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Abstract 
 

LKAB is an international high tech mineral corporation and a world leading manufacturer of 

refined ironore products for steal manufacturing and other mineral products destined other 

industries.  LKAB is an international corporation with companies world wide, with it’s main 

location in the north of Sweden, which is where the iron ore mines and the refining works are 

located.  

 

LKAB’s iron refining process in Vitåfors, Malmberget, is a source of great amounts of waste-

rock. Most of the waste rock is, after separation from the ore, deposited dry in special 

storeges. But the finer fractions of waste rock, tailings, must be separated from the process 

water by sedimentation in a system of ponds, with several sub basins. Because of the 

permanent sedimentation the capacity of this system is limited, therefore LKAB wants to 

expand the surface of the sedimentationbasin by moving one of the basin walls further out in 

to the nearby lake, Naalojärvi.    

 

A lake investigation has been preformed, with focus on parameters important for lake water-

quality, in sediments and open water. The results have been evaluated and classified based on 

the recommendations of the Swedish National Environment Protection Board (Naturvårds-

verkets bedömningsgrunder), to estimate Naalojärvi’s present state.   

  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sammanfattning 

LKAB är en högteknologisk mineralkoncern och är världsledande inom produktion av 

förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och mineralprodukter till andra 

industriområden. Företaget är internationellt med bolag världen över, och har sitt säte, med 

järnmalmsgruvor och förädlingsverk, i norra Sverige.  

 

LKAB:s malmförädlingsprocess i Vitåfors, Malmberget, ger upphov till stora mängder 

gråbergsavfall. Det vill säga oönskat bergmaterial som fås upp ur gruvan tillsammans med 

malmen. Det mesta av gråberget deponeras, efter separering från malmen, på speciella upplag 

torrt. Men det finare gråbergsmaterialet måste renas ur processvattnet genom sedimentation, 

vilket sker i ett dammsystem bestående av flera olika dammagasin. Eftersom det sker en 

kontinuerlig sedimentation i systemet är dess kapacitet begränsad. Därför vill LKAB utöka 

ytan, hos den magasinsdelen där sedimentationen sker, genom att förflytta en av 

dammvallarna ut i en på industriområdet belägen sjö, Naalojärvi.  

 

På uppdrag av LKAB har jag gjort en undersökning av Naalojärvi. Olika mätningar på vatten 

och sediment har gjorts i sjön, där parametrar viktiga för vattenkvaliteten har undersökts. 

Dessa mätvärden har, tillsammans med naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och 

vattendrag, använts för att göra en nulägesbedömning och utvärdering av sjöns tillstånd.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Verksamheten 

Luossavaara- Kiirunavaara AB är en internationell och hög-teknologisk mineralkoncern, som 

är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning 

(Björnström 2009). LKAB är också en växande leverantör av mineralprodukter inom andra 

industribranscher.  

 

Järnmalmsprodukterna säljs framför allt till europeiska stålverk. Andra, för verksamheten, 

viktiga marknader är Nordafrika, Mellanösterna och Sydostasien. Försäljning av 

industrimineraler sker också den främst i Europa, men ökar även i Asien och USA.  

 

Totalt består LKAB:s koncern av drygt 3500 medarbetare och omfattar ett 30- tal bolag i 15 

länder. I norra Sverige finns gruvor och förädlingsverk i Kiruna och Malmberget, medan 

utskeppning av färdiga produkter sker från hamnarna i Luleå och Narvik. Verksamhetens 

försäljningsbolag, utöver Luleå, är stationerade i Belgien, Tyskland och Singapore. 

Anläggningar för industrimineraler finns i Sverige, Finland, på Grönland, i Storbritannien, 

Tyskland, Nederländerna, Grekland, Turkiet, Slovakien, Thailand, Hong Kong, Kina och 

USA.  

 

LKAB:s gruvindustriområde, i Vitåfors, är beläget i Gällivare kommun i Norrbottens län. 

Verksamheten är koncentrerad till industriområdet Vitåfors, som ligger ca 8 km norr om 

Gällivare och ca 4 km norr om det närliggande samhället Malmberget. Det närmast belägna 

bostadsområdet, med cirka 1000 invånare, är Koskullskulle som ligger sydost om gruv-

industriområdet.  
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Figur 1. Karta över Vitåforsindustriområde och de närliggande bostadsområdena/ samhällena.  

 
 
 

1.2 Processen 

 
1.2.1 Brytning 

 
Gruvbrytningen i Malmberget bedrivs under jord i ett tiotal malmkroppar som bildar en båge 

mellan Malmberget i väster och Koskullskulle i öster. Dessa malmkroppar är indelade i två 

fält. Det östra fältet, som utgörs av magnetitmalmer (Fe3O4) och det västra fältet, som består 

både av magnetit- och hematitmalmer (Fe2O3).  

 

I gruvbrytningen använder man sig av en brytningsmetod som kallas skivrasbrytning. 

Metoden bygger på att genom så kallad ort- eller tunneldrivning skapa tillträde till 

malmkroppen på ett flertal brytningsnivåer, vilket då delar in malmkroppen i motsvarande 

antal malmskivor. Fragmentering av malmen sker genom borrning, sprängning och krossning. 

Transport av råmalmen från gruvan till förädlingsverken utförs med hjälp av lastbilar, 

bandtransportörer och skippar (malmhissar).  Under ett år med normalproduktion tas omkring 

15 miljoner ton råmalm upp ur gruvan. Av denna mängd blir sedan, genom malmförädling, 

omkring 60 procent (omkring 9 miljoner ton) till färdig slutprodukt. 
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1.2.2 Malmförädling 
  

Malmförädlingsprocessen är indelad i ett flertal steg, vilka är sovring, anrikning och 

pelletisering. I sovringsverket, som är en torr process, sker siktning, krossning och separering 

av gråberg och järnmalm.  Den sovrade malmen anrikas sedan i anrikningsverken under 

tillsats av vatten.  Anrikningsprocessen sker i flera steg med malning och magnetseparering. 

Innan koncentratet transporteras vidare till pelletsverken tillsätts olika tillsatsmedel, beroende 

på vilken sorts pelletsprodukt som ska tillverkas.  

 

I pelletsverket, efter tillsats av bindemedel, rullas sedan koncentratet till råkulor. Råkulorna 

siktas, torkas, förvärms, sintras och kyls till färdig pellets.  De fraktas därefter ut till 

järnvägsfickor för lagring i väntan på vidare tågtransport till någon av hamnarna och därifrån 

slutligen vidare med båt till kund.  

