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Abstrakt 
 

Vattendirektivet som trädde i kraft år 2000, innebär ett helt nytt sätt att arbeta med 
vattenfrågorna i Sverige. Omfattande arbete pågår i Sverige för att ta fram underlag som de 
kommande vattenmyndigheterna kommer att behöva för att kunna arbeta enligt direktivets 
bestämmelser. En central del som måste utredas är hur lång den akvatiskt ekologiska 
återhämtningstiden är när restaureringar och efterbehandlingsåtgärder genomförts. Fem 
svenska efterbehandlingsprojekt med avseende på metallföroreningar har undersökts i en 
fallstudie. En översiktsstudie har genomförts på hur efterbehandlingssituationen för 
metallföroreningar ser ut i Sverige genom att personer vid samtliga av landets länsstyrelser 
har kontaktats. Överlag är uppföljningen av genomförda projekt ofullständiga och i de flesta 
fall har inga studier på den akvatiska ekologin gjorts. De fem projekten visar på att en 
återhämtning kan ske på ca fyra år. Om invandring av arter från mindre påverkade lokaler är 
begränsad eller om genomförda åtgärder inte är tillräckliga kan återhämtningen ta mer än tio 
år. Kraftigt skadade ekosystem kan bli obalanserade med dominerande arter som följd, vilket 
kan förlänga återhämtningstiden med flera år.  

 
 

Introduktion 
 
Det finns många typer av antropogen påverkan på vatten som fysiska modifieringar, utsläpp 
av metaller, organiska ämnen eller övergödande ämnen. Sverige har under många år 
koncentrerat sig på att reducera utsläppen av flera olika ämnen från stora punktkällor. Mycket 
arbete återstår med att också minska utsläppen från diffusa källor. Att minska eller stoppa 
utsläppen är inte tillräckligt då de utsläpp som redan har skett har skapat stora 
föroreningsproblem. Naturvårdsverket har uppskattat att det finns omkring 22 000 lokalt 
förorenade områden i Sverige idag som kommer att behöva saneras eller restaureras 
(Naturvårdsverket, 1999b). Många av dessa områden har problem med för höga metallhalter. 
Det finns i Sverige åtskilligt med gamla industrier i form av garverier, 
ytbehandlingsverksamheter, träimpregneringsföretag, gruvor etc. som har gett upphov till 
stora metallutsläpp till luft, mark och vatten.  
 
I december 2000 trädde EU:s direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, det så kallade ramdirektivet för vatten 
(WFD Water Framework Directive) i kraft. Detta ska harmonisera vattenvården och 
vattenplaneringen mellan medlemsländerna för att främja en ekologiskt hållbar 
vattenanvändning. Då det är ett ramdirektiv är mycket upp till varje medlemsstat att själva 
bestämma hur man ska gå tillväga. Mycket i arbetssättet och organisationen för att hantera 
vattenfrågorna enligt direktivet är helt nytt för Sverige. Utredningen svensk 
vattenadministration har i SOU 2002:105 föreslagit att Sverige delas in i fem vattendistrikt. 
För vart och ett av distrikten ska nya vattenmyndigheter tillsättas som ska organisera 
vattenarbetet i enlighet med direktivet. Dessa ska tillsättas under 2003 och vara verksamma 
från och med 22 december samma år. Ett omfattande arbete pågår nu vid ett flertal svenska 
myndigheter för att utarbeta hur direktivet ska användas och genomföras i Sverige. 
Huvudaktörer i det arbetet är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Naturvårdsverket 
för grundvatten respektive ytvatten. Naturvårdsverket fick i december 2001 ett 
regeringsuppdrag (Miljödepartementet, 2001) där de ålades att ta fram underlagsmaterial och 
vägledning till vattenmyndigheterna för hur de ska utföra sitt arbete.  
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Huvudpunkten i ramdirektivet är att nå och sedan behålla en god vattenkvalitet i både yt- och 
grundvatten. Målet i direktivet är att alla vatten till år 2015 ska ha uppnått en ”god ekologisk 
status/potential”. För att kunna avgöra vattenkvalitén kommer alla vatten i Sverige, som är 
över 0,5 km2, identifieras och kategoriseras utifrån olika parametrar som djup, ytstorlek, typ 
av vattenförekomst (sjö, flod etc.) berggrund mm. För att bedöma påverkan kommer sedan de 
kemiska och ekologiska förhållandena för varje vattenförekomst jämföras med ett 
referensvatten, som utsetts nationellt. Efter en bedömning av statusen på vattnet ska en 
uppskattning av eventuella åtgärder och möjligheten att uppnå målet till 2015 göras 
(Naturvårdsverket, 2002).  
 
Om vattenmyndigheten inte bedömer att målet kan uppnås finns det möjlighet att bevilja 
undantag enligt Artikel 4, främst punkterna 4.3-4.5 i direktivet. Undantagen kan bland annat 
beviljas utifrån att vattnen är konstgjorda, kraftigt modifierade eller påverkade av extrema 
väderförhållanden. Genom punkt 4.4 är det möjligt att under vissa förutsättningar ge tidsfrist 
för vissa projekt och vattenförekomster att uppnå målet, först och främst 6+6 år. För att 
vattenmyndigheterna ska kunna bevilja förlängning av tidsfristen måste ett av skälen som 
anges i 4.4 a uppfyllas. Alla nödvändiga förbättringar av statusen hos vattenförekomsten kan 
inte åstadkommas till år 2015 av minst ett av följande skäl (Naturvårdsverket, 2002): 
 

i. Omfattningen av de erforderliga förbättringarna kan av tekniska skäl endast 
åstadkommas stegvis på ett sätt som spränger tidsramarna. 

ii. Att slutföra förbättringarna inom tidsramarna skulle bli oproportionerligt 
kostsamt. 

iii. Naturliga förhållanden omöjliggör tillräckligt snabb förbättring av 
vattenförekomstens status (EGT L 327, 2000, s.10). 

 
Vattenmyndigheterna ska ange tid för förlängningen av tidsfristen och motivera skälen till 
detta i de förvaltningsplaner som de upprättar. För att kunna ta ett beslut grundat på naturliga 
förhållanden och processer behövs mer kunskap. Information för att kunna uppskatta hur lång 
tid, efter genomförda åtgärder, som den akvatiska ekologin behöver för att återhämta sig. I 
början av 2004 ska preliminära Svenska kriterier för att definiera god ytvattenstatus finnas 
(Naturvårdsverket, 2002). 
 
Syftet med förevarande arbete är att se om några teoretiska uppskattningar av de akvatiskt 
ekologiska återhämtningstiderna kan göras utifrån resultat från svenska 
efterbehandlingsprojekt med avseende på metallföroreningar. Focus läggs på de kemiska och 
biologiska förändringar som framkommit vid uppföljning av projekten eller från 
kontrollprogram i vattenförekomsterna. Att försöka studera och uppskatta hur lång den 
akvatiskt ekologiska återhämtningstiden är efter att föroreningspåverkan från metaller har 
tagits bort. Dessutom avses att samla övergripande information om hur 
efterbehandlingssituationen ser ut i Sverige idag. 
 
