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Förord 
 
 
Det var med ångest över historier om hur påfrestande det är att skriva sitt examensarbete 
som skrivandet påbörjades våren 2015. Känslan fick snabbt lämna plats åt nöje över att 
skriva någonting som kändes kul och var intressant. Inte helt utan motgångar, det förekom 
otaliga bråk med HTH-sedimentprovtagaren som användes för att provta de åtta undersökta 
provpunkterna ute på den isbelagda Storjuktan. Det som skulle varit en dags provtagning 
slutade med två heldagar och några uppgivna vrål. Trots misslyckanden under arbetets gång 
har jag framförallt lärt mig att allting löser sig tillslut. Mina kunskaper i excel har förbättrats 
väldigt mycket och jag har fått sätta mina kunskaper att söka vetenskapliga artiklar med 
relevans och tolka data på prov. Jag hade fel i min tro att själva skrivandet skulle vara den 
mest okomplicerade biten. Rapporten jag lämnar in är helt olik den första upplagan jag skrev 
i ett försök att hålla den röda tråden genom mycket eftertanke och omarbetning. Utan hjälp 
och stöd från min handledare Jonatan Klaminder hade detta arbete aldrig varit möjligt att 
genomföra. Vill även passa på att tacka Johan Rydberg och Richard Bindler för hjälpen under 
metallanalysering och tolkningen av datat. Ett stort tack tillägnas även Rolf Zale för utlåning 
av undervattensfilmkamera, Emma Johansson för en god kontakt med Länsstyrelsen samt 
Malin Edin och Helene Jonsson för korrekturläsningen.  
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Abstract  
 
The main purpose of this study was to examine the effect on a Lake as a result of sulfide 
mining. The mining industry leads to problems with acid mine drainage and leaching of 
heavy metals. This study examines concentrations of lead, copper, zinc and arsenic in the 
sediment of Lake Storjuktan close to the Blaikenmine. The main objective was to compare 
concentrations before mining operations started 2006 with samples from the same sediment 
basin 2015. Cores (n=2) was taken upstream and downstream the mining site at the same 
coordinates. To reveal spatial variations in concentrations six more sediment samples were 
taken. I found that; i) zinc concentration was distinctively higher in the surface sediment 
sampled in 2015 than 2006 while lead, copper and arsenic showed small to insignificant 
changes; ii) approximately an area of 22 hectare anthropogenic sediment has formed within 
Storjuktan with extremely high concentrations of zinc and high concentrations of lead and 
copper. In the latter case, the sediment was documented with an underwater camera. Lead 
isotope analysis of the anthropogenic sediment matched the lead ore at Blaiken. The 
conclusion of this study was that the mining has increased sediment concentrations of zinc in 
large parts of the lake and that contamination may at a local scale be of danger to aquatic 
organisms. However, more studies need to be conducted to evaluate the eventual ecological 
impact from sediment near the mining area and assess to what extent the regulated hydrologi
cal cycle may affects its fate. 
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1 Inledning  

 
Gruvverksamhet är en av många verksamheter som bidrar till att metallhalterna i sjöar och 
vattendrag förändras, vilket kan leda till påverkan på akvatiska system och sediment 
(Salomons 1994). Redan innan antiken upprättades gruvor i Europa för brytning av metaller 
som bland annat användes för att tillverka mynt (Nriagu 1998). Gruvverksamhet är en viktig 
del av Sveriges välstånd och det har historiskt funnits uppemot 3000 gruvor i landet sedan 
början av 1000-talet (Sveriges Geologiska Undersökning [SGU] 2015b). Under 1900-talet 
skedde en signifikant ökning av antalet gruvor i Sverige då man insett vinsterna 
gruvnäringen kan inbringa (Ledin och Pedersen 1996). Idag förekommer stora lokala, 
regionala och globala miljöproblem till följd av gruvbrytning (Thornton 1996). Gruvdriften 
förändrar landskapsbilden drastiskt och det stora miljöproblemet kopplat till gruvor där 
sulfidmalmer bryts är att det bildas gruvavfall som kan släppa ut surt vatten samt 
tungmetaller som kan skada närliggande ekosystem (Gosar 2004). Utvinningen av metaller 
kan, om lakvatten avges till omgivande vattendrag bidra till stora ekologiska problem. Bly, 
koppar och zink är viktiga metaller vars sulfidhaltiga mineraler är problematiska på grund av 
att de är lättvittrade och vid omvandling både avger sura svavelföreningar samt ofta är starkt 
giftiga för akvatiska organismer (Spikar 1995).  

På grund av de sura miljöerna och mineralogiska förutsättningarna är risken stor att toxiska 
metaller som exempelvis bly och zink lakas från vittrade gråbergsupplag och anrikningssand 
vid nedlagda gruvor (Igrachi et al. 2012). Risken för spridning av metaller påverkas av en 
mängd olika faktorer som exempelvis markens pH, förekomsten av organiskt material och 
olika metallers bindningsförmåga till marken (Berggren et al. 2006). Zink och koppar är 
tillskillnad från bly och arsenik essentiella och livsnödvändiga för många växter men samtliga 
metaller kan vara toxiska för akvatiska organismer och fisk (Berger, Ingersoll och MacDonald 
2000, Adriano et al. 2004). Paracelsus myntade redan på 1500-talet att det inte finns några 
giftiga och ogiftiga ämnen bara farliga och ofarliga koncentrationer (Deichmann et al. 1986). 
En undersökning indikerade att det är troligt att toxiska effekter börjar uppstå hos bentiska 
fiskar och kräftor för bly 128 mg/kg, koppar, 149 mg/kg, arsenik, 33 mg/kg och zink 459 
mg/kg (Berger, Ingersoll och MacDonald 1999). 