 

Förutom själva slutprodukten ger processen också upphov till stora mängder torrt och vått 

gråbergsavfall. Gråberg är det oönskade bergsmaterial som tas upp ur gruvan efter brytning 

tillsammans med malmen. Det torra gråberget, de större fraktionerna som faller ut i 

sovringsverket, transporteras till upplag eller efterbehandlingsobjekt för deponering. Det våta 

gråbergsavfallet, det finkorniga materialet som faller ut i anrikningsverket, kallas för 

anrikningssand. Anrikningssanden pumpas till ett dammsystem där deponering av sanden 

slutligen sker.  

 

Stora mängder vatten går åt för processen att förädla malm. Det vattnet som verksamheten 

använder som processvatten har två huvudkällor, dels användes det vattnet som pumpas upp 

ur gruvan och dels den nederbörd som faller inom området. Vid enstaka tillfällen pumpas 

också vatten upp från Lina älv.  

 

 

 

1.2.3 Processvatten 
 

LKAB:s processvattensystem kan delas in i två system, ett inre och ett yttre. Det inre systemet 

består av förtjockare, pumpstationer och ledningar som ständigt förser förädlingsverken med 

processvatten. Förtjockarna avskiljer anrikningssanden från returvattnet, som sedan 

återanvänds i processen. Det är i anrikningsprocessen som ett slutet vattensystem utnyttjas.  
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Det yttre systemet består av ledningar från anrikningsverket, sand-, klarnings-, buffert- och 

reservmagasin, pumpstationer och returvattenledningar. Det mesta av det fasta materialet i 

detta system, det vill säga anrikningssanden, sedimenteras i ett sandmagasin varefter vattnet 

leds vidare till klarningsmagasin.  Buffertmagasinen fungerar främst som mottagare av vatten 

från gruvan, anrikningsverket och de två pelletsverken. Detta vatten går sedan vidare till 

klarningsmagasinet. Reservmagasinet används då det inte går att pumpa anrikningssand från 

anrikningsverket till det ordinarie sandmagasinet. Från klarningsmagasinet går vattnet sedan 

vidare via ett utlopp till en fördelningskammare där överskottsvatten bräddas till recipienten 

Lina älv och resterande processvatten pumpas tillbaka till processen.  

 

 

 

1.3 Naalojärvi 

I anslutning till sandmagasinet ligger sjön Naalojärvi. Sjöns naturliga struktur har förändrats 

av gruvindustrins utbredning. En del av sjön har tagits i anspråk av magasinet och begränsas 

av en av magasinets dammkroppar, vilket skedde under byggnationen av magasinssystemet. I 

och med bygget av magasinet förlorade sjön också sitt naturliga utlopp, därför har ett 

konstgjort utlopp konstruerats i form av ett dike. Diket är ca 1,4 km långt och leder ut sjöns 

vatten till Lina älv, LKAB:s recipient.     
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2. Syfte 

 
Den beräknade kapaciteten, det vill säga livslängden, för LKAB:s befintliga sandmagasin 

sträcker sig fram till och med år 2012. För att i framtiden kunna lösa detta problem studerar 

LKAB olika lösningar, där man på längre sikt tillgodoser kapaciteten hos sandmagasinet. Ett 

av de i dagsläget aktuella alternativen är att undersöka möjligheten att ta en större del av sjön 

Naalojärvi i anspråk, och på så vis få en utökning av den aktiva ytan hos sandmagasinet.  

 

En utbyggnad av sandmagasinet skulle betyda en ansökan enligt 11 kapitel miljöbalken, om 

vattenverksamhet.  Därmed krävs också en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Syftet med detta arbete kommer därför att vara att ta fram en rapport som ska fungera som 

underlag för miljökonsekvensbeskrivningen i den kommande ansökan om utökning av 

sandmagasinet.  I arbetet ingår även att göra en undersökning av sjöns vattenkvalitet och 

utifrån de erhållna mätresultaten göra en nulägesbedömning av sjön, med utgångspunkt från 

naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.   
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3. Metod 

För att möjliggöra en spårning av förändringar av en sjös tillstånd krävs kontinuerligt 

pågående mätningar, under flera år. Det är flera variabler som används för att bedöma 

vattentillståndet i sjön, många av dessa varierar dessutom mellan årstiderna.  

 

På grund av arbetets begränsade tid har endast två mätningar av vatten genomförts, vilket inte 

är tillräckligt för en rättvis bedömning av sjöns vattenkvalitet, men däremot en början av 

arbetet mot ett kontinuerligt mätarbete i Naalojärvi.  

 

 

 

3.1 Organisation 

Examensarbetare: Jenny Gärde, Högskolan i Halmstad 

         Annika Zachrisson, Umeå universitet 

 

Provtagningen har jag gjort tillsammans med en student från Umeå universitet, Annika 

Zachrisson, som skriver sitt examensarbete för konsultföretaget Tyréns. Resterande arbete har 

däremot utförts individuellt och två separata rapporter har skrivits.  

 

Kontaktpersoner:  Stefan Weisner, Professor Biologi med inriktning miljövetenskap   

                               Högskolan i Halmstad  

                    Joakim Björnström, LKAB yttre miljö, Projektledare 

                              Harry Winbjörk, LKAB, yttre miljö, handledare  

Examinator:          Marie Matsson, Universitetslektor Miljövetenskap 

                              Högskolan i Halmstad 
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3.2 Vattenprovtagning 

Vattenproverna togs vid två provtagningstillfällen under våren 2009, den ena provtagningen 

skedde under vecka 6 och den andra under vecka 15.  Vattenproverna togs på två olika lokaler 

i sjön. Den ena provpunkten är belägen vid sjöns inflöde (MVA74), och den andra vid dess 

utflöde (MVA75). Provtagningspunkterna namngavs och sparades enligt LKAB:s egna 

miljöinformationssystem (MIS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Provtagningslokaler för vatten, Naalojärvi. 

 

Vid utloppet gjordes vattenprovtagningen med hjälp av en Ruttnerhämtare. Provtagaren 

sänktes ner en bit i vattnet, under isen, hur långt berodde på vattendjupet på 

provtagningspunkten. Ju djupare vattnet är desto längre ner måste provtagaren sänkas, då 

provet ska tas under språngskiktet, men ändå inte så pass djupt att den tar i botten, eftersom 

provet då kommer påverkas av bottensedimentet.  

 

Innan den cylindriska provtagaren sänktes ner i vattnet öppnade vi ett lock, genom att dra i ett 

snöre i toppen av provtagningsanordningen. Provtagaren sänktes därefter ner under isen, med 

locket öppet, efter att vi mätt vattendjupet. Vid lämplig höjd släpptes en tyngd, fäst i snöret i 

toppen av provtagaren, ner i vattnet för att stänga igen öppningen i botten av cylindern. Vid 

en lyckad provtagning fylls hela cylindern med vatten, rent från partiklar. Längst ner finns en 

avtappningsanordning, bestående av ett vred och en slang. Ur denna tappades sedan vattnet ut 

och fylldes i provtagningskärl. 