 

Metod 
 
Det finns inga entydiga samband mellan uppmätt metallhalt, omgivningsfaktorer och den 
biotillgänglighet och eventuella effekter hos vattenlevande organismer som dessa leder till 
(Naturvårdsverket, 1999a). Att därmed utifrån naturvetenskapliga metoder försöka få en 
uppskattning av den ekologiska återhämtningstiden är inte möjligt inom ramen för denna 
uppsats. När stora och komplexa fenomen ska förstås eller beskrivas är det därför lämpligt att 
studera dem i deras realistiska miljö och kontext, att genomföra en fallstudie (Backman, 
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1998). Enligt Yin (1994) kritiseras ibland fallstudier för att ge dålig grund för vetenskapliga 
generaliseringar. Yin menar däremot att fallstudier är lämpliga vid undersökande studier där 
syftet är att utveckla relevanta hypoteser och att resultaten mycket väl kan generaliseras till 
teoretiska förslag. Generaliseringarna blir också bättre ju fler fall som studeras liksom vid all 
annan forskning. Fallstudier är ett sätt att hantera situationer där många variabler är 
inblandade genom multikausala samband. Det är också det snabbaste sättet att få fram 
praktiskt användbara riktlinjer då de redan är empiriskt testade.  
 
Först genomfördes en undersökning av hur många efterbehandlingsprojekt med avseende på 
metallföroreningar i vattenrecipient som genomförts i Sverige. Telefonkontakt togs med 
personer vid miljö- och tekniska kontoren/enheterna vid Sveriges samtliga länsstyrelser under 
april 2003. De som kontaktades arbetade med förorenade områden och/eller 
efterbehandlingsprojekt. Även erfarenheter och åsikter om efterbehandlingsprojekt i 
allmänhet och uppföljningar av dessa inhämtades vid några av samtalen.  
 
Fem urvalskriterier användes vid valet av projekt som skulle ingå i studien;  
 

• projekten ska ligga i Sverige 
• det ska föreligga en metallpåverkan på ytvattenrecipient 
• hela eller delar av åtgärden ska vara genomförda 
• kemisk och/eller biologisk uppföljning ska ha genomförts i ytvattenrecipienten 
• uppföljningen, eller delar av den, ska vara sammanställd  

 
Utifrån tips från länsstyrelserna kontaktades kommuner och företag som genomfört projekt 
(Bilaga 1). Sammantaget har 64 personer kontaktats inom studien. Ansvariga för projekt 
omnämnda i Naturvårdsverkets rapporter Efterbehandling - Pågående och genomförda 
projekt (1993b) och Uppföljning av efterbehandlingsprojekt inom gruvsektorn (2002b) har 
också kontaktats. 
 
Av de 32 projekt som hittades uppfyllde fem alla urvalskriterierna (Bilaga 1). Samtliga fem 
projekt har studerats i detta arbete. Skriftligt material, i form av rapporter och artiklar, med 
grundläggande information om efterbehandlingen, resultat från kemisk uppföljning och 
eventuell biologisk uppföljning i ytvattenrecipienten insamlades från de relevanta projekten 
Utifrån det insamlade materialet har följande aspekter studerats; 
 

• hydrologisk bakgrund för vattenrecipient 
• föroreningsorsak 
• efterbehandlingsåtgärd 
• effekter på metalltillförsel/förekomst 
• observerade effekter på akvatisk flora och fauna 

 
Flera av undersökningarna till de studerade projekten har varit upprättade utifrån andra syften 
än förevarande undersökning. Det kan ge konsekvenser för vilka slutsatser som kan dras i 
detta arbete. I ett fall har ett projekt uteslutits ur studien på grund av det. Detta tas upp 
utförligare i diskussionen. Rent naturvetenskapliga processer, både biologiska och kemiska, 
som kan påverka ekologiska återhämtningstiderna har inte integrerats i denna studie av 
utrymmesskäl. Med dessa processer avses sådant som vittring, hur järnmängd påverkar 
förekomst av biotillgängliga näringsämnen, oxidation, och hur stort bioupptag av zink 
eventuellt kan skydda organismer från andra tungmetaller. I alla de studerade projekten har 
omfattande metallpåverkan påvisats. Föroreningsnivån har varit flera gånger högre än 
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bakgrundsvärdet. Utgångspunkten för förevarande arbete har därför varit att se på 
metallförekomsten ur perspektivet att risken för biologiska effekter blir större ju större 
avvikelsen är från bakgrundshalten.  
 
 

Centrala begrepp 

God ytvattenstatus   

Begreppet god ytvattenstatus består av två delar, ”god ekologisk status” och ”god kemisk 
status” (EGT L 327, 2000). Det ingår i Naturvårdsverkets arbete under innevarande år att 
utarbeta nationella kriterier och underlag för vad som ska utgöra god ytvattenstatus. I 
förevarande arbete avses med begreppet god ytvattenstatus att vattenkvalité och habitat är 
acceptabla ur ekologisk synvinkel. Dessutom att tillstånd och påverkan inte är större än klass 
2-3, små risker för biologiska effekter till effekter kan förekomma, samt måttlig till 
påtaglig/relativt hög påverkan, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(Naturvårdsverket, 2000).  

Ekologiskt återhämtat 

Exakt var gränsen går för när någonting är ekologiskt återhämtat kommer troligen aldrig att 
helt kunna fastställas. I förevarande arbete avses med begreppet ekologiskt återhämtat att god 
ekologisk status föreligger. Dessutom att ett hållbart ekosystem med en fungerande 
näringskedja och flera arter, som ockuperar olika nischer i systemet och som är reproduktiva, 
har börjat byggas upp.  
 
 

Resultat 

Efterbehandling i Sverige 

Det finns enligt länsstyrelsernas egna utsagor vissa län som kommit längre i sitt arbete med 
efterbehandlingsprojekt än andra. I tio av länen har man inte börjat med åtgärder än eller har 
bara ett projekt som genomförts för tiotals år sedan. Många är fortfarande i utredningsstadiet 
på sina projekt. De projekt som är genomförda är i huvudsak de större projekten där 
föroreningarna har varit omfattande. Andra projekt som genomförts är de som bekostats av 
enskilda, bland annat av företag. Enligt länsstyrelsen på Gotland är en bidragande orsak till 
detta att pengar till statliga projekt främst går till de större projekten. De mindre projekten får 
de bekosta själva eller vänta. Detta bekräftas också av kommunen i Ljungby som sedan 
många år har ett efterbehandlingsprojekt de vill genomföra. Projektet står högt på 
prioritetslistan hos länsstyrelsen i Kronoberg i väntan på pengar. Kumla kommun menar att 
det är mycket byråkrati med att söka och få pengar till projekt. Det är också mycket jobb att 
göra de förberedande undersökningarna vilket gör det väldigt svårt att verkligen genomföra 
projekt. I rapporten Efterbehandling - Pågående och genomförda projekt (Naturvårdsverket, 
1993b) fanns flera projekt där förberedande utredningar pågick. Nu tio år senare är projekt 
som Dörnarps krom & förnickling i Ljungby kommun och Grimstorp 
impregneringsanläggning i Nässjö kommun fortfarande i förundersökningsstadiet. Från 
Boliden anser man att Naturvårdsverket komplicerar efterbehandlingsåtgärder när det gäller 
gruvavfall. Naturvårdsverket hävdar enligt dem att täckning med morän är att föredra. 
Boliden menar att deras undersökningar samt genomförda och uppföljda projekt i stället visar 
att överdämning med vatten inte bara är snabbare och billigare utan också ger ett bättre 
resultat.  
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Från länsstyrelsen i Dalarna menar man att uppföljningen på de flesta större genomförda 
efterbehandlingsprojekt är väldigt dålig vilket också bekräftas av den här undersökningen. Av 
12 genomförda projekt med avseende på metallföroreningar och där ytvattenrecipient har 
påverkats, har fem följts upp genom kontrollprogram i någon form. Två av dessa har inte 
avslutats ännu. I endast två av de fem kontrollprogrammen ingår biologiska parametrar. I ett 
av de tolv fallen genomfördes en undersökning med syftet att kontrollera att läget i 
vattenrecipienten inte har förvärrats av åtgärderna. Flera andra länsstyrelser och kommuner 
kommenterade att det sällan görs några biologiska undersökningar i vattenrecipienterna inom 
efterkontrollprogrammen. Biologisk uppföljning har inte setts som nödvändigt. Det viktiga 
har varit att få bort föroreningen, men efter vissa projekt har inte heller någon kemisk 
uppföljning har gjorts.  
 