Ett sätt att rekonstruera historiska utsläpp av metaller i miljöer där miljöövervakningen varit 
begränsad är att använda sjöars bottensediment. Bottensediment kan i många fall användas 
som ett arkiv då metaller binds hårt till organiska och inorganiska ytor i sedimentet. 
Metallerna lagras in i sedimentet med olika hastigheter över tid beroende på hur höga 
koncentrationer som sjön har haft (Bryan och Landstone 1998). Till exempel kan man idag 
hitta spåren av den tidiga metallindustrin och dess luftburna föroreningar som nådde Sverige 
för mer än 2000 år sedan (Bartnicki et al. 1999). Sedimentanalyser har också visat sig 
ovärderliga för att ta reda på källan till föroreningar (Von der Heyden 2004). En klassning av 
Botev et al. (2009) påvisar att sediment är extremt förorenat för bly >200 mg/kg, koppar 
>100 mg/kg, arsenik >60 mg/kg och zink >1000 mg/kg.   
 
1.1 Blaikengruvan  
Ett exempel på en sulfidmalmsgruva där utsläpp skett till omgivande vattendrag är 
Blaikengruvan i Västerbottens län. Gruvan togs i drift under sommaren 2006 för att senare 
försättas i konkurs December 2007. Under driften förväntade sig ägarna utsläpp av 
framförallt koppar, zink och bly till den närliggande sjön Storjuktan till följd av brytningen 
(Miljödomstolen 507-99; Johansson, muntl.). Ägarna ScanMining AB upprättade en 
grovsedimenteringsdamm och finsedimenteringsdamm för reningen av utsläppen från 
gruvavfallet med utsläppspunkt i Storjuktan (M 507-99). Mätningar på halter zink i 
sedimentationsdammarna utförda av konkursboet och länsstyrelsen tyder på att höga 
koncentrationer zink släppts ut till Storjuktan under vissa perioder. Enskilda prov visar på att 
det vid en bräddning i samband med vårfloden under maj 2010 släpptes ut så höga halter 
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som 63 mg/l zink (Johansson, muntl.). Lappland Goldminers Sorsele AB köpte gruvan från 
ScanMining AB för ytterligare brytning men någon brytning visade sig ej lönsam och ägde 
aldrig rum. De vidtog dock vissa åtgärder för att försöka minska utsläppen av zink till 
recipienten. Bland annat inrättades en 1,5 km lång ledning för att öka reningsgraden från 
sedimentationsdammarna till anrikningsverket och vidare till ännu en sedimentationsdamm 
som tidigare användes av ScanMining AB som en evakueringsdamm (Mark-och 
miljödomstolen 633-10). Från och med 2009 ligger utsläppspunkten ned till recipienten sjön 
Storjuktan vid evakueringsdammen. Högsta uppmätta värde vid den utsläppspunkten 
uppgick enligt länsstyrelsen till 4,9 mg/l år 2010 (Johansson, muntl.). Från och med 2010 
har inget flöde från de övriga dammarna släppts ut i Storjuktan utan endast från 
evakueringsdammen vid anrikningsverket som är ny utsläppspunkt.   
 
Bakgrundshalter av tungmetaller i Storjuktan innan gruvdriften påbörjades har studerats i 
ett examensarbete gjort vid Umeå universitet (Nyman 2006). Inom ramen för denna studie 
togs sediment från tre bassänger av Storjuktan för att ta fram ett recipientkontroll-program. 
Inget sediment har dock tagits på dessa lokaler inom ramen för ett recipientkontroll-
program. Denna tidigare studie gör det möjligt att med hjälp av uppföljande undersökningar 
studera i vilken omfattning metallhalterna i Storjuktans sediment ökat till 
följd av Blaikengruvan och spåra hur metaller spridits i sjön. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka; i) om koncentrationerna av bly, koppar, zink och 
arsenik i sedimentet har förändrats i Storjuktan sedan 2006; ii) hur metallkoncentrationerna 
i ytsediment varierar rumsligt; iii) om gruvan haft påverkan på sedimentet genom att jämföra 
gruvans blyisotopsammansättning med sedimentets; iv) vilken mängd metaller som 
återfinnes i sedimentet efter gruvans uppstart. Mina huvudsakliga frågeställningar för denna 
undersökning var: 

1.3 Frågeställningar 
1. Har metallbelastningen i sedimentet förändrats sedan 2006?  
2. Vilken rumslig variation förekommer i ytsedimentet? 
3. Kan man konstatera att utsläpp av metaller från gruvan påverkat sedimentet? 
4. Hur mycket metaller har ackumulerat i sedimentet sedan gruvdriften upphörde? 
 
 

2 Material och metod 

 
2.1 Områdesbeskrivning  
Berggrunden i det undersökta området kring Ersmarksberget består främst av yngre granit, 
pagmatit, gråvacka, skiffer och kvartsit och den dominerande jordarten är morän (SGU 2015 
a). Gruvområdet ligger långt från närmaste samhälle och omges av ett fåtal stugor och den i 
inledningen nämnda Blaikengruvan. Utöver gruvan finns inga andra industrier upprättade i 
området. Blaikengruvan är den av länsstyrelsen enda nämnda påverkanskällan på den 
närliggande sjön Storjuktan (Vatteninformationssystem Sverige [VISS] 2014). Storjuktan är 
23 kilometer lång och belägen i Sorsele kommun, sjön är reglerad för vattenkraft med en 
reglerings amplitud på 14 meter (Raab och Vedin 2004). I nära anslutning till sjön (ca 1 km) 
bedrev ScanMining AB tidigare sulfidmalmsbrytning av framförallt zink, bly och guld och 
även små mängder koppar och silver. ScanMining erhöll ett tillstånd enligt miljöskyddslagen 
(SFS 1969:387) att anlägga ett anrikningsverk och bedriva brytning av 1,5 miljoner ton malm 
per år i Blaikengruvan (M 507-99). Utsläppspunkten från reningsanläggningen går från 
evakueringsdammen ut till Storjuktan och halten metaller i detta vatten får inte överskrida 
500 kg per kalenderår i enlighet med tillstånd (M 507-99).   
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   Figur 1. Omarbetad karta över gruvområdet och sjön Storjuktan. Orginalkartan hämtades från VISS. I kartan                             
   anges de 8 sedimentprovtagningspunkterna som undersöktes. Dessa anges med provbetäckning och koordinater     
   i bilaga 1. Smackarbäcken som rinner genom gruvområdet finns utritad på kartan (blå pil) samt placeringen av   
   anrikningsverket (hussymbol). Slutligen finns även sedimentationsdammen som agerar slutrening sedan 2009    
   utritad med benämningen evakueringsdammen (grön pil och ringsymbol).   