 

MVA 74 

MVA 75 

Sandmagasinet 
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Vid inflödet var vattnet för grunt för att det skulle vara möjligt att använda ruttnerhämtaren, 

Därför togs istället provet med en bäckvattenhämtare, en mindre provtagare som passar bättre 

för mindre vattendrag, bestående av ett provtagningskärl fäst på en stav. Denna sänktes ner 

och fylldes i det öppet flödande vattnet.  

 

Totalt togs fem prover per provpunkt. Fyra stycken mindre behållare, varav två syradiskade, 

samt ett prov i en 1 l behållare. Två av vattenproverna, per provtagningspunkt, skickades till 

ALS Scandinavia för TOC analys (total organic carbon). De större provbehållarna skickades 

till LKAB:s interna labboratorium i Kiruna för analys. De två kvarvarande proverna sparades 

på LKAB:s anläggning i Malmberget som reserver för eventuella kompletteringar. 

 

 

 

3.3 Sedimentprovtagning 

Sedimentprovtagning gjordes endast vid ett tillfälle under arbetets gång, vilket var i samband 

med vattenprovtagningen under vecka 6. Det bedömdes att en sedimentprovtagning var 

tillräckligt, eftersom sedimentet på sätt och vis kan liknas vid en sjös historia, därför förändras 

inte dess innehåll under arbetets tid. Ämnen och föroreningar som tillförts sjön, och som inte 

förbrukats, kommer med tiden att ansamlas på botten, i sedimentet, vattnets tidigare tillstånd 

kan på så sätt återspeglas där. Ytterligare sedimentprovtagning ansågs därför inte nödvändig.  

 

Sediment mättes på totalt 12 platser i sjön. De nio första provtagningspunkterna placerades ut 

längsmed transekter, dessa ritades på förhand in på en karta. Samtidigt bestämdes också 

koordinaterna för dessa. Detta gjordes på förhand av Annika Zachrisson, Umeå universitet. 

De tre resterande punkterna placerades slumpmässigt ut över sjöns yta under själva 

provtagningen, detta för att också punkter utanför de förutbestämda linjerna skulle finnas med 

och representera resultatet.  Provtagnings- punkterna namngavs också de i enlighet med MIS. 

Dessa namngavs med MSE nummer (Malmberget sediment) med startnummer MSE 03 upp 

till och med MSE 14.  
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Figur 3. Provtagningslokaler för sediment, Naalojärvi. 

 

Sedimentproverna togs med en sedimentprovtagare. Provtagaren påminner, utseendemässigt, 

om ruttnerhämtaren. Också sedimentprovtagaren är plexiglascylinder, den är däremot öppen i 

botten med ett lock i toppen. Efter att vattendjupet på platsen hade mätts släpptes provtagaren 

ner i botten, från lämplig höjd(några decimeter ovan botten). När cylindern släpptes trängde 

den sig därför ner i bottensedimentet och en sedimentpropp fastnade i röret. När provtagaren 

nådde botten slog locket i toppen av konstruktionen igen, vilket gjorde det möjligt att dra upp 

proppen intakt. När anordningen togs upp ur vattnet skulle botten proppas igen med en plugg, 

så att sedimentet i röret inte rann ut igen. Därefter placerades röret på en ställning så att vi 

stegvis kunde tömma cylindern på dess innehåll.  

 

Sedimentpropparna blev olika tjocka beroende på vattendjupet och bottenmaterialet 

konsistens och sammansättning. Propparna delades upp i delprover om fem centimeter 

vardera, förutsatt att provet var nog djupt för att detta skulle vara möjligt. Vissa av 

delproverna som erhölls blev under 5 centimeter tjocka. Över hur många delprover propparna 

delades upp berodde på hur djupa proppar som erhölls och hur fasta de var, det varierade 

mellan ett upp till och med sju stycken delprover. På vissa lokaler hade de erhållna proverna 

MVA 03 

MVA 07 

MSE 03 

MVA 10 

MVA 11 

MVA 13 

Sandmagasinet 

MSE 04 MSE 05 

MSE 06 

MSE 07 MSE 08 

MSE 09 

MSE 10 

MSE 11 

MSE 12 

MSE 13 

MSE 14 
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en mycket låg torrsubstans. Somliga av dessa slogs ihop, för att på så vis höja mängden 

torrsubstans och möjliggöra analys. I tabellen nedan redovisas samtliga sedimentprov-

tagningspunkter. 

 

 

Tabell 2. Provtagningspunkterna för sediment, koordinaterna för dessa och vattendjupen på de olika 

provtagningslokalerna.  

Provpunkt x y Vattendjup (cm) 

MSE 03 7466177 1708647 115 

MSE 04 7466275 1708568 105 

MSE 05 7466322 1307838 110 

MSE 06 7466310 1708117 215 

MSE 07 7466321 1707842 240 

MSE 08 7466374 1708606 75 

MSE 09 7466233 1708563 150 

MSE 10 7466093 1708520 295 

MSE 11 7465901 1708453 110 

MSE 12 7465862 1708529 205 

MSE 13 7465894 1708542 165 

MSE 14 7466325 1708527 70 

 

 

Efter avslutad provtagning hade totalt 37 delprover tagits. Alla dessa skickades inte till analys, 

på grund av höga analyskostnader och låg torrsubstans i somliga prover. De prover som 

ansågs ha störst betydelse för resultatet valdes därför ut. 17 av de tagna proverna skickades till 

analys (vilka delprover som analyserades visas i bilaga 2). Resterande prover sparades av 

LKAB för eventuella kompletteringar. 

 

 

 

3.4 Laborationsanalyser  

Samtliga laboratorieanalyser bekostades av LKAB. Vattenproverna analyserades på LKAB:s 

eget ackrediterade laboratorium i Kiruna. Sedimentproverna skickades för analys till ALS 

Scandinavia, Luleå. Resultatet redovisas i bilaga 1 och 2. 
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3.5 Syrgasmätning  

Syrgashalten i sjön mättes dels i in- och utflödet i sjön, men sedan gjordes också en mätning 

på en utav provpunkterna där sedimentprover tidigare togs, MSE 10. Denna punkt valdes då 

vattendjupet här var det störst uppmätta (3 m). Syremätningen gjordes under vecka 15 i 

samband med den andra vattenprovtagningen. 

