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Storjuktan – A reconstruction of the mercury load of a 
century. A study of mercury concentration in dated sediments. 

 

Abstract 
 
The aim of this study was to examine the current and historic mercury(Hg) load of the lake 
Storjuktan due to its recent exposure to a local potential source of Hg in form of the Sulphide 
mine Blaikengruvan(2006) and an earlier potential sources of Hg-load, the damming of the 
lake(1960s). Sediments were extracted using a HTH-sampler, freeze-dried, and analyzed for 
tot-Hg, LOI and activity of 210Pb and compared to samples extracted prior to the opening of 
the mine(2006). Constant initial concentration (CIC)-dating model was used for dating the 
samples. Low levels of Hg (100ng/g) were found throughout the lakes sediment. The highest 
levels of Hg(220ng/g) was detected at a depth of 4-5cm dating back to the mid 1970:s, 
suggesting that increased levels of atmospheric Hg rather than damming of the lake has 
caused the increase of Hg. No strong evidence for a release of Hg from the local mine was 
found. However an unexpected layer of anthropogenic sediment with low Hg-levels was 
found in close proximity to the metal enrichment plant, further supporting that the mine 
constituted a weak source of Hg. However, the anthropogenic sediment itself covered a large 
area (ca 22 ha) and its chemical composition calls for further investigation of its extent, 
properties and ecological impact in Lake Storjuktan. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
 
Kvicksilver användes av människor redan för 3000 år sedan i Kina för tillverkning av röd 
färg. Sedan dess och fram till idag har kvicksilver använts i en mängd olika syften för sin 
säregna karaktär. Idag sker användningen främst i tandfyllningar, lågenergilampor och för 
att extrahera guld (Clarkson och Magos 2006). År 2013 upprättades Minamata konventionen 
som i stora drag syftar till att förbjuda nya kvicksilvergruvor, utfasa de gamla, 
kontrollprogram för luftutsläpp samt reglering av kvicksilveranvändning i småskalig 
guldbrytning (UNEP 2015). 
 
Kvicksilvers negativa hälsoeffekter har också varit kända länge, termen galen hattmakare kan 
härledas till kvicksilver som användes i hattillverkning under 1800-talet och gav upphov till 
beteendeförändringar hos hattmakarna (Echeverria mfl. 1995). I Sverige manifesteras 
problem med kvicksilver främst genom höga halter i insjöfisk vilket har lett till allmänna råd 
om begränsad konsumtion för barn och kvinnor i fertil ålder (Livsmedelsverket 2015). 
Kvicksilver i fisk består till stor del av den organiska formen av kvicksilver, metylkvicksilver 
(Clarkson och Magos 2006). Metylkvicksilver har en ökad tendens att bioackumuleras i 
födoväven och är ett starkt neurotoxin för människor och djur (St. Louis mfl. 2004). 
 
Sjön Storjuktan är kanske inte den första typen av plats man tänker på i samband med 
kvicksilver. Sjön Storjuktan ligger i Sorsele kommun i Västerbottens län, kommunen är en av 
Sveriges mes glest befolkade kommuner med 0.3 invånare per kvadratkilometer i snitt (SCB 
2015). Tillskottet av kvicksilver till avlägsna platser, exempelvis i norra Sveriges inland, långt 
från direkta utsläppskällor har både naturligt och antropogent ursprung. Kvicksilver 
förekommer alltid i större eller mindre utsträckning i jord (Friedl och Wüest 2002) och 
urlakning av berggrundens kvicksilver eller kvicksilver som anrikats i marken genom 
atmosfärsikt nedfall kan avrinna till sjön. Denna utlakning kan påskyndas då uppdämningar 
av vatten lägger större områden av mark under vatten (Poravara och Verta 1995). 
 
Kvicksilver kan transporteras mycket långt i atmosfären, detta på grund av dess flyktiga 
karaktär, vilket gör att återinförsel till atmosfären är möjlig även efter deposition, till skillnad 
från andra metaller befinner sig kvicksilver i gasform i atmosfären och är inte bundet till 
aerosoler (Schroeder och Munthe, 1997). Bidraget av atmosfäriskt kvicksilver har både 
naturliga och antropogena källor (Schroeder och Munthe, 1997). Fördelningen av andelen 
antropogena och naturliga utsläpp är dock debatterat (Rasmussen 1994) (Fitzgerald mfl. 
1997). Kvicksilver kan tillkomma till atmosfären vid exempelvis skogsbränder eller 
vulkanutbrott (Schroeder och Munthe, 1997) för att sedan våt- eller torrdeponera. Potentiella 
antropogena källor till kvicksilverutsläpp finns också, idag ses småskalig guldframställning, 
förbränning av kol och avfall samt gruvindustrin(smältverk, förädling, tillverkning) som de 
mest påtagliga källorna (Pacyna mfl. 2009). Storjuktan har dock blivit påverkad av mänsklig 
aktivitet i form av av uppdämning för vattenkraft och av zinkdagbrottet Blaikengruvan som 
anlagts i anslutning till sjön.  
 