2.2 Sedimentprovtagning i Storjuktan 
Sedimentprovtagning utfördes i sjön Storjuktan under mars 2015. Utrustningen som 
användes vid sedimentprovtagningen var en HTH-sedimentprovtagare (Renberg och 
Hansson 2008). Provtagningen ägde rum vid de åtta lokalerna som anges i figur 1. Två 
fullständiga profiler togs cirka 3.5 km uppströms och nedströms (1 och 8) gruvplatsen på 
samma koordinater som provtogs 2006. Utöver detta togs sex olika sedimentkärnor från sjön 
för att avslöja rumsliga variationer i sedimentkoncentrationer. Vid provpunkt 7 togs en 
fullständig sedimentprofil eftersom sedimentet hade ett avvikande utseende. Vid de övriga 
fem lokalerna provtogs ytsedimentet på 0-1 och 1-2 cm kring Smackarbäcken och nedströms i 
riktning mot anrikningsverket. Djupet och benämningarna på mätpunkterna beskrivs i bilaga 
1. Sedimentet skrapades ned i förmärkta provbukar och förvarades i utomhustemperatur för 
att sedan frysas ned vid Umeå universitet. Samtliga 64 provburkar frystorkades i en ScanWac 
CoolSafe frystorkare med vakuum. När sedimentet hade torkat homogeniserades proverna i 
en påse med hjälp av handkraft och vägdes därefter innan analyser utfördes. 

2.3 Undervattensdokumentation av sedimentet 
I april utfördes en filminspelning av sedimentet nedan provpunkt 7 i figur 1 för en 
kartläggning av hur sedimentet i viken kring provpunkten såg ut. Detta genomfördes med en 
logitech quickcam 9000 filmkamera med tillbyggt undervattenshus. Filmer spelades in på 5 
olika platser i viken, en karta över filmpunkterna återfinnes i bilaga 2.  

2.4 Analyser och beräkningar 
Nedan följer en beskrivning av de analyser och beräkningar som utförts i detta arbete. 



 4 

2.4.1 Wavelength dispersive X-ray fluorescence (XRF) 
För att erhålla sedimentprovernas geokemiska komposition användes en Bruker S8- tiger 
WD-XRF. Denna analysmetod har visat sig fungera väldigt bra för analyser av sjösediment, 
metoden ger ett stort antal grundämnen i periodiska systemet med hög noggrannhet utan att 
provet destrueras (Rydberg 2014). Analysen sker genom mätning av fluorescensen av 
karaktäristiska sekundära strålningen i ett prov, med hjälp av bestrålning av primära fotoner 
mäts den strålningen som avges när elektronerna byter skal i atomen (Boyle 2000). Proverna 
homogeniserades och 500 mg väges sedan upp i plastkoppar avsedda för jordprover med en 
diameter på 20mm. Plastkopparna preparerades i förväg med 2,5- µm mylar plastfilm innan 
jorden placerades i koppen. Principen är att XRF-maskinen skickar strålning genom 
plastfilmen och med hänsyn till detta är det av vikt att se till att plastfilmen skyddas från 
smuts och luftbubblor. För att säkerställa maskinens noggrannhet granskades ett 
referensprov med en känd koncentration vart nionde prov samt ett replikat av ett redan kört 
prov vart tionde prov.    

2.4.2 Blyisotop (206Pb, 207Pb och 204Pb) analys 
Prover av ytsediment från provpunkt 1,7 och 8 (fig. 1) skickades för analys av blyisotoper till 
ALS i Luleå där det analyserades med hjälp av inductively coupled plasma atomic emission 
spectroscopy (ICP-AES). För analysen användes standarden NIST SRM 981 och vid 
upplösningen av proverna användes HNO3 samt lite HF. Från provpunkt 1 och 8 skickades 
sedimentprover från 0-1 cm både från 2006 och 2015 för att undersöka om någon av 
blyisotoperna från 2015 härstammade från gruvan. För provpunkt 7 ett prov från 0-1 cm 
sediment.   

2.4.3 Beräkning av densitet och mängd metaller i sedimentet 
För att erhålla densiteten i sedimentet beräknades först volymen på det cylindriska HTH- 
provtagarröret. Torrvikten på samtliga prov dividerades sedan med den beräknade volymen.  
Provtagarrörets radie på 3,3 cm resulterade i att varje centimeter sediment hade en volym på 
34,2 cm3 (π × 3,32 × 1). Mängd zink och bly i sedimentet med ursprung från gruvområdet 
beräknades med följande ekvation: 
 
                                                                  Ekv 1. 
   
Där MängdM är mängden av den enskilda metallen (kg), D är sedimentets medeldensitet 
(g/cm3) för det undersökta djupet, Z är sedimentdjupet där förhöjda metallhalter kan 
detekteras (cm), A är arean (km2) över området med förhöjda metallhalter och Cm är 
koncentrationen (mg/kg) av metallen i sedimentet som kan härledas till gruvdriften. Både de 
högsta och lägsta koncentrationerna som kunde härledas till gruvbrytningen användes för 
beräkning av Cm. Dessa beräknades så som: 
 
Cm = C2015 - C2006 X                                     Ekv 2.  

C2015 är uppmätt medelkoncentration av undersökta djupet under provtagningsåret 2015 och 
C2006 X är lägsta eller den högsta uppmätta koncentration av undersökt djup under 
provtagningsåret 2006.  