 
 
 

3.6 Bedömning  

Resultaten från provtagningen användes sedan som underlag för en nulägesbedömning av 

sjöns rådande tillstånd, samt dess vattenkvalitet. Majoriteten av parametrarna har bedömts 

utifrån naturvårdverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Också jämförelser med 

referenssjöar har gjorts. De sjöar som använts som referenssjöar är närliggande sjöar som 

ingår i LKAB:s kontinuerliga vattenundersökningar, se bilaga 3. Några jämförelser med andra 

sjöar, i andra delar av Sverige, har inte gjorts.   
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4. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

För att möjliggöra översynen av hur väl de uppsatta miljökvalitetsmålen, både de 

övergripande och de mer preciserade, uppfylls krävs en kontinuerlig övervakning och 

bedömning av naturmiljöer. Detta är en del av arbetet mot en hållbar utveckling. 

Miljöövervakning samt undersökningar av miljön har sedan länge bedrivits med framgång. 

För att också utvärderings- och bedömningsaspekterna av miljöarbetet skulle genomföras på 

önskat sätt och uppnå en hög och likartad kvalitet togs, av naturvårdsverket, 

bedömningsgrunder av miljökvalitet fram. Dessa bedömningsgrunder består av totalt sex 

rapporter, som tillsammans täcker samtliga av Sveriges naturtyper och miljöer. Varav en av 

dessa har använts under detta arbetes gång, bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag. 

 

Varje rapport består av en bedömningsmall innehållande de väsentliga parametrarna för just 

den specifika naturtypen som behandlas, för att kunna motsvara de mål och hotbilder som 

finns för områdestypen. Dessa parametrar beskriver huvudsakligen hur tillståndet för det 

undersökta området är, det vill säga det ingår inga mått på mänsklig påverkan, 

utsläppsmängder eller föroreningshalter. Både kemiska och biologiska parametrar utvärderas. 

Bland de kemiska ingår sådana parametrar som indikerar på olika miljöhot så som 

övergödning, försurning och metallförekomst. De biologiska parametrarnas mått ska 

reflektera över tillståndet i näringsvävens olika delar. De återspeglar oftast inte något specifikt 

hot, utan ger en helhetsbild av miljösituationen och eventuellt också vilka hot ett 

vattenområde kan vara utsatt för. Det är huvudsakligen de kemiska parametrar som detta 

arbete har fokuserat på, framför allt eftersom samtliga mätningar gjorts under vintertid då 

tjock is fortfarande låg och de biologiska parametrarna gick därför inte att ta med i 

undersökningen av sjön.  

 

Bedömningsgrunderna är uppbyggda i form av ett klassificeringssystem, som ska göra det 

lättare att tolka och utvärdera miljödata. Tanken är att de ska användas i samband med olika 

undersökningar och miljöövervakningar och då underlätta utvärderingen och tolkningen av 

resultaten. Systemet för klassificeringen är indelad i en femskalig gradient, där klass ett är den 

främsta och klass fem den sämsta klassen. Gränserna har, där det varit möjligt, lagts på nivåer 

där tydliga gradientförändringar sker. Där tydliga gränser inte kunnat identifieras har 

gränserna satts på statistiska grunder, med ett så långt bakgrundsmaterial som möjligt. 

(Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag) 
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Det är dock viktigt att komma ihåg att bedömningsgrunderna inte är en direkt utvärdering av 

sjön utan mer en indikation av vattentillståndet. Därför är det inte möjligt att sätta en fast 

stämpel på vattenkvaliteten som bra eller dålig miljökvalitet. Parametrarna är menade att 

utvärderas var och en för sig och ge en vägledning i bedömningen.  
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5. Resultat 

För samtliga resultat har ett medelvärde av de två gjorda mätningarna använts. 
 
 

5.1 Eutrofiering  

Vanligtvis är det fosfor (P) som är det reglerande växtnäringsämnet, men i vissa fall är det 

kväve (N) som är det reglerande ämnet. Båda dessa parametrar har analyserats och bedömts 

enligt Naturvårdsverket.  

 

Tabell 3a. Den totala fosforhalten för inloppet och utloppet i sjön. Angett i µg/l. 

 

MVA 74 Klass MVA 75 Klass 

Total fosforhalt (µg/l) 6.5 1 6.0 1 

 

 

Tabell 3b. Den totala kvävehalten för inloppet och utloppet i sjön. Angett i µg/l. 

 

MVA 74 Klass MVA 75 Klass 

Totalkvävehalt (µg/l) 67.5 1 645 3 

 

 

Tabell 3c. Totalfosfor- och totalkvävehalt för Naalojärvi in- och utlopp jämfört med LKAB:s referenssjöar. Med 

de högsta värdena för fosfor respektive kväve utmärkta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt tabell 3c är fosforhalten, också till referenssjöarna, som god. Kvävehalten är däremot 

den högsta i jämförelse med LKAB:s referenssjöar.  

 

Provpunkt Totalfosfor (µg/l) Totalkväve (mg/l) 

MVA 74 6.5 0.07 

MVA 75 6.0 0.6 

MVA 10 6.2 0.3 

MVA 11 3.8 0.4 

MVA 12 2.2 0.2 

MVA 13 6.1 0.4 

MVA 14 10 0.4 

MVA 15 8.9 0.3 

MVA 16 8.4 0.4 

MVA 17 3.0 0.2 

MVA 19 3.1 0.1 
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5.2 Syrgas 

Syretillgången i vattnet är viktigt för majoriteten av processerna i sjön. Det är av vital 

betydelse för bland annat respirations- och mikrobiella och flera kemiska processer i sjöns 

ekosystem, samt för den biologiska sammansättningen. Syretillgången varierar främst 

beroende på den organiska belastningen och sjöns produktionsförhållande.  

 

Här har endast en profilmätning av syre gjorts, för att någon form av uppfattning om 

tillståndet skulle erhållas. Resultatet av denna redovisas nedan. 

 

 

 

Figur 4. Diagram över syrgashalten i Naalojärvi. Med syrehalten, angett i mg O2/l,  på x-axeln och 

vattendjupet, angett i meter på y- axeln.  

 

 

 

5.3 Försurning  

Både alkalinitet och pH har mätts. När få mätningar gjorts är alkaliniteten mer pålitlig än pH-

värdet, eftersom pH- värdet skiftar kraftigt under året. Men eftersom pH-värdet är en direkt 

indikator på surheten i sjön och alkaliniteten mer mäter försurningskänsligheten i vattnet har 

båda tagits med i bedömningen.  
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Tabell 4a. Visar Alkaliniteten för sjöns inlopp och utlopp. Angett i mekv/l. 