Det verkar vara vanligare att vattenvårdsförbunden är de som genomför omfattande 
kontrollprogram i de svenska vattnen. Här verkar mer och mer biologiska undersökningar 
ingå. Däremot verkar de utifrån denna studie inte alltid vara anpassade till att kunna följa upp 
resultaten av genomförda efterbehandlingsprojekt. Därför kan det ibland vara svårt att 
använda deras resultat för att studera den ekologiska återhämtningen. Se mer under Saxen och 
Kärrafjärden.  
  

Återhämtningstider utifrån fem svenska projekt  

Sediment i Saxen 

Gruvan i Saxberget, Ludvika kommun, 
Dalarna (Bilaga 2), var i drift från 1880-talet 
fram till 1988. 1957 blev Boliden Mining AB 
ägare till gruvan och är det än idag. I 
huvudsak har zink och bly utvunnits ur gruvan 
och deponierna består av 4 miljoner ton 
gråberg och anrikningssand. I den närliggande 
byn Saxdalen har produktionen från ett smältverk genererat stora mängder slagg som 
deponerats i området (Lindvall, 1999). Vittring från restprodukterna har frigjort betydande 
mängder metaller till sjön Saxen. Saxen är den mest metallkontaminerade sjön inom 
Kolbäcksåns delavrinningsområde, en del av Mälarens avrinningsområde. Det totala läckaget 
av zink till Saxen från de två sandmagasinen och andra historiska deponier i området uppgick 
till 25 ton per år 1989. Efter gruvans stängning genomförde Boliden i samarbete med 
myndigheterna ett efterbehandlingsprojekt. 100 000 m3 avfall från smältverket i Saxdalen 
flyttades till gruvans sandmagasin. De 52 hektar stora sandmagasinen täcktes med 1,8 meter 
tjockt lager av morän. Efterbehandlingsarbetet påbörjades 1990 och slutfördes fem år senare. 
De sista åtgärderna vid själva gruvan gjordes 1997 (Lindvall, 1997). 
 
Resultaten från uppföljningen av Boliden visar att den årliga uttransporten av zink till 
vattenrecipienten sjön Saxen sjönk från 25 ton 1989 till ungefär 8 ton tio år senare (Lindvall, 
2000). För övriga metaller uppmättes att 40 kilo koppar, 8 kilo kadmium och 50 kilo bly 
tillfördes Saxen från deponierna (Sonesten, 2001). Fyra år efter att verksamheten vid gruvan 
lagts ned hade zinkflödet till Saxen sjunkit med nästan 10 ton. Ytterligare fyra år efter 
avslutade åtgärder hade zinkläckaget minskat till den stadiga nivå på cirka 8 ton som har 
hållits de sista 2-3 åren (Boliden, 2001a).  
 

Vattenrecipient: Saxen 

Yta: ca 100 ha 
Max djup:12 meter 
Tillförsel av metaller: 25 ton /år 
Reducering av tillförsel: 17 ton/år    
Tid för initial vattenkemisk återhämtning: 4 år  
Ekologisk återhämtning: har inte skett efter 6 år. 
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Institutionen för Miljöanalys vid SLU har genomfört recipientkontroll för Kolbäcksån 1997-
2002. Resultaten har klassificerats utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (2000). Undersökningarna 2001 visar att vattnet i sjön fortfarande har höga till 
mycket höga halter av flertalet av de undersökta metallerna. I sedimentundersökningarna 
(ytsediment 0-1 cm) som genomfördes samma år var halterna för några av metallerna så höga 
i Saxen att bedömningsskalan inte räckte till. Istället fick den normalt femgradiga skalan lov 
att utökas med två nivåer från bedömningsgrunder för förorenade områden (Sonesten, 2002). 
Nivåer för fem respektive 25 gånger metallens gränsvärde för bedömningsklass fem läggs till 
skalan (Naturvårdsverket, 2000). I sedimentundersökningen hamnade kopparhalterna i klass 7 
som är ”mycket stor påverkan från punktkällor” medan zink- och kromhalterna var klass 6 
”stor påverkan från punktkällor”. Jämfört med ytsedimentundersökningen som genomfördes 
1991 inom recipientkontrollen för Kolbäcksån, har nivån på metallhalterna inte förändrats på 
tio år (Sonesten, 2002).  
 
Saxen är Kolbäcksåns avrinningsområdes mest artfattiga sjö och har vanligtvis låga 
biovolymer. Bottenfaunaindex från 2000 och 2001 visar på ”måttliga effekter av störning”. 
Dessa är något missvisande då god förekomst av en enda indikatorart, Heterotrissocladius 
marcidus, hade stor påverkan på resultaten (Sonesten, 2001). Biovolymen för Saxen blev 
Kolbäcksåns högsta år 2000 vilket också berodde på att stora dinoflagellater inom släktet 
Gymnidinium som troligen gynnats av de extrema väderförhållandena som rådde den 
sommaren (Sonesten, 2000).   
 
Den akvatiska ekologin i Saxen har inte visat några tecken på återhämtning sex år efter 
avslutad efterbehandling. Trots en 58 procentig minskning av utsläppen på fem år efter det att 
efterbehandlingsåtgärden avslutades och en 68 procentig minskning från nivåerna då gruvan 
stängdes. Sex år efter avslutade efterbehandlingsåtgärder har metallhalterna i sjöns 
ytsedimentet inte förändrats från nivåerna som uppmättes 1991. Sjön är fortfarande mycket 
artfattig och har en låg biomassa. Kanske har utsläppsreduceringen inte varit tillräckligt 
omfattande då halterna fortfarande betecknas som höga eller mycket höga. Saxen har varit 
mycket förorenad under mer än 100 år. Saxen ligger också högt upp i sjösystemet i 
avrinningsområdet och vattenförekomsten närmast nedströms, sjön Väsman, är också måttligt 
till mycket påverkad.  
 