3 Resultat  
 
 
3.1 Skillnad i metallkoncentrationerna mellan åren 2006 och 2015 
Nedan följer en redovisning av erhållna koncentrationer i mg/kg för de fyra olika metallerna, 
bly, koppar, zink och arsenik uppmätta i sediment provtaget på samma koordinater av 
Storjuktan under åren 2006 och 2015. 
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Figur 2. Visar de fyra undersökta metallerna analyserade med XRF- analys. Övre representerar punkt 1 i  
figur 1 och nedre punkt 8. Resultatet från proverna tagna 2006 och 2015 finns redovisade i figuren. Olika                
koncentrationer i mg/kg på x-axeln för samtliga fyra metaller anpassade för att ge en tydlig bild av resultatet.        
Figurerna är bokstaverade A-H. 

För koppar bly och zink var de högsta uppmätta värdena från 2015 medans de högsta värdet 
för arsenik härstammade från 2006 (fig. 2). Höga koncentrationer av arsenik i förhållande till 
djupare sediment lager återfanns på 0-1 centimeters djup men det existerade redan 2006 
(fig. 2 G-H). Analysresultatet från 2015 överensstämde bra med 2006 längst ned i sedimentet 
och en tydlig ökning av zinkkoncentrationen hade ägt rum från centimeter 3 till och med 0 
mellan åren 2006 och 2015. Högsta uppmätta zinkkoncentrationen återfanns nedströms 
gruvområdet med 595 mg/kg i cm 1-2 nedre lokalen (fig. 1 provpunkt 8). Uppströms i övre 
lokalen (fig. 1 provpunkt 1) låg högsta värdet på 556 mg/kg i cm 0-1.  
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3.2 Rumslig variation och gruvpåverkan 
Koncentrationerna i ytsedimentet i de två bassängerna som studerades i detalj liknade dem 
som togs på andra platser i sjön med undantag av provpunkt 7. Provpunkt 7 ligger nedanför 
evakueringsdammen i närheten av anrikningsverket och har förhöjda halter av bly och 
koppar samt väldigt höga halter zink i förhållande till övriga lokaler i sjön (fig. 3). 
Blykoncentrationen vid evakueringsdammen uppgick till 973 mg/kg, zinkkoncentrationen 
639 655 mg/kg kopparkoncentrationen 281 mg/kg och arsenikkoncentrationen 47 mg/kg . 
Samtliga provpunkter för bly och zink hade en högre koncentration än referensvärdet från     
2006.  
 

 

 
Figur 3. Koncentrationer av A) bly, B) zink, C) koppar, D) arsenik i ytsediment (0-1 centimeter) från Storjuktan. 
Referensvärde från sedimentprovet innan gruvbrytningen påbörjats 2006 är indikerat till höger (mönstrad stapel)
. Notera att y-axeln för zink slutar på 100 0000 mg/kg och de övriga 1000 mg/kg. I figur 1 kan man skåda 
placeringen av provpunkten med hjälp av siffran i tabellen.  

Sammansättningen av 204Pb, 206Pb och 207Pb på sedimentet i provpunkt sju överensstämde 
med provtagna utfällningar från gruvmalmen och med malmkroppen som brutits men var 
helt skild från sedimentet som provtogs under 2006 (fig. 4). Vidare skådades även en tendens 
att både övre (1) och nedre lokalen (8) hade isotoper som var mer liknande gruvans 
isotopsammansättning i sedimentet 2015 än vad de var år 2006.  
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Figur 4. Blyisotopresultatet från ALS i Luleå. Samtliga sedimentprover som  
skickades var ytsediment (0-1 cm) och prover från övre ( fig.1 provpunkt 1 )  
och nedre (8)  skickades både från 2006 och 2015. Ev. Damm representerar  
provpunkt 7. Blaiken Pb en malmkropp från gruvområdet och punkterna  
Billström är resulat från analyser av malmkroppen i Blaikengruvan  
(Billström et al. 2012). 

 

 
Figur 5. Utgången av koncentrationer för samtliga fyra metaller, A) Zink, B) Arsenik, C) Bly och D) Koppar i hela 
sedimentproppen från provpunkt 7 i figur 1 som i figuren benämns Dammen. Den mönstrade rutan 2006  
representerar variationen mellan högsta och lägsta uppmätta värde från proverna tagna 2006 innan  
gruvverksamheten startade. X-axeln har olika värden i mg/kg anpassat till de uppmätta värderna.   
 
För koppar, bly och zink låg analyspunkterna under 34 cm över de uppmätta värdena 2006 
(fig. 5). Efter 34 cm skedde en kraftig minskning av koncentrationerna i sedimentet ner till 
värden liknande de som uppmättes för sedimentet 2006 (prickade rutan). Högsta uppmätta 
värdet för zink i denna sedimentpropp var avsevärt mycket högre än för övriga metaller och 
uppgick till 805 009 mg/kg. Alla värden för arsenik ligger inom ramen av de värden som 
återfinnes i 2006 års sediment. Högsta blykoncentrationen var 1911 mg/kg och högsta 
kopparkoncentration var 409 mg/kg. Värdena i referensrutan representerades av alla 
uppmätta koncentrationer från 2006 (fig. 1 provpunkt 1 och 8).  
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3. 3 Mängden metaller som ackumulerat i sedimentet sedan 2006 
Med hjälp av beräkningarna redovisade i ekvation 1 och 2 utfördes ett försök att påvisa vilka 
mängder metaller som tillkommit i sedimentet sedan 2006 i det studerade sedimentområdet. 
Så stora mängder som mäts i hundratals ton zink har tillkommit på det undersökta området 
inom Evakueringsdammområdet (tab. 1). Vid uppskattning som utfördes på hela Storjuktan 
framkom att ett fåtal ton zink ackumulerat i sedimentet. Ungefärliga mängder ton bly 
detekterades inom filmpunkternas area och mindre mängder bly i det undersökta området 
som i tabell 1 benämns Storjuktan. 
 
Tabell 1 Nedan redovisas beräkningarna utförda med hjälp av ekvation 1 och 2 av vilka mängder metaller som 
beräknades ha tillkommit sedan uppmätta bakgrundhalter 2006. I tabellen redovisas beräkningskomponenterna i 
överskådliga enheter medans andra enheter användes vid beräkningen för att möjliggöra den.  