Klassindelat enligt naturvårdsverket.   

 

MVA 74 Klass MVA 75 Klass 

Alkalinitet (mekv/l) 0.365 1 0.48 1 

 

 

Både inloppet och utloppet visar på en bra alkalinitet i vattnet, vilket kan avläsas av tabell 4a, 

där det syns att ingen större förändring skett från inloppet till utloppet, samt att de båda ät 

tilldelade klass ett enligt bedömningsgrunderna. I jämförelse med referenssjöarna är dock 

alkaliniteten i Naalojärvi högre, vilket framgår av figur 5a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5a. Diagram över alkaliniteten i Naalojärvis in- och utlopp samt LKAB:s referenssjöar.  Alkaliniteten, 

angett i mekv/l redovisas på y-axeln och samtliga provpunkter på x-axeln. 

 

 

Tabell 4b. Visar pH-värdet för sjöns inlopp och utlopp. 

 Klassindelat enligt naturvårdsverket.  

 

MVA 74 Klass MVA75 Klass 

pH- värde 7.25 1 6.75 2 

 

 

Också pH-värdet var bra för båda provtagningspunkterna, även om utloppet tydde på ett något 

sämre pH-värde. Enligt tabell 4b sker en klassförändring från klass ett till klass två.  
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Figur 5b. Diagram över pH- värdet för Naalojärvis in- och utlopp, samt LKAB:s referenssjöar. Med pH-värdet 

presenterat på y –axeln och provpunkterna på x-axeln. 

 

I jämförelse med referenssjöarna är pH-värdet, både vid in- och utflöde, likartat med de 

övriga provtagna sjöarna. 

 
 
 

5.4 Metaller  

För bedömningen av metaller har halter både i vatten och i sediment analyserats, även om det 

är huvudsakligen halten i vatten som kan vara till nytta för bedömningen av risk för 

biologiska störningar.  

 

 

5.4.1 Metaller i sediment enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
 

Tabell 5a. Medel- max och minvärde för sediment, angett i mg/ kg torrsubstans, samt klassindelning efter 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metallhalter i sjösediment. 

Metall Medelvärde (mg/kg ts) Klass Maxvärde (mg/kg ts) Klass Minvärde (mg/kg ts) 

Cu 12.3 1 19.4 2 6.53 

Zn 45.2 1 80.9 1 23.0 

Cd 0.14 1 0.372 1 <0.1 

Pb 15.2 1 16.0 1 1.71 

Hg 1.1 3 1.80 4 <1 

Cr 7.24 1 12.1 2 2.39 

Ni 9.16 2 17.2 3 3.64 

As 5.24 2 9.83 2 <3 

 

De högst uppmätta metallvärdena, redovisade i tabell 5a, är utspridda över sjön, det syns 

ingen gradient med en högre metallkoncentration intill sandmagasinet. Lokaliseringen av 

dessa punkter visas i figuren nedan. 
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Figur 6. Lokaliseringen av de provpunkterna där de olika maxvärdena för metaller uppmättes. 

 

Förutom de metallerna som bedömts enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder har flertalet 

andra analyserats, men eftersom det inte varit möjligt att jämföra eller utvärdera dessa 

kommer de heller inte redovisas utöver provsvarsresultatet i bilaga 2. Det som dock är värt att 

nämna är de förhöjda järnhalterna, dessa ligger samtliga på halter mellan 10,000mg/kg 

torrsubstans och 75,000 mg/kg torrsubstans.  

 

 

  

5.4.2 Metaller i vatten enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
 
Tabell 5b. Metallhalter i inloppet och utloppet i sjön. Angett i µg/l. Klassindelat enligt naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. 

Metall MVA 74 (µg/l) Klass MVA 75 (µg/l) Klass 

Cu 0.157 1 11.5 4 

Zn 1.85 1 221.85 4 

Cd 0.0029 1 0.250 3 

Pb 0.033 1 2.46 4 

Cr 0.083 1 0.297 1 

Ni 0.091 1 10.93 2 

As 0.07 1 0.05 1 

 

Cu 

Zn 
As 

Cd 

Pb 

Hg 

Cr 

Ni 
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Samtliga av inloppets värden tillhör klass ett, medan många av utloppets värden har en högre 

klassindelning. Somliga har så hög klass som fyra. Detta tyder på vattnet som rinner till sjön 

inte är av dålig kvalitet, utan att det förorenas under uppehållstiden i sjön. En komplett 

klassindelning av de olika parametrarna och resultatet av laborationsanalysen redovisas i 

tabell 5b. 

 

 

 

5.4.3 Övriga metaller 

I tabellerna 5a och 5b, ovan, är det metaller som ingår i naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

som redovisats, dock har fler metaller analyserats (se bilaga 1 och 2).  

 

Tabell 5c. Övriga metaller analyserade i Naalojärvis vatten och i referenssjöarna. 

Metall MVA 74 MVA 75 MVA 10 MVA 11 MVA 12 MVA 13 MVA 14 MVA 15 MVA 16 MVA 17 MVA 19 

Aluminium mg/l 0.004 0.006 0.1 0.01 0.031 0.023 0.02 0.022 0.021 0.007 0.0013 

Barium mg/l 0.012 0.02 0.006 0.004 0.004 0.01 0.0065 0.0072 0.0073 0.003 0.0067 

Järn mg/l 0.08 0.02 0.7 0.4 0.02 1.4 0.2 0.7 0.7 0.1 0.2 

Kalcium mg/l 31 26 1.2 1.5 1.5 2.9 1.6 3.1 2.9 0.7 2.3 

Kalium mg/l 0.6 10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.4 0.5 0.4 0.4 

Kisel mg/l 3.6 13.2 1.9 1.9 1.5 2.5 0.1 3.0 2.5 0.5 3.7 

Kobolt µg/l 0.014 0.192 0.3 0.03 0.01 0.1 0.2 0.1 0.05 0.1 0.03 

Kvicksilver µg/l <0.002 0.013 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 

Magnesium mg/l 0.96 1.8 0.5 0.5 0.4 0.7 0.5 0.7 0.8 0.2 0.7 

Mangan mg/l 0.004 71.3 0.01 0.011 0.0026 0.037 0.014 0.026 0.023 0.011 0.0051 

Molybden µg/l 1.095 0.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 

Natrium mg/l 2.2 5.2 0.9 1.1 1.0 1.2 0.8 1.2 1.0 0.5 1.3 

 

En del av metallerna uppmättes i mycket höga halter medans andra förekom i normala halter i 

jämförelse med referenssjöarna, vilket ses i tabellen ovan, där samtliga analyserade metaller 

redovisas. 