Att undersöka kvicksilverhalter i sjön Storjuktan är intressant då Länsstyrelsen i 
Västerbottens län har Blaikengruvan som näst högst prioriterad av hela länets förorenade 
områden (Länsstyrelsen Västerbotten 2015).  Zink och bly anges som de främsta 
föroreningarna i området. ScanMining gavs tillstånd att anlägga och bedriva Blaikengruvan 
vid Ersmarksberget år 2000 (M-507-99) och den första sligen levererades sommaren 2006 
(SGU 2007), slig är ett koncentrat av mineral där icke malmförande mineral sorterats bort 
(NE 2015A). Verksamheten omfattar ett dagbrott, anrikningsverk och magasin för 
anrikningssand( M-507-99). I december 2007 lämnades dock ScanMining in en 
konkursansökan. Malmen som brutits i dagbrottet är zinkblände((Zn,Fe)S) kalcit(CaCO3) 

http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=S1Frth8hiqJlyxWHiPA&field=AU&value=ECHEVERRIA,%20D&ut=11247389&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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och underordnad blyglans(PbS). Både zinkblände och blyglans är sulfidmineral (NE 2015B). 
Då sulfidmineral blir exponerat av syre och vatten sker en oxidation som frigör metaller och 
svavelsyra (Banks mfl. 1997), och om det finns kvicksilver i malmkroppen kommer även detta 
lakas ur.  
 
Undersökning av kvicksilver i samband med sulfidgruvor görs  sällan så denna studie 
kommer ge ytterligare fördjupning till pågående undersökningar kring situationen kring 
Storjuktan och Blaikengruvan utförda av Svensson (2015). Dessutom har utbyggnaden av 
Juktån gjort att Storjuktans vattennivå varierar mellan 398möh och 412möh (Raab och 
Vedin 2004), detta har gjort att marktäcket översvämmats. Översvämning av markområden 
gör att atmosfäriskt kvicksilver som deponerats och lagrats i organiskt material  frigörs i 
vattnet (St. Louis mfl. 2004). Kraftverket togs i bruk 1963 (P Lönneborg muntl.) så eventuell 
ökad tillförsel av kvicksilver skulle kunna lagras i sedimentet och undersökas. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med mitt projekt är att utreda kvicksilverstatusen i Storjuktan genom att halt- och 
ursprungsbestämma kvicksilver i sediment från Storjuktan. Vidare vill jag undersöka om 
halterna kan härledas till gruv- och vattenkraftsnäringen i närområdet eller om påverkan 
endast är relaterad till atmosfäriskt kvicksilver. Mina frågeställningar är: 
 

● Vilka kvicksilverhalter finns i sedimentet från Storjuktan? 
● Finns det förhöjda halter av kvicksilver i anslutning till Blaikengruvan? 
● Finns det ökade kvicksilverkoncentrationer i sedimentet som kan kopplas till 

historiska händelser så som uppdämningen av Storjuktan (1960-talet) eller period av 
högt atmosfäriska nedfall (1970-talet)? 

 

2. Material och metod 

 

 
Det har visats att sjösedimentkärnor är en god indikator för att rekonstruera historiska 
förändringar i koncentrationer av metaller kopplat till mänsklig aktivitet då det inte finns 
tillgång till historisk data för nedfall (Landers mfl. 1998), så den valda metoden borde lämpa 
sig väl för projektet. Sediment från Storjuktan samlades in med HTH-provtagare (Renberg 
och Hansson 2008) vid 8 lokaler i Storjuktan, varav två lokaler överensstämmer med 
provtagning utförd av Nyman (2006) (Figur 1). Proverna samlades in i 100ml plastburkar. 
Varje prov torkades individuellt i  frystork av modellen ScanVac coolsafe superior för att 
sedan homogeniseras manuellt i plastpåse. Tabeller och grafer har utformats med Microsoft 
Excel. Tillståndsbeslut och miljörapporter för Blaikengruvan har inhämtats från 
Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
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Figur 1. Bilden visar provtagningspunkterna i Storjuktan som röda punkter, 1;Övre 2;smakarbäcken 1, 3; 
smakarbäcken 2, 4;Smakarbäcken 3, 5;Smakarbäcken 4, 6;Smakarbäcken 5, 7;Anrikningsverket, 8;Nedre. Svarta 
rutor motsvarar punkter där botten filmats. 
 