Röding vid Stekenjokk 

Gruvan i Stekenjokk ligger 800 möh i 
Lapplandsfjällen vid ett av Ångermanälvens 
källflöden, Vilhelmina kommun (Bilaga 2). Gruvan 
var i drift från 1976 till 1988 och där bröt Boliden 
Mineral AB zink och koppar. De 4.4 miljoner ton 
pyritrik anrikningssand som behövde deponeras 
lades i ett sandmagasin med tillhörande 
klarningsdamm. Bäcken som stått för det största inflödet av vatten i magasinet avleddes till en 
ny fåra runt magasinet efter önskningar från lokala renägare. På så sätt kunde en god 
vattenkvalitet hållas även nedströms magasinet.   
 
Efterbehandlingsåtgärden genomfördes 1990 till 1991. 90 000 m3 anrikningssand flyttades till 
djupare delar av magasinet. Damvallarna höjdes och vågbrytare konstruerades i den grunda 
delen för att förhindra resuspension av anrikningssanden. Slutligen höjdes vattennivån i 
dammen tillräckligt för att sanden ska vara vattentäckt vid en 1000 års torka (torrperiod av en 

Vattenrecipient: Magasin vid  Stekenjokk 

Yta: 110 ha 
Medeldjup: 2,5 meter 
Årlig uttransport av metaller: > 800 kg 
Reducering av uttransport: > 700 kg 
Tid för vattenkemisk återhämtning: 4 år 
Tid för ekologisk återhämtning: ca 6 år 
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sådan magnitud att den teoretiskt bara infaller vart 1000:e år). Målet med åtgärden var att det 
totala metalläckaget från dammen skulle hamna på ungefär 800 kg per år. Boliden har haft ett 
omfattande kontrollprogram under fem år med några ytterligare undersökningar i ytterligare 
fem år. Det före detta råvattenmagasinet till gruvan genomströmmas av Stekenjokk och 
används som referenslokal i undersökningarna. Resultaten visar att metallnivåerna har 
minskat. Tillförseln av zink till sjön från deponien har på 3-4 år sjunkit ner till 50-100 kg per 
år och endast små mängder sulfat frigörs i vattnet (Eriksson, 2000). Utifrån Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (2000), har koncentrationerna gått från ”väldigt höga” till ”måttligt höga” 
(Boliden, 2001b). Ett tunt lager av organiskt sediment har börjat formas uppe på det 
övertäckta gruvavfallet. Detta kommer troligen att ytterligare minska läckaget från 
sandmagasinet (Lundkvist, 2000). 
 
Vid den första recipientundersökningen i magasinet 1997 fanns ett välutvecklat och tätt 
planktonbestånd, vattenskalbaggar och bäcksländor samt ett välutvecklat rödingbestånd. 
Provfiske genomfördes även i referenslokalen och där fanns ett småvuxet rödingbestånd samt 
ett välvuxet öringbestånd. Rödingen är mycket beroende av rent vatten för sin fortplantning 
(Boliden, 2001b). 
Tre år senare genomfördes en större undersökning av fiskbeståndet i magasinet och 
referenslokalen. Populationen i magasinet hade då utökats. Antalet rödingar per 
nätansträngning (per nät som sattes ut) var då 4,3 jämfört med 0,9 vid den första 
undersökningen. Resultatet för referenslokalen var den omvända med 3,0 per nätansträngning 
2000 och 3,9 1997. Ålderssammansättningen i magasinet visade att beståndet var 
självreproducerande med en övervikt på två- och femåringar medan bara ett fåtal ”äldre” 
fiskar hittades (Lundkvist, 2000).  
 
Metallhalterna i muskel- och levervävnad undersöktes vid båda tillfällena. Beräkningar visar 
att endast nickelhalterna visar en signifikant skillnad mellan undersökningslokalerna där 
lägsta nivåerna fanns i magasinet. I övrigt var alla halter låga utom kadmiumhalterna som var 
höga i levervävnaderna i båda lokalerna. Orsaken är troligen de höga bakgrundsvärdena i 
området. Konditionsfaktorn (förhållandet mellan längd och vikt) på rödingarna i magasinet 
var god även om den var lägre än vid undersökningen 1997. Det kan förklaras av att fiskarna 
var unga och därmed naturligt slankare än äldre fiskar. Konditionsfaktorn var dock högre hos 
rödingen i magasinet än i referenslokalen. Fiskarna i magasinet visade inga tecken på negativ 
påverkan i form av deformationer på fenor, ryggrad mm. Magasinet har blivit fredat för att 
fortsatta studier av utvecklingen av ett ekosystem ska kunna genomföras (Boliden, 2001b).  
 
Sex år efter genomförd efterbehandling hade ett ekosystem bildats i den nya sjön. Då det 1997 
fanns ett bestånd som betecknades som självreproducerande och att det fanns en jämn 
spridning i ålder på fiskarna, har det sannolikt skett reproduceringar redan ett par år tidigare. 
Nelson och Roline (1996) fann att återhämtning kan börja redan två år efter att en drastisk 
reduktion av utsläpp från gruvor har genomförts. Ett villkor för snabb återhämtning är att 
habitatet inte har förstörts och att invandring kan ske från närbelägna opåverkade områden. I 
magasinet i Stekenjokk fanns inget ekosystem från början men däremot goda potentialer för 
invandring från bland annat råvattenmagasinet. Även goda biotoper måste ha skapats genom 
dämningen.   
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Tabell 1. Årlig tillförsel i ton av metaller till Tisken från gruvan. 
(Lindeström, 1991) 

Löktåg i Tisken 

Efter mer än 1000 års brytning lades 
verksamheten i Falu koppargruva, Dalarna 
(Bilaga 2) ned 1993. Förutom zink- bly- och 
kopparmalmer hade svavelkis brutits, vilken 
användes för tillverkning av svavelsyra och 
rödfärgsråvara, Falu rödfärg. Även 
anrikningsverket och svavelsyrafabriken lades ned 
samma år som gruvan. Gruvan, de två sandmagasinen (deponierna), kisbrandsdeponierna som 
är resterna från svavelsyratillverkningen och rödfärgsråvaran ligger alla inne i tätorten. 
Vattnet från området dräneras ut i Faluån som rinner genom centrala Falun och till sjön 
Tisken som också ligger inne i staden. Gruvvattnet stod för stora delar av tillskottet av 
framförallt järn och zink till Tisken. Kisbrandsdeponier i sin tur svarade för nästan hälften av 
zink och kadmiumurlakningen. Resterande metalltransporter var läckage från resterande 
gruvavfall som är spritt över Falun. 
 
Tisken har under alla år 
fungerat som en naturlig 
klarningsdamm för det förorenade 
gruvvattnet. Vattnet har varit rikt på 
järn som fällts ut till järnhydroxid och 
som sedan har sedimenterat. Tisken 
är nu nästan full och vattendjupet är 
på flera ställen bara ett par decimeter. Slammet förs nu istället vidare ner till sjön Runn där ett 
stort deltaområde har bildats vid inloppet i sjön. Sjöns växter och djur har varit utslagna i 
årtionden på grund av det förorenade gruvvattnet (Sandberg, 1999).  
 
