metaller tillförts tjärnen. Oklart är dock 
under vilken tidsperiod svedjebruket ägde rum, och därför är det svårt att sia om huruvida 
den eventuella påverkan finns representerad i sedimentprovet. 
 
Viktigt att poängtera är att även om halterna av bly, zink och nickel är avsevärt mycket högre 
efter gruvdriften än de bakgrundshalter man kan se i de djupare sedimentproverna, så är det 
inga halter som överskrider gränsvärdena för toxisk påverkan på organismer som är 
uppmätta i tidigare studier (Lundborg och Nohrstedt 1996; Åkerblom et al. 2007). 
Undantaget är koppar, som kan vara väldigt toxisk för akvatiska organismer i låga halter 
(Åkerblom et al 2007). Halten i Fröåtjärnen för de övre 5 cm i sedimentet är lite över 100 
mg/kg, och de lägsta koncentrationerna med visad toxisk effekt på organismer är 25mg/kg-
5000 mg/kg (Lundborg och Nohrstedt 1996).  

4.3 Effekter av restaureringen på tjärnens föroreningsbelastning 
Restaureringen av gruvområdet skedde på 90-talet, vilket enligt min dateringsmodell borde 
bli runt 2-4 cm ner i sedimentet (Figur 3). Där är också för sedimentproppen de högsta 
koncentrationerna av koppar och bly. Zink och nickel ökar också jämfört med djupare 
sediment, men har inte för det upptagna sedimentprovet sina högsta koncentrationer (Figur 
3). Svårigheten med läckage av metaller är som i tidigare nämnt orsaken, eftersom det inte 
behöver vara en och samma källa som bidrar till ökad koncentration. Tydligt är dock att 
koncentrationerna är betydligt högre i det yngre sedimentet än vad som kan betraktas som 
tjärnens bakgrundshalter längre ner i det äldre sedimentet (Figur 3). 
 
Trots att gruvdriften lades ner vid Fröå-gruva 1919 så ser vi idag, ca 100 år senare att de 
högsta metallhalterna återfinns i det yngre sedimentet. Orsaker det kan bero på blir utan mer 
detaljerade undersökningar bara spekulationer. Men möjliga anledningar kan vara en 
kombination mellan en rad kända händelser. Att ett ökat vattenflöde från gruvan till tjärnen 
skett i samband med att gruvkanalen rustats upp och rensats, vilket fört med sig ökad mängd 
organiskt material som kan innehålla metaller. Att metaller fortfarande lakas ut från 
varphögarna runt gruvområdet. Att en ökad aktivitet och bebyggande i tjärnens närområde 
bidragit till utsläpp, och att tillförsel från atmosfärisk deposition ökat, eftersom att det idag 
generellt sett är mer industrier, trafik och verksamheter som ökar den långväga transporten 
av metaller. Organiskt material kan ha tillförts naturligt genom att jorddamm nått tjärnen 
under storm och annat hårt väder. Tjärnens alpina placering 600möh, strax under 
trädgränsen på östra sidan av Åreskutan, gör att tjärnen ligger utsatt för de hårda vindbyar 
som kan drabba fjällkedjan. I en studie från USA (Carling et al. 2012) undersökte man 
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tungmetaller i snötäcket under några månader vid Wasatch Mountain, med resultatet att 
metallbelastningen var som högst efter kraftig vind, då det sprider organiskt material som 
metalljonerna var bundna till, jorddammet var även var den huvudsakliga källan till den 
totala belastningen (Carling et al. 2012). 
För att inte bara se till exakta koncentrationer, kan man med hjälp av dateringsmodellen som 
är justerad för det organiska materialet ana att trenden av de stigande 
metallkoncentrationerna i Fröåtjärnen är på tillbakagång (Figur 5). 
 
Kulturminnen är strikt skyddad i lag och får inte förstöras eller förändras utan ska bevaras 
till kommande generationer. Just nu pågår det ett projekt för att få igång gruvturismen, med 
4,1 miljoner kronor i statliga medel som leds utav riksantikvariatämbetet på uppdrag av 
regeringen (Riksantikvarieämbetet 2014). Frågan man kan ställa sig är huruvida det krockar 
med Sveriges miljömål som vi åtagit oss att uppfylla. Då det genom denna studie visat sig att 
en sådan satsning på upprustning av en historisk gruvplats i detta fall troligtvis har lett till 
högre metallbelastning för ett enskilt akvatiskt system, och därmed ett möjligt hot för dess 
organismer och bottenfauna. Vilket i så fall strider mot inte mindre än tre stora miljömål, 
”giftfri miljö”, ”storslagen fjällmiljö och ”levande vatten och vattendrag”. Det är också ett 
klassiskt exempel på hur de tre dimensionerna för hållbar utveckling, med ekonomiska, 
sociala och miljömässiga mål ibland kolliderar. Koncentrationerna av metaller i Fröåtjärn är 
inte på nått sätt nära sådana extremvärden som har uppmätts vid andra svenska sjöar som är 
kraftigt förorenad av gruvdrift (Ek och Renberg 2001; Löfgren et al 2009). Inte heller är det 
rimligt att anse att halterna har eller haft stor negativ påverkan på det akvatiska systemet 
(Lundborg och Nohrstedt 1996; Åkerblom et al 2007). Men det som kan fastslås är att en 
stigande koncentration av koppar, bly, nickel och zink har skett i samtid med restaureringen, 
vilket även kan tas med i beaktningen vid restaurering av större och mer omfattande 
gruvplatser i framtiden.  
 

5 Slutsatser 
Genom denna undersökning och analys av Fröåtjärns sediment kan frågeställningarna 
besvaras med dessa slutsatser:  

• Att metallbelastningen i Fröåtjärnen har varierat över tid och är jämfört från dess 
bakgrundshalter i det äldre sedimentet kraftigt förhöjd.  

• Högsta halterna av bly och koppar finns i de yngsta sedimentet på 1-4 cm djup, 
medan zink och nickel har de högsta halterna i det äldre sedimentet vid ca 14-20 cm 
djup.  

• Toppar av metallkoncentrationen i det äldre sedimentet talar för att tjärnen påverkats 
av gruvdriften, då topparna någorlunda sammanfaller med gruvans kända 
produktionsvolymer (Figur 6) och det går inte utesluta att det fortfarande sker en 
utlakning av metaller från varphögarna, då yngre sediment inte har en nedåtgående 
trend koncentration sedan gruvans avslut.  

• Restaureringen kan ha bidragit till den kraftiga topp av metallkoncentrationer runt 
1990 som syns i figur 5, då gruvkanalen rensades och vattensystemet i gruvan 
återigen sattes igång. Halterna i Fröåtjärn är svagt förhöjda ur föroreningsperspektiv, 
men utgör ingen trolig risk i dagsläget för det akvatiska systemet.  
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