Metall Undersökt område Area 
(km

2
) 

Djup 
(cm) 

Densitet 
(g/cm

3
) 

Koncentration 
(mg/kg) 

Mängd 
(storhet) 

Zink Evakueringsdammområdet 0,22 34 0,02 525 730-525 870 Hundratals 
ton 

 Storjuktan 1,2 3 0,11 195-293 Ton 
Bly Evakueringsdammområdet 0,22 34 0,02 1384-1411 Ton 
  

Storjuktan 
 
10,2 

 
1 

 
0,09 

 
2-13 

Tiotal-
hundratals 
kilo 

 
För det undersökta området nedan evakueringsdammen uppskattades en area inom de i 
bilaga 2 redovisade filmpunkterna och användes vid beräkningen. Arean för Storjuktan 
beräknades mellan de 2006 undersökta koordinaterna i punkt 1 och 8 (fig.1). Övriga variabler 
som använts för beräkningen (Ekv. 1) finns listade i tabell 1. Notera att olika 
penetrationsdjup använts (Z, Ekv. 1). Eftersom zink uppvisade en tydlig ökning av 
koncentrationerna efter gruvöppningen ner till ett djup av 3 cm medan bly bara uppvisade en 
liknande förhöjning ned till 1 cm (fig. 2 A-B). Beräkningarna visar mängder som hamnat i 
sedimentet i Storjuktan i storheter av hundratals ton zink samt ton till hundratals kg bly. 
Största mängderna av dessa metaller ligger koncentrerat vid ett litet område (22 ha) nedan 
evakueringsdammen. 
 
 
4 Diskussion 

 
4.1 Rumslig variation och förändringar av metallbelastningen i sedimentet 
sedan 2006 
Zink är den metall som utmärker sig när det gäller förändringen av metallbelastningen i 
sedimentet i Storjuktan. Resultaten pekar på en tydlig förhöjning av zink i sedimentet sedan 
gruvdriften startade (fig. 2 A-B). I jämförelsen av metallkoncentrationerna mellan åren 2006 
och 2015 detekteras en tydlig topp i de 3 översta centimetrarna sediment både uppströms och 
nedströms. De uppmätta koncentrationerna i ytsedimentet (0-1 cm) överskrider 
koncentrationer i sedimentet för zink som kan förväntas vara skadliga med avseende på 
överlevnad och tillväxt för bentiska fiskar (Berger, Ingersoll och MacDonald 2000, Allert 
et al. 2013). Att zink penetrerat djupare än andra metaller så som bly (ca 1 cm ned i 
sedimentet) tyder på att zink inte bundits lika hårt till sedimentet och varit mer påverkad av 
diffusions processer. Detta stöder tidigare studier som visat att zink kan vara mobilt i 
sediment (Bermond et al. 2007).   
 
En studie av sediment i skandinaviska fjällen utan lokala föroreningskällor visar att 
medelkoncentrationerna uppgår till zink 155 mg/kg, bly 131 mg/kg, koppar 32 mg/kg och 
arsenik 7,8 mg/kg för ytsediment 0-1 cm (Fjeld et al. 2000). I figur 3 A-C kan man utläsa att 
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alla ytsedimentresultat för koppar, zink och bly låg över ramen för naturliga bakgrundshalter 
i sediment. Analyserna på samtliga provpunkters ytsediment vittnar om att ett stort område i 
Storjuktan har högre koncentrationer av zink nu än 2006 (fig. 3 B). Koncentrationerna av 
zink är koncentrationer i sediment som visat sig påverka bottenlevande djur negativt, ca 459 
mg/kg enligt Berger, Ingersoll och MacDonald (2000). Koncentrationer över 459 mg/kg 
uppmättes vid alla lokaler utom i två ytsedimentprov samt referensprovet från 2006 (fig. 3). 
Undersökningen av sedimentet i denna vik tyder på extremt höga halterna och åskådliggör 
att förhöjda halter på platsen uppkommit ned till 34 cm i sedimentet. Här överstiger 
koncentrationerna zink med högsta uppmätt värde på 800 000 mg/kg (fig.5A) vida det av 
Botev et al. (2009) redovisade värdet av extremt förorenat sediment på 1000 mg/kg.  
 
Mängdberäkningarna manifesterar att stora mängder (hundratals ton) zink förekommer i 
viken nedan anrikningsdammen. En sådan markant höjning av zinkhalter är alldeles säkert 
en följd av gruvverksamheten i området. Ingen liknade koncentration har uppvisats på någon 
annan lokal i sjöns samt att blyisotoperna (fig.4) klart visar att ursprunget är från 
malmkroppen i Blaiken. Denna undersökningen visar dock att det är en relativt liten del (ca 
0,2 %) av Storjuktan som är påverkad av extrema halter zink 2015. Att läckaget från 
gruvområdet varit betydande indikeras av förhöjda halter zink både uppströms och 
nedströms i ytsedimentet. En förändring motsvarande nästan en tredubbling i sedimenten 
både uppströms och nedströms gruvan sedan 2006 (fig. 2 A-B). Näst intill konstanta 
koncentrationer i djupare delar i sedimentet, runt 150-200 mg/kg i provpunkt 1 och mellan 
250-350 mg/kg zink i provpunkt 8 under flera hundra år (fig. 2). Vilket gör en tredubbling av 
zink i nedre (8) och dubblering i övre (1) som skett på endast några år (0-3 cm) till något 
unikt i sjöns historia. Att halterna nedströms skulle vara förhöjda förutsatt att metallutsläpp 
skett var att vänta eftersom man förväntade sig utsläpp av bly, zink och koppar från 
gruvområdet (M 507-99 ). Förvånande är dock att halterna uppströms stigit till liknande 
koncentrationer som nedströms. Storjuktan är som tidigare beskrivet en reglerad sjö. Enligt 
Malmqvist och Rundle (2002) kan de förändrade flödena som uppstår på grund av reglering 
bidra till svårigheter att förutse vart sedimentation kommer ske. Detta till följd av att 
vindarna till stor del styr var sedimentationen kommer ske under sommaren då utflöde från 
sjön är lågt och därmed också genomströmningen av vatten (Malmqvist och Rundle 2002). 
Enligt VISS (2014) har Storjuktan en areal på 55 km2 och är alltså en mycket stor sjö med en 
enorm spädningskapacitet. Med spädningskapaciteten för Storjuktan i åtanke kan det som 
tillsynes är en ganska beskedlig ökning av zink i sedimentet 2015 innebära problem med att 
större mängder zink sedimenterar i framtiden om höga utsläpp fortsätter pågå.  
 