Flera omfattande efterbehandlingsprojekt håller på att genomföras i Falun;  

• kisbrandsdeponierna tvättas ur på lättlösliga metaller och täcks med morän. 
Efterbehandlingen beräknas vara färdig 2006  

• 1990 påbörjades en täckning av Galgbergsmagasinet (gamla sandmagasinet från 
gruvan).  

• täckningen av Nya Sandmagasinet ska vara klart under 2005  
• åtgärder pågår också för att minska urlakningen från Rödfärgsråvaran som måste ligga 

öppet utomhus och vittra i flera år innan det kan användas till rödfärg  
• en större restaurering av Tisken planeras och utreds för närvarande (Sandberg, 1999).  

 
1988 började lakvattnet från gruvan och Nya sanddeponin ledas via ett reningsverk innan det 
släpptes ut i Runn istället för i Tisken. Utsläppen till Tisken nästan halverades genom denna 
åtgärd. Innan gruvvattnet började renas var pH-värdet i Faluån så lågt att utfällningen av järn, 
och därmed sedimentationen, inte var så påtaglig. Efter att vattnet börjat renas steg pH med 
följden av att en betydande andel av järnet fälldes ut i form av järnhydroxid och Tisken blev 
snabbt allt grundare. När gruvan och anrikningsverket lagts ned 1993 minskade också 
metalltransporten till Tisken och därmed minskade utfällningen. Lodning genomförd i 
utloppet till Runn 1966 och 1997 visar att uppgrundningen i vissa områden har skett med i 
genomsnitt 2,5 cm per år (Sandberg, 1999). Normalt brukar tillbyggnaden av sediment ske 
med omkring 3-5 millimeter per år i mellansvenska sjöar (Sonesten, 2002). 
 

 järn zink koppar bly kadmium 

1983 1051  665  27  5,1  0,85  

1997 191  
(-82 %) 

194  
(-71 %) 

7,4  
(-73 %) 

- 0,24  
(-72 %) 

Vattenrecipient: Tisken 

Yta: 10 ha 
Medeldjup: ca 0,7 meter 
Ursprunglig tillförsel av metaller: 500 ton/år 
Reducering av tillförsel: 300 ton/år 
Tid för kemisk återhämtning: 2 år 
Tid för biologisk respons: 3-4 år 
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Dalälvens vattenvårdsförenings recipientkontrollprogram visade att utsläppen 1997 
(medelvärde 1994-1997) hade minskat med ca 70 procent sedan de första åtgärdena vidtogs 
(Lindeström, 1991). Inom fyra år efter att metallhalterna till Tisken halverats hade växten 
löktåg brett ut sig över hela sjön. Löktåg är normalt en ”oansenligt” växt men i Tisken har den 
extremt gynnsamma förhållanden och växer explosionsartat. I områden i Norge där man 
också har problem med just löktåg har de 1-2 kg (våtvikt) per m2 medan den i Tisken har 5-7 
kg (våtvikt) per m2. Växten har ett mycket aggressivt växtsätt och det beräknas finnas ungefär 
700 ton löktåg i den lilla grunda sjön (Sandberg, 1999). 
 
Utvecklingen i Tisken visar att redan initiala åtgärder kan generera snabba ekologiska 
effekter. Tre till fyra år efter att gruvvattnet börjat renas dominerade löktågen i sjön. 
Metallföroreningarna har i detta fall gett stora skador på ekosystemet i vattenrecipienten, total 
utslagning.  Resultatet blev att en art fann förutsättningarna perfekta vilket kan resultera i stor 
obalans i systemet när andra arter påbörjar en återetablering. Nilssen och Wærvågen (2002) 
fann att en art kan, genom avsaknad av predatorer eller genom selektiv predation, dominera i 
vattenförekomsten och förhindra en återetablering av ett mer balanserat samhälle. När en eller 
ett par arter totalt dominerar är inte ekosystemet långsiktigt uthålligt och borde därmed inte 
ses som återhämtat, även om det genererar höga värden för taxa eller biomassa.  
 

Litoralfauna och fisk i Kärrafjärden 

I Askersunds kommun vid norra Vättern, Örebro 
län (Bilaga 2), har malmbrytning, främst järn, 
pågått på ett flertal lokaler sedan mitten av 1300-
talet. I området runt Zinkgruvan har gruvdrift 
bedrivits sedan 1700-talet. Från början var det 
silver, bly och koppar som bröts. Det var först när 
brytningen industrialiserades efter 1857 som zink 
blev den största råvaran och som brytningen fick en större omfattning. Zinkgruvan drivs idag 
av Zinkgruvan Mining AB (Lindeström, 2001). I Åmmeberg, 10 km från Zinkgruvan, 
upprättades runt 1860 ett anrikningsverk för malmen från gruvan. Avfallsmaterialet från 
anrikningsverket pumpades direkt ut i Kärrafjärden som är en vik av Vättern med en yta på 
6,8 km2. Anrikningsverket stängdes 1976 och flyttades till Zinkgruvan. Gruvavfallet, som nu 
torrlagt de nordöstra delarna av fjärden, uppgick då till ungefär 5 miljoner m3 (Mellberg, 
1992).  
 
Samtidigt som olika lösningar för täckning av sandmagasinet i Åmmeberg diskuterades, sökte 
Askersunds golfklubb efter ett område för att bygga en ny golfbana. Då en golfbana kräver ett 
starkt underlag och ett tjockt grästäcke beslutades att göra om sanddeponien till en 18 håls 
golfbana. Arbetet med efterbehandlingen avslutades 1988. Tre år senare gjordes ytterligare 
arbeten på deponien av kommunen som gjorde om den gamla klarningsdammen till badplats 
och gästhamn, samt byggde ett flertal gäststugor vid stranden. (Mellberg, 1992).  
 
En jämförelse mellan sedimentproppar 1976 och 1993 visar att sedimenten i fjärden håller på 
att överlagras med material som innehåller mindre metallkoncentrationer än tidigare. Detta 
tillskrivs åtgärderna vid golfbanan och de minskade utsläppen från Zinkgruvan (Lindeström, 
2001). Analyser av zink i vattnet vid golfbanan har gjorts från 1975 fram till 1990. Från 1994 
har metallanalyser för Kärrafjärdens utlopp till Vättern genomförts på uppdrag av 
Vätternvårdsförbundet. Metallhalterna i utloppet visar på hög halt av zink och bly, samt en 
måttligt hög halt av kadmium i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar 

Vattenrecipient: Kärrafjärden 

Yta: 680 ha  
Max djup: 17 meter 
Ursprunglig tillförsel av metaller: 15 ton/år 
Reducering av tillförsel: 6,3 ton/år 
År för återhämtning: Tecken på påbörjad 
återhämtning 13 år efter påbörjad 
restaurering. 
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och vattendrag. Halterna av samtliga av dessa metaller är mycket större än bakgrundsvärdena, 
och det finns risk för negativa biologiska effekter i Kärrafjärden. Över 7.8 ton mer metaller 
transporteras ut ur Kärrafjärden än vad som transporteras in via Salaån och sjön 
Åmmelångens utflöde. Om dessa metaller kommer från golfbanan eller från någon annan 
källa i området går inte att utröna av recipientkontrollen. Från år 2000 utökades 
recipientundersökningarna med utförligare metall- och biologiska undersökningar. Vid tre 
lokaler i Kärrafjärden varav en lokal var golfbanan, lokal 1270:2, undersöktes den strandnära 
bottenfaunan (litoralfaunan). Litoralfaunan vid golfbanan bedömdes som skadad medan de 
andra två provtagna lokalerna i fjärden bedömdes som opåverkade (Liungman et al., 2002).  
 