 

 

 

5.5 Biologiska parametrar  

Inga biologiska parametrar har analyserats under detta arbete och därför heller inte bedömts.  
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6. Diskussion 

 

6.1 Bedömningar och slutsatser 

Majoriteten av de analyserade parametrarna återfanns i en högre koncentration i utflödet än i 

inflödet, vilket betyder att det är verksamheten som orsakar föroreningen av vattnet.  

 

Provtagningarna som genomförts är emellertid allt för få, enligt bedömningsgrunderna krävs 

en betydligt högre mätfrekvens för en utvärdering vattnets kemiska sammansättning. Därför 

kan resultatet av detta arbete heller inte ses som någon slutlig bedömning, utan endast som en 

indikation av Naalojärvis vattenkvalitet. Erhållna resultat tyder på följande. 

 

Tabell 6. Sammanfattning över naturvårdsverkets bedömda parametrar, med deras klassförändringar under 

uppehållstiden i Naalojärvi, det vill säga med hur många steg vattenkvaliteten har sjunkit.  

(klassförändring markerat med grått) 

  MVA 74 MVA75 

Klassförändring 

0     1      2     3     4      

Totalfosfor(µg/l) 6.5 6.0           

Totalkväve (µg/l) 67.5 645           

Alkalinitet (mekv/l) 0.365 0.48           

pH 7.25 6.75           

Cu (µg/l) 0.157 11.5           

Zn (µg/l) 1.85 221.85           

Cd (µg/l) 0.0029 0.250           

Pb (µg/l) 0.033 2.46           

Cr (µg/l) 0.083 0.297           

Ni(µg/l) 0.091 10.93           

As(µg/l) 0.07 0.05           

 

 

 
 

6.1.1 Eutrofiering  

Fosforhalten (P) i vattnet är låg, vid båda provtagningspunkterna. Däremot var kvävehalten 

(N) hög vid utloppet. Ett visst läckage från sandmagasinet är troligtvis en bidragande orsak till 

de höga N-halterna i sjön Naalojärvi. Det är från sprängämnena som olika former av N härrör, 
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spridningen av dess sker sedan på olika sätt. N sprids till vatten främst genom spill av 

sprängämne vid exempelvis laddning och övrig hantering av odetonerat sprängämne. Också 

det deponerade gråberget kan vara en källa, då N lakas ut ur detta material vid nederbörd och 

sprids till omgivande miljö. Nära Naalojärvi finns en reservdeponi för gråberg, dessutom 

används det också som byggmaterial vid höjning av sandmagasinets dammvall.  

 
 
 

6.1.2 Syrgas 

Vattnets syretillstånd är av vital betydelse för flertalet processer i det akvatiska ekosystemet. 

Halten syrgas varierar främst beroende på produktionsförhållandet och den organiska 

belastningen. För sjöar är vanligtvis syreförhållandet som sämst vid slutet av stagnations-

perioderna sommar och vinter. Eftersom vattnet då är som mest stillastående och det mesta av 

det tillgängliga syret har förbrukats. För att karakterisera syreförhållandet i en sjö baseras 

bedömningen vanligtvis på halten syre istället för mättnaden. För bedömning enligt 

naturvårdsverket ska årsvisa minimivärden baserade på mätningar gjorda under tre år. Dessa 

ska vara tagna under de kritiska perioderna vårvinter/vår och sensommar/höst. Under arbetet 

har allt för få mätningar gjorts för att denna parameter ska kunna utvärderas. Därför har 

endast en profilanalys gjord på en utvald provtagningspunkt, för ge någon form av 

uppfattning om syretillståndet. Den visade på en stor skillnad mellan yt- och bottenvattnet. 

Den låga halten i ytan är förstålig, med tanke på tidpunkten för provtagningen borde stor del 

av syret vara nedbrutet, men med tanke på vattendjupet borde inte sjön vara så pass skiktad 

som den verkar vara. Baserat på en mätning kan ingen bedömning göras, för det krävs 

kompletteringar. Inga syremätningar har gjorts på LKAB:s referenssjöar, därför har det heller 

inte varit möjligt att göra någon jämförande analys.  

 

 

 

6.1.3 Försurning  

De flesta vatten har en förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, en buffertkapacitet. 

Som mått på buffertkapacitet används alkalinintet, denna bestäms av halten av vätekarbonat i 

vattnet. Det är först när koncentrationen av vätekarbonat är så gott som obefintlig som vattnet 

kan komma att bli försurat.  
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pH- värdet i utloppet var något lägre än i inloppet, uppehållstiden i sjön har alltså en något 

försurande effekt på vattnet. Vattnet är inte försurat och det råder heller ingen risk för det, 

men pH-värdet faller dock från klass ett till klass två under uppehållstiden i sjön. Även om 

pH-värdet försämras något sker ingen märkbar förändring av alkalininteten. Både i in- och 

utflödet tillhör detta värde klass ett, det vill säga att vattnet har en god buffertkapacitet.  

 

 
 

6.1.4 Metaller  

Metaller förekommer naturligt i sötvatten, dock i låga halter. I organismer och sediment blir 

dessa halter högre, då en naturlig anrikning sker. Vattnets surhet och innehållet av organiskt 

material påverkar metallhalterna, också bergrund i området och jordart ibland annat 

tillrinningsområdet är andra aspekter som har betydelse. Förhöjda metallhalter kan ha en 

allvarlig påverkan, många metaller kan ge en ekologisk störning redan vid låga halter. Vid en 

längre utsättning och vid högre koncentrationer kan också negativa effekter uppstå, trots att 

många av metallerna är essentiella.  

 

Samtliga metaller förekom i normala halter vid sjöns inlopp. Däremot vid utloppet uppmättes 

höga halter av flertalet metaller. Koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb) bedömdes tillhöra klass 

fyra. Kadmium (Cd) bedömdes tillhöra klass tre, nickel (Ni) klass två och resterande ansågs 

förekomma i låga halter, det vill säga klass ett, enligt bedömningsgrunderna. Vissa av de 

övriga metallerna, som inte ingick i bedömningsgrunderna, förekom i höga halter i jämförelse 

med referenssjöarna. De förhöjda halterna bedöms därför vara orsakade av verksamheten, på 

grund av läckage från sandmagasinet. 