En markant ökningen av zink i (fig. 2 A-B) har som tidigare beskrivit skett från centimeter 3 
till och med 0. Enligt Lehto (2015) har en sedimentation på 1.2 centimeter skett under en 
period på 9 år i sjön. Denna sedimentation är högst rimlig då en undersökning av tre sjöar i 
norra Sverige visar att medelsedimentationshastigheten normalt ligger runt 0,13 cm per år 
(Bigler och Hall 2003). Enligt dessa hastigheter sedimenterar det ca 1,2cm i Storjuktan på 
nio år och zink som härstammar från gruvan borde inte befinna sig på 3 cm djup.                     
Bestämningen av koncentrationen i sedimentet beskriver inte rörligheten och 
biotillgänglighet av zink och enligt Bermond et al. (2005) kan metaller röra sig nedåt i 
sedimentet genom diffusion. Bly är inte mobilt, koppar är ganska mobilt medans zink är mer 
mobilt och lättare diffunderar nedåt i sediment (Bermond et al. 2007). Enligt Carrignan och 
Tessier (1985) kan denna nedåtgående diffusion för zink ske ned till ett djup av 2-3 
centimeter under ytsedimentet. Den höga mobiliteten för zink skulle i sådana fall kunna 
förklara de höga halterna zink även i centimeter 2 och 3. En annan möjlig förklaring är att 
ytsediment kan utsättas för omblandande processer av bottenlevande organismer 
(Aquilonius et al. 2008), men detta är mindre sannolikt då även bly borde ha påverkats av 
denna process och denna metall uppvisar endast en förhöjning i den övre centimetern . På 
grund av att det är ganska djupt på platsen och syrefria bottnar ofta förekommer vid 
djuphålor samt att ingen förflyttning av de andra metallerna ägt rum är diffusion ner i 
sedimentet en mer trolig förklaring till förhöjda zinkhalter ner till 3 cm djup i sedimentet 
(Carignan, Gachter och Stpierre 1994). 
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Alla värden för arsenik överskrider naturliga sedimentkoncentrationer enligt Fjeld et al. 
(2000, fig. 3 D). Enligt naturvårdsverket (2014) så kan de höga halterna arsenik förklaras av 
att det finns naturligt höga halter i berggrunden. Spikar (1995) säger att arsenik-kis är en 
vanligt förekommande mineral i anslutning till sulfidmineraliseringar. I tillståndet för gruvan 
(M 507-99) anges att sulfidmineralen arsenik-kis finns utspridd i malmen vilket är en trolig 
orsak till de höga arsenikhalterna i sedimentet. Trots att de högsta koncentrationerna för 
koppar och bly återfanns 2015 hade inga stora förändringar skett för dessa två metaller sedan 
2006 (fig. 2).   
 
4.2 Punktutsläppet vid evakueringsdammen 
Sedimentet nedan evakueringsdammen har en betydligt högre koncentrationer av zink, bly 
och koppar i jämförelse med resterande provpunkter (fig. 3). En trolig förklaring till detta är 
att sedimentet mottagit utsläpp från evakueringsdammen som sedan 2009 används som 
sedimentationsdamm innan utsläpp till recipienten Storjuktan.  
 
Enligt naturvårdsverkets rapport 4918 (2002) är det mycket stor påverkan av en punktkälla 
om zink har högre koncentrationer än 10 000 mg/kg (bilaga 3). Detta är att jämföra med 
högsta uppmätta zinkkoncentration för min studie på över 800 000 mg/kg (fig. 5A). Övriga 
undersökta metaller bly, koppar och arsenik har troligen påverkats av en punktkälla. 
Koncentrationerna av bly och koppar ligger nära gränsen till stor påverkan av punktkälla i 
naturvårdsverkets indelning av förorenade sjösediment (bilaga 3). Ytsedimentet för zink i 
punkt 7 (fig. 3 B) har en koncentration på 583 656 mg/kg mer än maxvärdet i Anderssons 
studie (2012) angående förväntade halter vid en sulfidgruva. Det är svårt att göra en exakt 
jämförelse då alla sjöar har olika bakgrundskoncentrationer och det kan finnas andra källor 
som påverkar Storjuktan än gruvan. Med tanke på den stora skillnaden i koncentrationer är 
det helt klart ett tydligt tecken på antropogen påverkan. Detta är anmärkningsvärt mycket i 
förhållande till vad man hade kunnat vänta sig. Det är misstänkt att det är i reningsprocessen 
vid sedimenteringen i evakueringsdammen som fungerar bristfälligt då analyspunkten ligger 
precis nedanför dammen.  
 
Den högsta uppmätta halten bly på 1911 mg/kg (fig. 5 C) är högt över vad som anses vara 
extremt förorenat sediment för bly 200 mg/kg (Botev et al. 2009), eller de halter som finns i 
djupare oförorenade delar av sedimentet i Storjuktan. Liknande höga uppmätta 
blykoncentration har uppmätts vid andra starkt förorenade områden nedan sulfidgruvor 
(Audry et al. 2004). Den snabba ökningen av blyhalter är trots det oroväckande då bly i 
mycket små doser kan leda till skador på nervsystemet (fig. 5, Cao et al. 2015). Fiskar som 
exponerats för bly under lång tid har exempelvis påvisat ryggradsdeformationer och hämning 
av enzymet ALA-D, problem som uppstått hos växterna är bland annat förändringar i 
membran lipidkomposition samt problem med fotorespirationen (Ivanov och Seregin 2001). 
Alla analyser på bly under 34 cm från punktutsläppet vid evakueringsdammen överskrider 
det värde på 128 mg/kg bly som förväntas ge skadliga effekter för fiskar (Berger, Ingersoll 
och MacDonald 2000). 
 