I Figur 1 redovisas provpunkterna för projektet, de byggnader som är utmärkta inom 
gruvområdet är Blaikengruvans anrikningsverk. Provlokal Övre är lokaliserad uppströms 
från gruvområdet och provpunkt Nedre nedströms från gruvområdet, dessa punkter provtogs 
också år 2006 av Nyman (2006) och material från dennes studie har använts som 
referensmaterial. Provlokal Övre och Nedre indelades centimetervis från ytan till den 17:e 
centimetern för att sedan delas in i 2centimeters skikt. Ytsediment samlades in vid 5 punkter 
i närheten av Smakarbäcken, från provlokalerna Smakarbäcken 1 och Smakarbäcken 5 
extraherades endast den översta centimetern. Provlokalerna Smakarbäcken 2, Smakarbäcken 
3 och Smakarbäcken 4 indelades centimetervis till 2centimeters djup. 
 
Sedimentprofil Anrikningsverket var den provpunkt närmast Blaikengruvans anrikningsverk. 
Den avvek från övrigt sediment genom att ha ett tillsynes homogent lager på ca 35cm av 
annan konsistens och färg än övrigt påträffat sediment och dess rinniga och oljiga karaktär 
gjorde att viss kontamination mellan skikten kan ha skett vid provtagning (Figur 2). 
Nedanför detta lager fanns ett skikt som såg mer ut som traditionellt sediment delades in i 
3centimeters skikt sånär som på ytskiktet och från den 34:e centimetern då kärnan delades in 
centimetervis.  
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Figur 2. Jämförelse av sediment taget intill anrikningsverket (t.v) och lokalen som benämnts som Övre(t.h). 
Notera hur den rödaktiga tonen och homogena sammansättningen på sediment som bedömts bildats genom 
utfällning av utsläpp intill anrikningsverket avviker från det sediment som normalt påträffats i Storjuktan 
(representerat av lokal ”Övre”). 

2.1 Analys av total-Kvicksilver 
Vid analys av total-Kvicksilver (tot-Hg) mäts den totala mängden kvicksilver och ingen 
hänsyn tas till andelen metylkvicksilver. Analysen utfördes med metoden ”Thermal 
decomposition atomic absorption spectrometry” med PerklinElmer SMS 100 i likhet med 
Bindler mfl. (2012). Kvicksilverkoncentration bestämdes utifrån kalibreringskurva som 
utformats genom analyser av ett flertal prover med kända koncentrationer Hg. För 
kvalitetskontroll av resultaten analyserades replikat och referensmaterial vid vart tionde 
prov, avvikelsen hos samtliga replikat understeg 5% och avvikelsen vid samtliga analyser av 
referensmaterial understeg 10%.   

2.2 Analys av 210Pb 
Aktiviteten hos 210Pb analyserades för att användas vid datering av sediment. Aktiviteten 
bestämdes genom analys av aktiviteten hos dess sönderfallsprodukt 210Po. För analys av 210Po 
tillsattes 1 ml 209Po av känd koncentration som spårämne, sedan löstes provmaterial upp i 
mikrovågsugn (Mars express microwave) för att sedan deponeras på silverbrickor. 
Aktiviteten mättes med alfaspektrometern  Ortec ULTRA-AS Ion-Implanted-Silicon 
Charged-Particle Detectors (Model U-020-450-AS) i likhet med Olid mfl (2014). 