 
Grundvatten i sjöar och vattendrag innehåller ofta relativt höga halter järn (Fe) i jonform i 

syrgasfritt eller surt vatten (Byden, Larsson och Olsson, 2003). Grundvatten innehåller därför 

ofta höga halter Fe(II), det kan röra sig om upp mot 3000µg/l. Ytvattenkoncentrationen är 

däremot i regel lägre, under 200 µg/l. Naalojärvis vatten hade ett högt Fe-innehåll. Däremot 

vid jämförelsen med referenssjöarna framstod inte Fe-halten som lika hög. Därför är det 

tydligt att sjöns lokalisering i ett landskap med en järnrik berggrund är en påverkande faktor.   
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Metallhalterna i sediment var förhållandevis bra. De flesta av medelvärdena för sjön låg på 

låga nivåer, de flesta på klass ett, vissa klass två. Endast en parameter tilldelades klass tre, 

ingen klass fyra eller fem.  

 

Sett på maxvärdet kom endast kvicksilver (Hg) upp i klass fyra, det vill säga höga 

metallhalter i sediment. Resterande klassificerades som lägre. En angavs som klass tre, övriga 

klass två eller till och med ett. Utifrån, naturvårdsverket, är det möjligt att säga att 

metallhalterna i sediment inte uppgår till farliga halter och att tillståndet i sjöbottnen är 

förhållandevis bra. 

 

Järn(Fe) återfanns i höga halter i samtliga prover, eftersom det inte funnits några 

bedömningsgrunder eller likvärdiga referenser att jämföra dessa med har ingen utvärdering 

heller kunnat göras. Möjligheten att jämföra med närliggande sjöar hade varit det bästa 

alternativet, men antagligen är orsaken till de höga Fe-halterna den metallrika berggrunden.  

 

 

 

6.1.5 Biologiska parametrar  

Få biologiska undersökningar har tidigare gjorts i Naalojärvi, det som har gjorts är metall-

analys av fisk. Den undersökningen har jag inte tagit hänsyn till i arbetet och eftersom detta 

examensarbete genomförts under vintern/våren 2009 har det heller inte varit möjligt att 

undersöka några biologiska parametrar. Därför har inga bedömningar eller slutsatser kunnat 

dras. 
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6.2 Felanalys 

Många av bedömningsgrunderna utgår från att många mätningar gjorts och att de är utspridda 

över året. Under detta arbete har endast två vatten- och en sedimentmätning gjorts, vilket ger 

en opålitlig grund för bedömning. Därför har jag också valt att inte göra samtliga 

bedömningar enligt bedömningsgrunderna från naturvårdsverket, eftersom resultatet ändå inte 

skulle vara tillförlitligt. Bland de parametrar jag har valt bort hör bland annat syre och kvoten 

mellan totalfosforhalt och totalkvävehal, eftersom de är bland de parametrarna som kräver 

högst mätfrekvens och resultatet skulle därför bli mest felvisande.  

 
De få mätningarna som gjordes var samlade under samma period under året, senvinter/vår, det 

ger en låg variation av proverna och en missvisande representation av vattenkemin i sjön. 

Tidpunkten för provtagningen gör också att proverna har tagits på ett skiktat stillastående 

vatten och halten hos vissa parametrar påverkas av detta.    

 

I resultatrapporterna från labbanalyserna är det på somliga undersökta parametrar stor mät-

osäkerhet, visserligen är mätresultaten låga, men det ger ändå en viss osäkerhet i tolkningen 

av resultaten.   

 
 
Av de sedimentprover som skickades till analys var de flesta från provpunkter nära magasinet. 

Fler av delproverna tagna längre mot den andra strandkanten borde ha analyserats. Som det nu 

är kan man inte säga om det finns någon skillnad i sedimentet nära sandmagasinet och det 

längre ifrån. Därför är det också något svårare att bedöma hur mycket av föroreningarna i 

bottnen som är orsakade av gruvdriften.  

 
 
 

6.3 Fortsatt arbete 

En gruvverksamhet är alltid en orsak till stor miljöpåverkan, det är inte bara den närbelägna 

miljön utan också områden långt ifrån källan som påverkas. Både luft och vatten förorenas av 

gruvdriften och LKAB är inget undantag i sammanhanget. För att kontrollera sin påverkan på 

omgivningen utför verksamheten kontinuerligt undersökningar i, omkring lokaler långt ifrån 

industriområdet. Naalojärvi är ett naturobjekt lokaliserat så nära utsläppskällan som inne på 

själva industriområdet och är därför kraftigt utsatt för verksamhetens föroreningar. Just därför 
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bör sjön bli en permanent del av LKAB:s miljöövervakning. De få mätningarna som har gjorts 

under detta arbete bör kompletteras, genom att mätningar utförs i enlighet med 

naturvårdsverkets rekommendationer, vad gäller frekvens och tidpunkter under året. Utifrån 

de mer frekventa mätningarna kan en mer komplett och pålitlig bedömning, enligt 

naturvårdsverkets bedömningsgrunder, göras.  

 

Det är inte bara de kemiska parametrarna som måste undersökas vidare, utan också de 

biologiska. Under detta arbete har ingen hänsyn tagits till de biologiska parametrarna, trots att 

de biologiska kvalitetsparametrarna är viktiga indikatorer på sjöns tillstånd.  

 

En vattenbalans bör genomföras, därför bör också flödesmätningar av sjön göras. En exakt 

bedömning av sjöns storlek kan också vara relevant att göra i samband med en vattenbalans-

beräkning. Parametrar som då kan vara intressanta är exempelvis vattnets max- och medel-

djup. Vattenbalansen kan sedan vara till nytta för exempelvis beräkning av storleken på 

sandmagasinets läckage ut i sjön.   

 

 

 

6.4 Avslutande reflektioner 

Inflödet visade inte på några orenheter i vattnet, vilket betyder att det är under vattnets 

uppehålls tid i sjön som föroreningarna uppstår. Det i sin tur betyder att det måste vara 

gruvverksamheten som står som ansvarig för det. Dock togs båda proverna under senvintern, 

då isen legat som längst, vilket också det är en, för resultatet, påverkande parameter. Eftersom 

vattnet då är mer stillastående och ett språngskikt skiljer de undre vattenmassorna från de 

övre. Det gör att en skillnad i vattenkvalitet och innehåll uppstår mellan vattnet ovan och 

under språngskiktet. Syrehalten är bland de parametrar som påverkas tydligast och det är 

också en av de parametrarna som, enligt naturvårdsverket, kräver högst mätfrekvens för 

bedömning. Att det inte var möjligt att genomföra bedömningen av syre är därför förståligt, 

men samtidigt uppstår ett stort hålrum i nulägesbedömningen av sjön. Genom ett fortsatt 

analysarbete med sjön kan samtliga parametrar, inte bara syre, analyseras och bedömas 

korrekt.  
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Det var få av de analyserade metallerna som tilldelades klass ett eller två. Majoriteten 

tillhörde klass tre eller till och med fyra. Visserligen är det förståeligt att en gruvverksamhet 

ger upphov till utsläpp av metaller, men det är relativt höga värden som uppmättes i sjön. 