Metallanalyser av yt- och bottenvatten genomfördes vid sandmagasinet (golfbanan) mellan 
1976, när anrikningsverket lades ned, och fram till 1990. Dessa visar att två år efter 
nedläggningen hade zinkhalten i bottenvattnet mer än halverats till 0,42 mg/l. Även i ytvattnet 
sjönk halten efter två år från 1,5 till 0,2 mg/l. Efter det har inga signifikanta skillnader i 
zinkhalter uppmätts förutom under de två år då golfbanan anlades, då halterna tillfälligt 
höjdes. Flödesanalyser för Kärrafjärden före och efter efterbehandlingsåtgärden, 1977 
respektive 1990, visade att läckaget per år minskat med två ton. Åtgärder vid Zinkgruvan 
under samma period minskade zinktransporterna till Kärrafjärden via Salaån per år med 4,2 
ton. Fiskfaunan i Kärrafjärden är artrik och diversiteten är hög (Medin, 2001). Ett par 
undersökningar har genomförts i Kärrafjärden 1981 och 1988 av metallhalter i fisk för att se 
hur de har påverkats av reduceringsåtgärderna. Resultaten visar på att zinkhalterna minskat 
med 40-50 procent i lever och muskelvävnader (Mellberg, 1992).  
 
På uppdrag av Vätternvårdsförbundet genomförde SWECO VBB VIAK, Örebro, en mätning 
av tungmetallsläckage från en del av sandmagasinet under golfbanan. Undersökningen visade 
att 36,5 kilo Zn, 21,9 kg Pb och 0,146 kg Cd per år transporterades ut i Kärrafjärden från 
sandmagasinet. Området som undersöktes innehöll avfallssand från den senaste 
anrikningsmetoden som användes i Åmmeberg. Metallinnehållet i den sanden är därför det 
minsta och större läckage sker sannolikt från de två andra områdena med andra typer av 
avfallssand. Jämfört med andra källor av metaller till Kärrafjärden bedömdes dock golfbanan 
utgöra en mindre del av belastningen för området (Ekholm, 2002). 
 
Ekosystemet i Kärrafjärden verkar inte ha återhämtat sig efter 13 år. Sänkta metallvärden i 
fisk och minskade halter i ytsediment tyder dock på att en återhämtning har påbörjats. Syftet 
med de genomförda recipientkontrollerna har inte varit att utröna orsaken till eventuell 
påverkan på ekosystemet. Det finns därför inga andra undersökningar vid lokalen vid 
golfbanan, 1270:2, som skulle kunna avfärda eller bekräfta att metalläckage är orsaken till 
skadorna på litoralfaunan.  
 

Zooplankton och fisk i Turingen 

Sjön Turingen, i Nykvarns kommun i Södermanland, 
ligger mellan Yngern i söder och Mälaren i norr 
(Bilaga 2). Yngern är av riksintresse då den har unik 
bottenfauna och vattenkvalitet medan Mälaren 
fungerar som dricksvattentäkt för 1,5 miljoner 
människor. Nykvarns pappersbruk släppte under åren 
1946 till 1966 ut stora mängder kvicksilverhaltiga 
fiberrester i Turingeån som mynnar ut i Turingen. 
Turingen har fungerat som sedimentationsbassäng för föroreningarna och väldigt lite har förs 

Vattenrecipient: Turingen 

Yta: 100 ha 
Medeldjup: 5,2 meter 
Metaller i vattensystemet: 250 kg 
Reducering av tillgänglighet: 200 kg 
År för initial återhämtning: Indikationer 
finns men inga tydliga trender sju år 
efter påbörjad åtgärd. 
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vidare ut i Mälaren. Två år efter nedläggningen svartlistades fisken i Turingen som oätlig på 
grund av för höga kvicksilverhalter. Kvicksilverhalterna i sedimenten är upp till 200 gånger 
högre än bakgrundshalterna vilket motsvarar klass 6 i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 
De 225 000 m³ förorenade bottensedimenten i Turingen innehåller ungefär 150 kilo 
kvicksilver där merparten finns vid Turingeåns mynning och i sjöns djupare delar. 
Sedimenten vid mynningen bedömdes vara mycket rörliga och stå för den större delen av det 
kvicksilver som cirkulerade i sjön (Petsonk, 2002).  
 
1995 sanerades Turingeån genom att vattnet leddes i nya fåror förbi de två dammarna som 
tillsammans innehöll det mesta av åns förorenade sediment. Delar av ån grävdes också ut och 
sedimentmassorna placerades i en av dammarna och övertäcktes med rena schaktmassor. På 
detta sätt isolerades 95 procent av de 100 kilo kvicksilver som fanns i Turingeån (Nykvarns 
kommun, 2001). Fem år senare slutfördes en partiell muddring och övertäckning av 
sedimenten vid Turingeåns mynning. Sammanlagt har cirka 40 000 m2 täckts med geotextil, 
finsand och bergkross. Härigenom beräknas 80 procent av det tillgängliga sedimentet i sjön ha 
sanerats. Under hösten 2002 påbörjades arbetet med att täcka kvarvarande förorenade 
bottensediment i sjön med konstgjort sediment, en gel. På så sätt skapas ett lager över de 
förorenade sedimenten som efterhand naturligt täcks av nya okontaminerade sediment 
(Petsonk, 2002).  
 
Tagna sedimentprofiler visade att kvicksilverhalterna i ytsedimentet ökat snabbt när 
pappersbruket lades ner 1966 för att sedan drastiskt minska. Huvuddelen av reduktionen 
skedde under de första tio åren medan bara mindre förändringar kunde ses för de följande 20 
åren. Det hittades inga tydliga tecken på en störd bottenfauna eller fisksamhälle vid 
undersökningar genomförda 1992-1997. Kontamineringsfaktorn verkade också vara av 
samma storlek för fisk, växtplankton och bottenfaunan vilket visade på en jämnvikt i 
Turingens näringsväv (Meili, 1998).  
 
Inom Projekt Turingen genomförs ett kontrollprogram för att studera effekterna av åtgärderna. 
Kvicksilverhalten i fallande sediment och zooplankton har vid Turingeåns inlopp sjunkit till 
samma nivåer som i de centrala delarna av sjön. Vilket indikerar att genomförda åtgärder har 
haft effekt på inflödet av kvicksilver. Metallhalter i bottenfaunan och abborre har varit 
konstant vid alla mätstationer förutom under 2002 då de ökade markant. Orsaken till ökningen 
kan vara relaterad till de extrema väderförhållandena under samma sommar. 
Kvicksilverhalten i gädda har å andra sidan sjunkit sakta sedan 1998 men var markant lägre 
2002. Förändringarna för bottenfauna, abborre och gädda kan alla vara tillfälliga och 
ytterligare uppföljningar krävs innan resultaten är säkra (Petsonk, 2002). 
 