2.3 Datering 
Sedimentets ålder uppskattades med hjälp av constant initial concentration modellen (CIC-
modellen) (Appelby 2001). Åldern uppskatades enligt ekvationen: 

 
Ekvation. 1 

T= 
1

𝜆
 ln(

𝐶0

𝐶
) 

Där lambda är 
ln 2

𝑇½ 210Pb 
   

 
och där T½  210Pb är 22,3år och C0 är aktivitet vid ytsedimentet (den initiala aktiviteten vid 
tiden noll) mätt i Bq/kg och C är aktiviteten vid det sedimentskikt daterades mätt i Bq/kg. 
För att undvika att C0 och C skulle ha inslag av 210Pb som inte tillkommit sedimentet via 
atmosfäriskt nedfall, utan via radioaktiv sönderfall inom sedimentets mineral så 
subtraherades samtliga värden med 50 Bq/kg, vilket är den typiska bakgrundshalten av 
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denna radionukleid i svenska fjällsjöar (J Klaminder, muntl.).  
        
Osäkerheten vid åldersbestämningen som genereras vid analys i alfaspektrometern 
beräknades enligt: 

Ekvation.2  

 ΔT= 
1

𝜆
 √(

𝛥𝐶0

𝐶0
) + (

𝛥𝐶

𝐶
) 

 
Där ΔC0 är osäkerheten vid ytsedimentet och ΔC är osäkerheten vid det åldersbestämda 
sedimentet. 

 2.4 Glödförlust 
Andelen organiskt material i sedimentet beräknades utifrån mängden material som 
förbrändes vid 550°C, den så kallade glödförlusten. Efter frystorkning torkades materialet två 
timmar i 105°C för att försäkra att inget vatten förekom för att sedan värmas till 550°C över 
natten och glödförlusten beräknades som massförlusten av materialet efter förbränningen 
vid denna temperatur.  

3.Resultat 
 
 
Nedan följer sammanställningar av resultat gällande bestämning av kvicksilverkoncentration 
och datering av sediment från Storjuktan enligt beskriven metod. 

3.1 Kvicksilverkoncentration 
I analysen av Tot-Hg analyserades 51 prover, medelvärdet för samtliga prover var 93ng/g 
med standardavvikelsen 54ng/g. 
 

  
Figur 3. I figuren anges kvicksilverkoncentrationer i ytsediment från Storjuktan, för provlokal Övre och Nedre 
presenteras även värden från 2006. Förkortningen SB syftar till Smakarbäcken. Provtagningslokalernas 
geografiska placering finns illustrerat i Figur 1. 

Efter analys av ytsediment från Storjuktan, framgick att koncentrationen av kvicksilver var 
högst i sjöns övre del, längst från utloppet i Juktån (Figur 3) där koncentrationen uppgick till 
174ng/g. Kvicksilverkoncentrationen var lägre vid de nedströms efterföljande provpunkterna 
med halter runt 30ng/g för att sedan öka till halter kring 100ng/g, med undantag för 
Anrikningsverket. Provpunkten Anrikningsverket står ut som den lokal med lägst 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

T
o

t-
H

g
 (

n
g

/g
) 

2015

2006



6 

 

koncentration kvicksilver med 24ng/g. En svag minskning av kvicksilverkoncentrationerna 
har skett mellan ytsediement från år 2006 till 2015 vid provpunkterna Övre och Nedre. 
 

 
Figur 4. Sambandet mellan kvicksilverkoncentration och glödförlust, där provpunkt Anrikningsverket exkluderats 
från regressionstestet. Regressionens R2=värde finns indikerat till höger i figuren. 

Vid undersökning av organisk halt av samtliga provlokalers ytsediement samt djupet 19-21cm 
för provlokalerna Övre och Nedre (Figur 4), kunde variationen av kvicksilver till största del 
förklaras av variationen organisk material i sedimentet där det fanns en stark positiv 
korrelation (R2=0.7) mellan halten organiskt material och kvicksilverkoncentrationen. 
Noterbart är att provlokal Anrikningsverket är en tydlig outlier då halten organiskt material 
var hög och kvicksilverkoncentrationen låg. Denna provlokal har därför inte inkluderats i 
regressionsanalysen. 
 
De tre provlokaler som studerades mer i detalj där även djupare sedimentlager analyserades 
(provlokal Nedre, Anrikningsverket och Övre), uppvisade en del skillnader och likheter i 
förhållande till varandra (Figur 5). Resultaten från analys av provlokal Övre angav att 
kvicksilverkoncentrationen ökade något från ytan till sektionen 2-3cm (Figur 5A). Därefter 
skiljer sig de olika mätserierna från varandra. Serien från 2006 sjunker något vid nivån 4-5 
cm medan serien från 2015 fortsatt ökar något. Vid djupet 8-9 uppvisas den högsta uppmätta 
koncentrationen för hela projektet i serien 2006 med 220ng/g medan 2015års data stadigt 
sjunker. Vid djupare skikt fortsätter också 2006års mätvärden att sjunka men med högre 
koncentrationer än 2015. 
 