Än en gång ges ett tydligt exempel på att zink är den metall som släppts ut i störst mängder 
då alla värden under 34 cm i figur 5 A kraftigt överskrider av Botev et al. (2009) uppmätta 
extremvärden för zink i sediment. Förmågan att utsöndra de essentiella metallerna zink och 
koppar stimuleras i organismer genom gradvis ökad exponering (Gustafsson, Westin och 
Öberg 1998). Problemet med höga kopparhalter som sådana som uppmättes i figur 5 D är att 
olika organismgruppers förmåga att reglera koppar intracellulärt varierar och ökad 
exponering leder till mycket högre biotillgänglighet av koppar (Sternbeck 2000). Alla 
uppmätta koncentrationer för koppar under 34 cm är högre än 291 mg/kg. Koppar förväntas 
ge negativa effekter på tillväxt och kan leda till död hos fiskar vid koncentrationer över 149 
mg/kg (Berger, Ingersoll och MacDonald 2000). För arsenik finns inget värde som avviker 
som för de andra undersökta metallerna (fig. 5 D). 
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Något som måste tas i beaktning är att uppmätta värdena för zink och bly i ligger utanför den 
av Rydberg (2014) utvecklade kalibreringskurvan. Detta leder till en osäkerhet i resultatet då 
det är omöjligt att verifiera utfallet då inga sådana höga koncentrationer tidigare 
kontrollerats. Noterbart är dock att analyser av ett ytsediment från sediment nedan 
anrikningsdammen gjorts på ett certifierat laboratorium (ALS Luleå) med oberoende teknik 
(ICP-MS) och denna uppvisade koncentrationer av samma magnitud som de som redovisats i 
detta arbete. Därför kan man med säkerhet säga att de redovisade koncentrationerna är 
högst rimliga och det handlar om väldigt höga koncentrationer av zink nedan 
evakueringsdammen. 
 
4.2.1 Lokal miljöpåverkan 
Produktionen av fisk i näringsfattiga svenska sjöar är beroende av bottenlevande organismer 
och deras välmående (Ask et al. 2009). Produktionen av bottenlevande organismer är 
dessutom speciellt viktiga i reglerade vattendrag där kraftig erosion vid strandlinjerna 
hämmar växt och djurliv i strandzonen (Coutant et al. 1996). De koncentrationer av zink, bly 
och koppar som uppmättes i de antropogena sediment vid evakueringsdammen är över de 
nivåer som visat sig skadliga för vattenlevande organismer (Sprague 1969, Davies et 
al. 1976, Berger, Ingersoll och MacDonald 2009, Allert el al. 2013). Den visuella 
besiktigningen av sedimentet med hjälp av HTH provtagaren och undervattenskameran 
indikerade också att sedimentet inte innehåller några makroevertebrater och inte hyser 
någon form av undervattensvegetation. 

Datering av Lehto (2015) på sedimentet nedan evakueringsdammen på tyder på att 
sedimentet är ett flera år gammalt och att det fortfarande är under uppbyggnad. Vid 34 cm 
upplevs det naturliga sediment okulärt sluta och det misstänka antropogena sedimentet 
börja. Vid videoinspelningen av sedimentet skådades ingenting levande och vid samtliga 
filmpunkter (bilaga 2) fanns liknande antropogent sediment som vid provpunkt 7. 
Sedimentet i viken liknar ingenting annat utan är mjukare och har en rödorange ton.   

Regleringen av Storjuktan leder till översvämning av strandzonerna vilket gör att 
strandzonen ofta är starkt eroderad, dels för att av att växttäcket är svagt och dels på grund 
av vattenståndsfluktuationerna (Coutant et al. 1996). Detta bidrar till att växter och fiskar 
måste leta föda på botten istället för vid strandzonerna. Det tjocka lagret sediment som vid 
den okulära besiktningen inte lämnar några tecken på organiskt material och innehåller 
väldigt höga halter zink kommer troligen orsaka problem för fiskar och växter i framtiden då 
tillgängligheten av mat försvåras och eventuella lekbottnar i området troligen är toxiska. 
Sediment utgör en central del av ett akvatiskt ekosystem, det fungerar exempelvis som 
habitat för mikroorganismer och bottenlevande växter och djur (Aquilonius et al. 2008). För 
att kunna utreda riskerna för Storjuktan närmare skulle ytterligare mätningar och 
undersökningar på det antropogena sedimentets omfattning behöva utföras. Något som även 
skulle behöva undersökas närmare är biotillgänglighet, bioackumulation och 
spridningsmöjligheter i Storjuktan då dessa är viktiga för samband mellan halt och risk enligt 
Aquilonius et al. (2008). 

4.3 Mängd metaller som har ackumulerat i sedimentet sedan gruvdriften 
Trots osäkerheter i beräkningarna påvisas att stora mängder metaller tillkommit i sedimentet 
sedan 2006 (tab. 1). Om sediment profilen som analyserats från viken nedan 
evakueringsdammen är representativ för hela området handlar det om utsläpp på hundratals 
ton. Än en gång är det viktigt att tänka på att beräkningarna är känsliga för vilken 
koncentration som antas för sedimentet och att det finns en viss mätosäkerhet då 
koncentrationerna översteg den av Rydberg (2014) uppmätta kalibreringskurvan. De höga 
koncentrationerna har dock bekräftats av ett oberoende och certifierat laboratorium (ALS i 
Luleå) vars analys indikerade zink halter samma magnitud (bilaga 4). Även om ALS 
uppmätta koncentration (ca 240 000 mg Zn/kg) indikerar en lägre koncentration än det som 
uppmäts med XRF (ca 805 000 mg Zn/kg) så skulle även ALS koncentration resultera i en 
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uppskattad mängd (Ekv 1) på hundratals ton zink nedan evakueringsdammen. 
 