Ingen återhämtning skedde under de 30 åren sedan verksamheten vid pappersbruket lagts ned. 
Resultaten från de snart slutförda efterbehandlingsåtgärderna pekar däremot på att en 
återhämtning kan ha påbörjats. Resultaten är inte entydiga än. Föroreningsnivån har varit 
högst vid mynningen där effekterna av åtgärderna också har varit störst. Åtgärderna för andra 
delar av sjön än mynningsområdet hade nyss påbörjats och verkar inte ha hunnit ge några 
större effekter än. Metallhalterna i gädda indikerar dock att en återhämtning har påbörjats 
innan efterbehandlingen har avslutats. Att mätningarna visar på en tydlig geografisk skillnad i 
sjön är en intressant aspekt som kan vara av betydelse när efterbehandlingsåtgärder ska följas 
upp. 
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Diskussion 
 
Ingen av de studerade sjöarna har haft någon längre uppföljning. Stekenjokk är längst med 
åtta år. Tisken har visserligen haft uppföljning i 15 år men där återstår fortfarande mycket 
åtgärder innan biotopen har restaurerats tillräckligt för att ett helt ekosystem ska ha möjlighet 
att etablera sig där. Då inga uppföljningar på bortåt 20 år finns är det svårt att utifrån denna 
studie avgöra om hur lång tid det tar innan återhämtningen har avslutats. Stora förändringar 
kan komma att ske i sjöar som den vid Stekenjokk. Det som idag ser ut som ett återhämtat 
ekosystem kanske inte är tillräckligt stabilt utan försvinner efter några år. Samtidigt är inget 
ekosystem statiskt utan genomgår ständiga förändringar. Det är därmed mycket svårt att 
avgöra om en återhämtning har avslutats eller om ekosystemet bara förändras. För att bekräfta 
att en återhämtning har skett måste mer än en parameter mätas. Power (1999) menar att i 
annat fall kan vissa arters kompensationsmekanismer, avsedda för att garantera artens 
överlevnad, maskera ekosystemets verkliga status. Omfattande dataunderlag behövs också för 
att särskilja naturlig variation från påverkan av föroreningar eller ekologisk återhämtning. 
 
Chadwick och Canton (1985) har funnit att möjligheterna för invandring är av stor vikt för 
ekosystemets återuppbyggnad i en vattenförekomst. Keller (1999) påpekar att det är särskilt 
viktigt då de biologiska systemen varit allvarligt skadade, vilket är fallet med Saxen. I Saxen 
kan det vara så att möjligheten för invandring av akvatisk flora och fauna är relativt liten. 
Sammantaget kan det göra att sex år inte är tillräckligt för att en initial återhämtning ska 
kunna observeras i sjön.   
 
Stekenjokk som inte haft någon flora eller fauna, och därmed haft sämre utgångsläge än 
Saxen, har haft bättre möjligheter för invandring. Det kan vara anledningen till att ett 
ekosystem där byggdes upp på mindre än sex år. Snabb återhämtning efter minskad påverkan 
stöds av Nelson (1996) som fann att Arkansas River, Colorado USA, som varit starkt 
påverkad av metaller från gruvverksamhet var fullt återhämtad efter två år. Löktågets snabba 
invandring och utbredning i Tisken tyder också på att det kan gå fort. Där finns dock 
problemet att bara denna växt gynnas av det befintliga habitatet. Om habitatet restaureras kan 
kanske en snabb etablering ske även av andra växter och djur. En stor risk finns att vissa 
nyckelarter inte invandrar till sjön och att systemet därmed kommer i obalans. Keller (1999) 
fann i flera sjöar i Sudbury, Canada, att just avsaknad av viktiga arter fått stora effekter för 
återhämtningen sedan metallpåverkan hade minimerats. Mer än 20 år efter de första 
utsläppsåtgärderna är många av sjöarna i området kemiskt återhämtade men bara några har 
påbörjat en ekologisk återhämtning.  
 
När det gäller Turingen är det utifrån tillgängliga data svårt att säga någonting om 
återhämtningstiden. Kanske är de positiva resultaten av de senaste årens efterkontroller 
resultatet av början på en snabb återhämtning sedan metallnivåerna sjunkit tillräckligt för en 
ekologisk respons. Det skulle i så fall tyda på de ekologiska framstegen komma snabbt när 
åtgärderna väl är avslutade. Resultaten skulle också kunna tyda på att en återhämtning av ett 
så påverkat ekosystem kan ta lång tid. I Chadwicks (1985) studie av Silver Bow Creek, 
Montana USA, där invertebratfaunan var totalt utslagen efter långvarig metallpåverkan, 
påbörjades återhämtningen mer än tio år efter restaureringsåtgärderna genomfört. Kanske är 
det orsaken till att inte mycket hänt i Turingen tidigare under de 13 år som gått sedan 
saneringen påbörjades. Även Kärrafjärden verkar tyda på att återhämtningen kan ta mer än tio 
år. Där finns bra habitat och goda möjligheter för inflyttning. Recipientkontrollen för 
Kärrafjärden visar dock på att fler källor till metallföroreningar än golfbanan måste finnas i 
området vilket kan vara orsaken till långsam återhämtning. De låga bottenfaunavärdena just 
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vid golfbanan kan tyda på att anrikningssanden fortfarande avger metaller och därmed att de 
genomförda åtgärderna inte har varit tillräckliga. Detta är svårt att avgöra då inga 
efterkontroller av läckagen från golfbanan har genomförts och då mätningarna inom 
Recipientkontrollen inte är utformad för att kunna ge svar på det. 
 
Den ekologiska återhämtningen är inte alltid avslutad då populationerna i sjön har kommit 
upp i storlekar som motsvarar ett opåverkat vatten. För Turingens del kommer det att ta lång 
tid innan ekosystemet i sjön har kommit ned i mer normala kvicksilverhalter. Framförallt 
halterna i fiskar, som har en mycket längre livstid än bland annat plankton, kommer att vara 
otjänliga som människoföda för många år framöver. I det avseendet kommer Turingen inte att 
kunna ses som opåverkad före 2015.  
 
Enligt Depledge (1999) innebär ett återhämtat ekosystem sällan att individer, populationer 
och arter återgått till den ursprungliga sammansättningen, som före påverkan. Ett återhämtat 
system kan avvika mycket från det som förlorats. Genetisk diversitet kan ha förlorats under 
föroreningstiden. Efter återhämtningen kan det leda till inavel, stora nedgångar i fertilitet och 
avkommans överlevnadspotential när den exponerade populationen blir allt mer homogen. 
Nilssen (2002) har i sina undersökningar funnit att ekosystem som åtgärdas innan stora 
dominansskiften mellan arter har skett, har en snabbare återhämtningstid. En snabbare 
återhämtning hos fiskar än zooplankton kan på bara något år slå ut flera arter av zooplankton 
pga selektiv predation från fiskynglen. Evertebratpredatorer kan vid avsaknad av 
fiskpredation också starkt påverka sammansättningen av zooplankton. Det finns heller inga 
garantier för att en biologisk återhämtning kommer att ske utan mänsklig inverkan (Havas, 
1989).  
 