Sedimentprofilen från provlokal Anrikningsverket, uppdelad i en övre del med det avvikande 
antropogena sedimentet och en undre del med det sediment som bedömts bildats genom 
naturliga processer, finns redovisat i Figur 5B. Lagret med antropogent sediement var ca 
34cm och kvicksilverkoncentrationerna där var mycket låga för att sedan öka till halter som 
motsvaras av ytsediment i provlokal Övre(Figur 5A) och Nedre(Figur 5C) i det underliggande 
”naturliga” sedimentet.  
 
Analys av tot-Hg vid provlokal Nedre (Figur 5C) visade att det högsta värdena för både 2015 
och 2006 infann sig vid djupet 6-7 centimeter för att sedan sjunka djupare ned i sedimentet. 
Både provserierna har också högre kvicksilverhalter i ytan jämfört med skiktet 2-3cm.  
Gemensamt för provserien A och C är den stegvisa ökningen av kvicksilverkoncentrationen 
som sker upp till djup på ca 8-9cm för att sedan minska närmare ytsedimentet. 
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                         A                                                       B                                                    C 

Figur 4. Kvicksilverkoncentrationer vid tre lokaler i Storjuktan där A; Övre. B; Anrikningsverket. C; Nedre. A och 
C är består av två mätserier från 2006 respektive 2015. B är indelad i två segment utifrån vad som bedömts som 
sediment bildats genom utfällning av föroreningar från gruvan (antropogent) medan det underliggande 
sedimentet bedömts som opåverkat (naturligt). 

3.2 Datering 
 

Tabell 1. I tabellen anges uppmätt aktivitet av 210Pb i sediment från Storjuktan samt den beräknade åldern och 
sedimentationshastigheten för respektive prov. 

Provlokal 
210Pb 

(Bq/kg) 

210Pb –bakgrund 
(Bq/Kg) 

Ålder 
(år) 

Sedimentation 
(cm/år) 

Anrikningsverket 0-1 59±4 9 
  

Anrikningsverket 34-35 653±29 603 13±3 2,65 

Övre 0-1 (C0) 958,±48 908 
  

Övre 4-5 331±23 281 38±2 0,12 

         
Sammanställning och beräkningar relaterad till åldersbestämning av sediment utfördes på 
fyra utvalda prov från studien (tabell 1). Aktiviteten vid ytan i provlokal Övre användes som 
referens för beräkning av ålder av Övre 4-5 och även för anrikningsverket 34-35, detta då 
aktiviteten vid ytsedimentet vid anrikningsverket var mycket låg och inte gick att använda. 
Åldersbestämningen är beräknad med CIC-modellen enligt Ekvation 1. Den redovisade 
osäkerheten har erhållits genom beräkning enligt Ekvation 2. Anmärkningsvärt är att 
sedimentationshastigheten skiljer sig mycket mellan provlokalerna Övre och 
Anrikningsverket (tab. 1).  
 
Vid undersökning med undervattenskamera av utbredningen av antropogent sediment i 
anslutning till Blaikengruvans anrikningsverk (Figur 1), kunde det vid samtliga provpunkter 
påvisas sediment bestående av bakteriell utfällning av lakvattensprodukter. Området sträcker 
sig över en yta som uppskattats till ca 22ha. Informationen från filmmaterialet gav endast 
bevis för att det fanns antropogent sediment vid lokalerna, vidare antaganden rörande 
sedimentets djup kunde inte göras utifrån materialet. 
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4.Diskussion 
 
 

4.1 Vilka kvicksilverhalter finns i sedimentet från Storjuktan? 
Koncentrationen kvicksilver i sediment från Storjuktan ligger i medeltal runt 100ng/g, det 
lägsta uppmätta värdet återfanns vid provpunkt anrikningsverket (20ng/g) och det högsta i 
provpunkt övre (220 ng/g). Den tiofaldiga skillnaden till trots så är ändå samtliga värden 
relativt låga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar och 
vattendrag. Där anges att kvicksilverkoncentrationer under 150ng/g klassas som den lägsta 
klassen 1- mycket låga halter och klass 2-låga halter mellan 150ng/g och 300ng/g 
(Naturvårdsverket 1999). Kvicksilverkoncentrationerna som uppmätts i Storjuktan är 
jämförbara med halter som uppmätts i sjösediment på Grönland (Bindler mfl. 2001) som 
ligger mycket långt från utsläppskällor av kvicksilver. Då koncentrationen kvicksilver i 
sediment från Storjuktan inte skiljer sig från värden uppmätta på en så avlägsen plats som 
Grönland tyder på att det kvicksilver som deponerats har samma ursprung, nämligen 
atmosfäriskt nedfall från de kraftigt industrialiserade områdena på den Europeiska 
kontinenten. 
 