Det är sedan tidigare känt att miljöriskerna och effekterna från gruvan har underskattats på 
ett betydande sätt gentemot den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen (Johansson, 
muntl.). Resultatet vittnar om att de bestämmelser i tillståndet överträtts då stora mängder 
zink runnit ut i Storjuktan. För att förstå vilka mängder som detekterats på botten skall 
uppskattningen på hundratals ton jämföras med Blaikengruvans totala utsläppskrav på 500 
kg per kalenderår (M 507-99). Troligtvis har sådana mängder tillkommit efter 2009 då 
utsläppspunkten det året förflyttades till evakueringsdammen som ligger ovanför viken där 
de största mängderna zink återfinnes. Det verkar finnas större mängder i sedimentet än vad 
man kan förvänta sig från utsläppen och att man bör kolla upp så att man inte systematiskt 
bommar något i övervakningen. 

4.4 Slutsatser 
Undersökningen indikerar att metallbelastningen har ökat 2015 på de två provpunkter som 
även provtogs 2006. Den största ökningen av metallkoncentrationer i sedimentet har 
uppmätts för zink men även för bly och koppar härstammar den högsta koncentrationen från 
2015. Vid undersökning av den rumsliga variationen i ytsedimentet framkom att en 
provpunkt utmärkte sig med väldigt höga koncentrationer zink och höga koncentrationer av 
bly och koppar. Den provpunkten befann sig nedan evakueringsdammen och de höga 
koncentrationerna av zink är tecken på att sedimentet påverkats av gruvområdet och 
inverkan bekräftades med hjälp av blyisotoper samt en film av sedimentet. Mängden metaller 
som ackumulerat i sedimentet sedan gruvdriften varierar från hundratalston till tiotal 
hundratals kilo beroende på vilken provpunkt som granskas. Det var i området vid viken 
nedan evakueringsdammen som störst mängder påträffades och de är sådan markant 
skillnad att även det är ett bevis av gruvpåverkan. Det är troligt att anta att flera centimeters 
täcke av gruvutsläpp vid evakueringsdammen kan komma att påverka akvatiska system då 
det exempelvis kan leda till problem för växter att växa genom ett tjockt lager av metalliskt 
sediment. De uppmätta halterna har tidigare påvisats toxiska för akvatiska system men för 
att resonera kring gruvans påverkan i Storjuktan räcker det inte med att endast fokusera på 
denna undersökning. Ytterligare processer angående exempelvis organismer, organiskt 
material och förflyttningar i sedimentet som sker till följd av regleringen bör studeras för ett 
säkrare resultat. Det är dock viktigt att betona att det år 2015 framgår att endast en liten del 
av Storjuktan är påverkad av höga halter zink, bly och koppar. Den problematiska arealen är 
som tidigare beskrivits belägen i viken nedanför evakueringsdammen och det finns en chans 
att utsläppen enkelt går att avhjälpa genom att se över sedimentationsdammen. Vid 
analyseringen av resultatet bör man även ha i åtanke att det finns flera felkällor, exempelvis 
gällande koncentrationen i undersökningen.  
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Bilaga 1. Provpunkter från figur 1 
 
Tabell 2. Redogörelse av provbetäckning som provpunkterna tilldelats, koordinater  
och vilket uppmätt djup samtliga 8 provpunkter i figur 1 låg på. 

Provpunkt figur 
1 

Provbetäckning Koordinater Provdjup (m) 

1 Storjuktan Övre X 1561742 21,5 

  Y 7254631  

2 Smackarbäcken 1 X 1563939 2,3 

  Y 7252749  

3 Smackarbäcken 2 X 1563998 3,5 

  Y 7252653  

4 Smackarbäcken 3 X 1564172 4 

  Y 7252716  

5 Smackarbäcken 4 X 1564245 4 

  Y 7252653  

6 Smackarbäcken 5 X 1564357 4 

  Y 7252545  

7 Evakueringsdammen X 1564920 1,5 

  Y 7252194  

8 Storjuktan Nedre X 1568124 14 

  Y 7251653  

 

  



 

Bilaga 2. Filmpunkter för provpunkt 7 
 

 

    Figur 6. Provpunkter för undervattensfilmning av sedimentet i Storjuktan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Jämförvärden för förorenade sjösediment 

 

Indelningen av avvikelse från jämförvärde för förorenade sjösediment i hela landet utifrån 
Naturvårdsverkets rapport (2002), Metodik för inventering av förorenade områden.  

Tabell 3. Omarbetad tabell som anger riktvärden i mg/kg TS som redogör för vilka uppmätta halter i sedimentet 
som härrör från punktkälla. Uppgifterna hämtade från bilaga 5, förorenat sediment i naturvårdsverket rapport 
4918 (2002) med översikt över de fyra undersökta metallerna. 

Metall Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Trolig påverkan 
av punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

Koppar < 100 100-500 500-2600 >2600 
Zink < 1000 1000-5000 5000-10 000 >10 000 
Bly < 400 400-2000 2000-10 000 >10 000 

Arsenik < 32 32-160 160-800 >800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Zinkkoncentration ALS/XRF 
 
Tabell 4. Koncentrationer av zink i prov från sediment nedan evakueringsdammen uppmätta med hjälp av 
Inductively Coupled Plasma Sector Field Mass (ICP-SFMS) på ett oberoende certifierat laboratorium (ALS, Luleå) 
samt X-ray fluorescence (XRF) som använts i denna studie. 

Analys Metall Provpunkt Djup (cm) Mängd (g) Koncentration 
(mg/kg) 

ICP-SFMS 
ALS Luleå 

Zink Evakueringsdammen 10-13 1 240 000 

XRF Umeå Zink Evakueringsdammen 10-13 0,5 805 009 
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