Mycket av kunskapen om sambanden i ekosystem är inte klarlagda idag. Sannolikt kommer 
det aldrig att helt säkert kunna förutse skeenden. Varje vattenförekomst är unik och därför 
måste utgångspunkten vara att göra en så bra bedömning som möjligt. Om resultatet inte blir 
det förväntade får man vara flexibel och lära av situationen. När det gäller ekologiska 
återhämtningstider finns det mycket kvar att lära. Åtskilligt är på gång i Sverige och Europa 
som kommer att utöka kunskaperna, både efterbehandlingsprojekt och vetenskapliga 
undersökningar. Det är därför viktigt att ta vara på de tillfällen som kan generera kunskap.  
 
Inget av projekten som studerats i detta arbete har haft kontrollprogram eller annan 
uppföljning, som är tillräckligt heltäckande för omfattande studier av återhämtningstider. 
Undantaget kan vara Stekenjokk där data från stora delar av det genomförda 
kontrollprogrammet inte har kunnat inhämtas inom föreliggande arbetes tidsramar.  
 
Att tyngdpunkten i vattendirektivet ligger på ekologin är positivt. Ekosystemen borde alltid 
vara utgångspunkten för efterbehandlingsåtgärder där vi orsakat betydande påverkan. När 
åtgärder genomförs utan någon som helst uppföljning är inte bra. När människan gör åverkan 
på naturen, oavsett om det är att förorena eller att efterbehandla, borde effekterna alltid följas 
upp. Mer omfattande kontrollprogram som sträcker sig över längre tidsperioder skulle 
behövas i Sverige. 
 
Det finns alltså mycket kvar att göra och fortsatta studier borde bland annat genomföras på 
slammuddring där bottenfloran och faunan tas bort för att se hur lång tid återhämtningen tar 
efter det. Här kan resultaten från geltäckningen av bottnen i Turingen vara av stort intresse. 
Ingående studier borde också göras på ett efterbehandlingsprojekt där omfattande 
biotaundersökningar görs både före och efter åtgärd.  
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Slutsatser 
  

• Om metallutsläppen till vattenrecipienten begränsas kraftigt och förutsättningar för 
invandring finns kan återhämtning ske på 2-4 år beroende på hur omfattande skadorna 
var. Detta exemplifieras av löktågets snabba intåg i Tisken och kanske också av  
Turingen som har haft stor påverkan men som visar tecken på återhämtning 
innan restaureringen är avslutad. 

• Om de rätta förutsättningarna finns kan ett ekosystem byggas upp från början, som vid 
Stekenjokk, på ca 6 år.  

• Om de akvatiska biotoperna är kraftigt skadade och/eller möjligheterna för invandring 
av växter och djur från närliggande opåverkade vattenförekomster är liten kan 
återhämtningen ta mer än 10 år. Varken i Saxen eller i Kärrafjärden har minskningarna 
av metaller varit tillräckliga och ingen större återhämtning har skett. 

• Om ekosystemet blir obalanserat med en dominerande art kan det ta ytterligare fler år 
innan återhämtning uppnåtts. Hur lång tid beror på problemets art. I Tisken måste 
löktågen åtgärdas innan en återhämtning blir möjlig. 
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Bilaga 1. Kontakter och projekt  

Län Länsstyrelse/kommun/företag Kontaktperson Projekt i denna 
studie 

Projekt som diskuterades 
men inte uppfyllde 
kriterierna för denna 
studie 

Kriterier som inte uppfyllts 

 Medins Sjö- & Åbiologi Mats Medin    
 Boliden Mineral AB Manfred Lindvall. Saxberget & 

Stekenjokk 
  

AB Stockholm lst Birgitta Svan    
AB Nykvarns kommun Ronald Bergman Projekt 

Turingen 
  

AC Västerbotten lst Ida Hermansson  Rönnskärsverken Ingen åtgärd genomförd 
BD Norrbotten lst Mats Aunes  Hansons såg  Efterbehandling planeras 

    Svartbyn Efterbehandling påbörjad 
    Nautanen Efterbehandling planeras 
    Lavergruvan Undersökningar av geokemiska processer 

C Uppsala lst Camilla Andersson  Östhammar 
träimpregnering 

Påverkan och uppföljning på grundvatten 

D Södermanland lst Lars Juhlin  Helleforsnäs  Efterbehandlingen inte slutförd 
    Stettin Påverkan på grundvatten 

E Östergötland lst Ola Sundin  Bersbo Uppföljningen inte sammanställd 
F Jönköping lst Bernad Jaldemar 

Bengt-Göran 
Eriksson 

 Industricrom  Ingen uppföljning 

    Gamla Galvanos Ingen uppföljning 
F Nässjö kommun Annika Söderberg  Grimstorp Efterbehandlingen inte slutförd 
F Eksjö kommun Sve-Åke Svensson  Hjältevad Påverkan och uppföljning på grundvatten 
F Jönköpings kommun Dennis Lundqvist  Jönköpings 

ytbehandlingsindustri  
Inga åtgärder genomförda 

F Vätternvårdsförbundet Ingrid Månsson Kärrafjärden   
G Kronoberg lst Leif Karlsson  Ljungby sågverk Ingen uppföljning 
G Ljungby kommun Alf Carlsson  Ljungby sågverk  
    Dörnarps krom & förnickling Inga åtgärder genomförda 
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H Kalmar lst Jens Johannisson  Jungerholmarna  Uppföljningen inte sammanställd 
    Örserumsviken Efterbehandlingen inte slutförd 
    Järnsjön Efterbehandling för PCB 

H Mönsterås kommun Lars Blomgren    
I Gotland lst Mattias Veilens    
K Blekinge lst Stefan Andersson    
M Skåne lst Anna Sorelius  Kävlinge Glasé Uppföljning genomförd för att kartlägga 

eventuella oförutsedda utsläpp efter 
åtgärd 

M Kävlinge kommun Bengt Boman  Kävlinge Glasé  
M SWECO VIAK Malmö Lars Bevmo  Kävlinge Glasé  
N Halland lst Johan Asplund  Laholmsbukten  Efterbehandlingen inte slutförd 
    Falkenberg Efterbehandlingen inte slutförd 

O Västra götaland lst Anna Wahlkvist    
S Värmland lst Susanne Andersson    
T Örebro lst Ingvar Lundqvist  Yxsjöberg  Efterbehandling för att förhindra damning 

    Åsbro Efterbehandling inte slutförd, 
kreosotförorening 

T Askersunds kommun Stefan Johnsson    
T Zinkgruvan Mining AB Malin Söderström Kärrafjärden   
T Kumla kommun Peter Eriksson    
T Nora kommun Margareta Lindqvist  Ringshyttebäcken Uppföljningen genomförd för att se att 

ingen påverkan skett av själva 
efterbehandlingsåtgärden 

U Västmanland lst Martin Wärnerholm    
W Dalarna lst Hans Olovsson Faluprojektet, 

Saxberget 
Grycksbo pappersbruk Troligen inga uppföljningar genomförda 

W Falu kommun Thomas Jågas, 
Beate Löfenberg 

Faluprojektet Tiskenprojektet Efterbehandling planeras 

X Gävleborg lst Martin Palm    
Y Västernorrland lst Tobias Berlin    
Z Jämtland lst Sven-Ola Öhlund    
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