Ett väntat mönster kunde ses i Figur 5 A och C, där provlokal Övre och Nedre undersöktes. 
Kvicksilverhalten är relativt stabil vid de djupare skikten för att sedan öka vid ungefär 
10centimeters djup, utifrån den beräknade sedimentationshastigheten i tabell 1 kan detta 
djup uppskattas vara ca 90år gammalt, liknande resultat har uppvisats i svenska myrar 
(Bindler 2003) och sjöar (Lindeberg mfl. 2007). Ökningen kan tänkas bero på ökad mängd 
atmosfäriskt kvicksilver relaterat till utsläpp från industrin. Noterbart för sedimentprofilerna 
Övre och Nedre är att bakgrundskoncentrationen vid den övre provlokalen är näst intill 
dubbelt så hög som den nedre. Anledningen till detta kan vara mängden organiskt material i 
sedimentet då det finns en stark korrelation mellan kvicksilver och andelen organiskt 
material (Eklöf, Fölster och Bishop 2009). I Figur 4 styrktes detta påstående då 
glödförlustberäkningarna tydde på ett samband mellan den uppmätta 
kvicksilverkoncentrationen och andelen organiskt material. Det är också möjligt att 
skillnaden mellan mätserierna från 2006 och 2015 vid provlokal Nedre (Figur 5A) är 
relaterade till organisk halt, men glödförlustanalys utfördes inte på de aktuella proverna och 
det kan därmed inte säkerställas. 
  

4.2 Finns det förhöjda halter av kvicksilver i anslutning till 
Blaikengruvan? 
Då den första sligen från Blaikengruvan levererades 2006 och sedimentationshastigheten i 
Storjuktan är ca 0.12cm/år gör att ytsedimentet, den översta centimetern, är viktig att 
studera i avseende på Blaikengruvans påverkan på kvicksilverkoncentrationer i Storjuktan. 
Någon förhöjning i närheten av gruvområdet kunde dock inte upptäckas (Figur 3), istället 
uppvisade provlokal Övre och Nedre de högsta kvicksilverkoncentrationerna, som båda ligger 
längst ifrån Blaikengruvan. Detta tyder på att Blaikengruvan inte utgör någon direkt källa för 
kvicksilverutsläpp. 
 
Provpunkt Anrikningsverket är den provpunkt som ligger närmast gruvverksamheten i 
Blaikengruvan. Det har beskrivits i metoden att sedimentetet vid denna provlokal var mycket 
visuellt avvikande från övrigt sediment. Dess unika beskaffenhet är också tydlig i Figur 4 där 
ytsedimentet från denna lokal avviker från den allmänna trenden mellan organiskt material 
och Hg som ses för övriga lokaler i sjön. Även kvicksilverhalterna avvek från övriga 
provpunkter, i det antropogena sedimentet var halterna ytterst låga och det underliggande 
naturliga sedimentet innehöll kvicksilver i ungefär samma mängd som sedimentprofilerna 
Nedre och Övre (Figur 5). Detta resultat i kombination med att ytsedimentet runt 
gruvområdet inte uppvisade förhöjda halter av Hg, utan en motsatt trend, tyder på att 
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gruvbrytningen inte resulterat i ett ökat utsläpp av denna tungmetall. En parallell studie 
gjord av Svensson (2015) visar på ett motsatt resultat för metallerna zink och bly. I Svenssons 
studie påvisades att det antropogena sedimentet innehöll mycket höga halter zink och även 
bly. Blyisotopanalys utfördes, där en bit av malmkroppen från Blaikengruvans dagbrott 
jämfördes provmaterial från det antropogena sedimentet och slutsats drogs att 
isotopsammansättningen var näst intill identisk. Detta antyder att Blaikengruvan gett 
upphov till den antropogena sedimentpålagringen. Vilket även stöder tolkningen jag gjort att 
ursprunget hos sedimentet kring anrikningsverket är antropogent.  
 
Att Blaikengruvans verksamhet gett upphov till det antropogena sedimentet styrks även av 
dateringen (tabell 1), där åldern på det segment som låg närmast det antroprogena 
sedimentet daterades till 13±3år. Då gruvverksamheten startade för 9 år sedan, så är det 
tydligt att dateringen överskattat åldern på sedimentet något. En trolig orsak till att 
dateringen visade på ett äldre värde är att skiktet 34-35cm utgjorde gränsen för antroprogent 
och naturligt sediment och det är möjligt att en liten del antroprogent sediment blandats in i 
det naturliga sedimentet. Då det antroprogena sedimentet hade mycket låg aktivitet skulle 
inblandningen göra att aktiviteten hos skiktet 34-35cm sjunker och därmed ökar åldern i 
beräkningen. Dateringen ger ändå stöd för att utfällningen som utgör sedimentet troligen är 
flera år gammal. Dock tyder den låga aktiviteten av 210Pb i ytsedimentet att detta sediment är 
relativt ungt och att det troligen fortfarande är under uppbyggnad. 
 
Blaikengruvan fick sitt tillstånd år 2000 och den första sligen levererades 2006 så 
sammanfaller de med den yngsta åldern i osäkerhetsintervallen på dateringen (6 år) ganska 
väl med dateringen av tillväxten av det antropogena sedimentet. Då osäkerheten hos 
dateringen är hög så skall den inte tolkas i absoluta tal utan mer relativt och indikativt på att 
sedimentet troligen är några år gammalt. Det går inte att avgöra om den antropogena 
sedimentpålagringen pågått sedan öppnandet av gruvan eller sedan den stängdes. Dock är 
det uppenbart gruvetableringen gett upphov till pålagringen då sedimentationshastigheten 
vid provpunkt Anrikningsverket avviker så kraftigt från sedimentationshastigheten i övriga 
delar av Storjuktan. Skulle sedementationshastigheten överensstämt med den övre 
provlokalen hade djupet 34-35cm haft åldern 291 år dvs. en ålder som vida överstiger den nu 
uppskattade åldern på 10-16 år.  
 
Efter att bottnen i närheten av anrikningsverket i Storjuktan undersökts med 
undervattenskamera uppdagades att det antropogena sedimentet var utspritt i hela området 
som är utmärkt i Figur 1. Det faktum att bottnen i snabb takt täcks av ett antropogent 
material är sig ett stort problem, inget spår av växtlighet kunde upptäckas i filmmaterialet så 
det är sannolikt att växtlighet har svårt att etablera sig i området. Den snabba tillväxten av av 
sediment skulle också påverka området att agera lekbotten för fisk i sjön, vidare 
undersökning av det antropogena sedimentets påverkan på bottenlivet i anslutning till 
anrikningsverket behövs dock för att kunna fastställa omfattningen av problemet. 
 
Då det är fastställt att material från Blaikengruvans dagbrott förflyttas till sediment i 
Storjuktan (Svensson 2015) och att materialet innehåller höga halter av zink och bly gör det 
klart att Blaikengruvan definitivt påverkar miljön i Storjuktan. Beträffande kvicksilver i 
Storjuktan är situationen dock en annan. Om Blaikengruvan skulle agera utsläppskälla för 
kvicksilver hade man kunnat förvänta sig en ökande trend ju närmare provlokal 
anrikningsverket man kom samt höga halter i anrikningssedimentet. Nu uppvisades en 
motsatt trend, vilket tyder på att ingen kontamination med kvicksilver sker från 
Blaikengruvan. 
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4.3 Finns det ökade kvicksilverkoncentrationer i sedimentet som kan 
kopplas till historiska händelser så som uppdämningen av Storjuktan 
(1960-talet), period av högt atmosfäriska nedfall (1970-talet)? 
Att Storjuktans hydrologi blivit påverkad av uppdämningen råder inget tvivel om, vid 
provtagningstillfället observerades att flera strandzoner är kraftigt eroderade. Storjuktan 
dämdes upp på 60-talet och kraftverket togs i drift 1963 (P Lönneborg, muntl). En följd av 
kraftverksetableringen är översvämning av markområden som ej tidigare svämmats över. 
Kvicksilver som deponerats och lagrats i marken hade som en följd av översvämningarna 
kunnat tillföras Storjuktan. Enligt beräkningen av sedimentationshastighet (tabell 1) 
motsvaras denna epok vid 6-7cm i sedimentet. Det högsta kvicksilvervärdet för provpunkt 
Nedre låg vid just 6-7cm (Figur 4C), ökningen från de närliggande skikten är dock inte 
särskilt stor och 134ng/g är ett värde som enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
klassas som mycket låga halter (Naturvårdsverket 1999). Vid en experimentell uppdämning i 
Kanada ökade metylkvicksilverhalten i vatten 40-falt det första året för att sedan sjunka år 
för år (St. Louis mfl. 2004). Även om många omständigheter skiljer sig mellan denna studie 
och studien från Kanada(vattenprovtagning, annan nedfallshistorik, mindre sjö) upptäcktes 
ingen ökning av kvicksilverhalt i närheten av den skalan. En tänkbar anledning till att ingen 
ökning av kvicksilverkoncentrationer kunde upptäckas är att ingen betydande mängd 
kvicksilver har deponerats i området krin Storjuktan. Detta styrks då övriga mätdata från 
denna studie också har visat att kvicksilvertillförseln varit låg. Det har även visats att 
mängden nedfall  av kvicksilver i Sverige är högst i södra Sverige för att minska norrut, detta 
till följd av stora industri utsläpp på den Europeiska kontinenten (Landers mfl. 1998). En 
annan tänkbar anledning är att sjöns storlek gör att eventuell tillförsel av kvicksilver späds ut 
till nivåer som ger mycket svaga ökningar i sedimentet.  
 
Några problem som uppkommer vid dateringen av sediment är osäkerheten, som dels beror 
på sedimentskiktens tjockleken. Som framgår av tabell 1 så är sedimentationen ca 0.12mm/år 
vilket gör att ett skikt motsvarar ungefär ett decennium av yttre påverkan, om uppdämningen 
år 1963 gav förhöjningar av kvicksilver skulle det synas tydligare om det inte spätts ut av 
mindre påverkat sediment från föregående år. Utöver detta så tillkommer en osäkerhet på 2-
3 år från instrumentet, vilket gör att dateringen ger en indikation under vilket decennium 
skiktet tillkom men mer specifikt än så kan inte resultaten tolkas. Då endast varannan 
centimeter analyserades för Tot-Hg utgör också det att eventuellt högre kvicksilvervärden 
kan ha förekommit men inte analyserats. Det är dock uppenbart från mätvärdena i Figur 5A 
och 5C att det inte skett någon betydande höjning av kvicksilverkoncentrationer som kan 
härledas till uppdämningen av Storjuktan. 
 
Vid provlokal Övre uppmättes det högsta värdet vid 4-5cm i sedimentet vilket skulle 
motsvara år 1977 och detta värde bör inte vara relaterat till uppdämningen, utan till ökade 
halter atmosfäriskt kvicksilver från industrin. Liknande mönster med ökande 
kvicksilverkoncentrationer från sekelskiftet med en topp runt 70-talet har också visats i 
studier från sjösediment i Lapplandsfjällen (Lindeberg mfl. 2007) och från Grönland 
(Bindler mfl. 2001).  
  

Slutsatser 
Denna studie har visat att kvicksilverhalterna i sediment från Storjuktan visserligen har ökat 
de senaste hundra åren men att denna ökning inte gett upphov till halter som anses höga 
utan hör till de lägsta halterna i Sverige och följer tidstrenden för atmosfäriskt nedfall. Den 
mänskliga aktiviteten i området har enligt min bedömning inte gett någon betydande 
påverkan på kvicksilverstatusen i Storjuktan.  
 
Det har dock till följd av denna studie uppdagats ett potentiellt allvarligare problem som inte 
är relaterat till kvicksilver, nämligen den stora antropogena sedimentpålagringen i 
anslutning till Blaikengruvans anrikningsverk. Dess höga och potentiellt toxiska halter av 
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zink och bly och det faktum att stora områden av botten täcks av det antropogena sedimentet 
gör att botten är till synes död. Däremot bedöms inte kvicksilver utgöra något problem i detta 
sediment. Vidare undersökning av utbredningen, ursprunget och den kemiska 
sammansättningen av detta sediment anser jag bör göras snarast då pålagringen är mycket 
snabb så risken finns att tillståndet i Storjuktan förvärras om inga åtgärder vidtas. 
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