Framför allt när det är flera metallparametrar som har höga koncentrationer. Sedan i 

jämförelse med provresultaten från inloppet ser det om möjligt ännu värre ut. Eftersom vattnet 

här tilldelats klass ett för samtliga metallparametrar. Jag anser, åter igen, att det är viktigt att 

fortsätta undersöka och ta prover av vattnet i Naalojärvi. Även om det inte är troligt så är det 

ändå möjligt att det är en tillfällighet att så höga värden erhölls. Bara under den korta perioden 

mellan de två provtagningarna vi gjorde var det en stor skillnad på värdena. Därför kan jag 

inte låta bli att fundera om det kanske till viss del var en oturlig mätning, att värdena inte är så 

höga under hela året.   

 

Järnhalten var hög i bottensedimenten, men inte alls lika höga halter kunde detekteras i 

vattnet. Därför måste de höga sedimentkoncentrationerna huvudsakligen bero på höga 

järnhalter i berggrunden, men också produktionen kan ha haft viss påverkan. Framförallt 

tidigare produktion, då halterna återfinns i sedimentet. 

 

 

Tiden jag hade utsatt för att göra arbetet upplever jag fortfarande som för kort. Därför kan 

detta endast ses som en början av LKAB:s arbete med sjön. Det kommer att krävas flertalet 

fler mätningar för att en rättvisande bild av tillståndet ska erhållas. Gärna flera år framåt i 

tiden. Det viktigaste är dock att mätvärden från samtliga årstider ingår vid bedömningen. 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder är ofta menade att användas för bedömning av 

provtagning gjord antingen under hela årets lopp eller under sommarmånaderna. Därför kan 

de klassindelningar jag gjort till viss del vara felaktiga.  

 

Resultatet av det fortsatta arbetet tror jag kommer bli väldigt intressant, dels för att se den 

skillnad det kommer att göra för den redan gjorda klassindelningen och dels för att se hur de 

fortsatta mätvärdena förhåller sig till dem vi erhöll. Det vill säga om det kommer att 

förekomma märkbara skillnader från år till år, men också om det kommer vara stora skillnader 

under året.  

 

Dessutom kan de biologiska parametrarna av naturvårdsverkets bedömningsgrunder tas med i 

det fortsatta arbetet. Dessa är till och med en större del av en sjöundersökning än de kemiska 
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parametrarna. De indikerar hur väl organismer överlever i biotopen, vilket är den viktigaste 

indikatorn på en sjös tillstånd. Med dem inräknade kan den slutliga bedömningen bli en helt 

annan än den baserad endast på de kemiska parametrarna.  

 

Vissa svårigheter uppstod under provtagningstiden, huvudsakligen småproblem som lätt gick 

att lösa. Det var huvudsakligen den uteblivna flödesmätningen som ställde till problem. Med 

hjälp av den, och också av den planerade vattenbalansen, hade uppehållstiden för sjön kunnat 

beräknas, eventuellt också bedöma hur stort läckage som sker in till sjön från sandmagasinet.  
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MSE 5.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 1.6 2% % 1 V 

As <3   mg/kg TS 2 E 

Ba 94.3 14.2 mg/kg TS 2 E 

Be 0.204 0.050 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 2.93 0.49 mg/kg TS 2 E 

Cr 4.38 0.83 mg/kg TS 2 E 

Cu 11.4 1.8 mg/kg TS 2 E 

Fe 12800 2470 mg/kg TS 2 E 

Hg 1.80 0.51 mg/kg TS 2 E 

Li 1.17 0.27 mg/kg TS 2 E 

Mn 90.0 14.8 mg/kg TS 2 E 

Mo 4.53 0.79 mg/kg TS 2 E 

Ni 10.3 1.9 mg/kg TS 2 E 

P 1090 179 mg/kg TS 2 E 

Pb 4.52 0.89 mg/kg TS 2 E 

Sr 33.3 5.6 mg/kg TS 2 E 

V 24.5 4.5 mg/kg TS 2 E 

Zn 27.1 4.9 mg/kg TS 2 E 

MSE 4.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 4.4 2% % 1 V 

As 4.40 1.51 mg/kg TS 2 E 

Ba 61.9 9.3 mg/kg TS 2 E 

Be 0.175 0.045 mg/kg TS 2 E 

Cd 0.372 0.092 mg/kg TS 2 E 

Co 4.71 0.79 mg/kg TS 2 E 

Cr 2.39 0.51 mg/kg TS 2 E 

Cu 6.53 1.04 mg/kg TS 2 E 

Fe 19800 3800 mg/kg TS 2 E 

Hg <1   mg/kg TS 2 E 

Li <0.1   mg/kg TS 2 E 

Mn 144 24 mg/kg TS 2 E 

Mo 4.09 0.69 mg/kg TS 2 E 

Ni 3.64 0.71 mg/kg TS 2 E 

P 1000 165 mg/kg TS 2 E 

Pb 14.9 2.5 mg/kg TS 2 E 

Sr 46.8 7.8 mg/kg TS 2 E 

V 7.21 1.34 mg/kg TS 2 E 

Zn 51.4 9.4 mg/kg TS 2 E 
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MSE 6.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 4.4 2% % 1 V 

As 7.57 2.48 mg/kg TS 2 E 

Ba 48.9 7.4 mg/kg TS 2 E 

Be 0.269 0.066 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 5.53 0.92 mg/kg TS 2 E 

Cr 6.25 1.20 mg/kg TS 2 E 

Cu 17.9 2.8 mg/kg TS 2 E 

Fe 27500 5300 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 0.829 0.196 mg/kg TS 2 E 

Mn 96.4 15.9 mg/kg TS 2 E 

Mo 9.73 1.56 mg/kg TS 2 E 

Ni 14.9 2.7 mg/kg TS 2 E 

P 2060 338 mg/kg TS 2 E 

Pb 11.6 2.0 mg/kg TS 2 E 

Sr 45.0 7.5 mg/kg TS 2 E 

V 34.0 6.3 mg/kg TS 2 E 

Zn 37.9 6.9 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 7.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 6.0 2% % 1 V 

As 3.27 1.44 mg/kg TS 2 E 

Ba 26.1 3.9 mg/kg TS 2 E 

Be 0.205 0.050 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 3.10 0.52 mg/kg TS 2 E 

Cr 3.87 0.74 mg/kg TS 2 E 

Cu 6.95 1.10 mg/kg TS 2 E 

Fe 10700 2060 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 0.432 0.171 mg/kg TS 2 E 

Mn 68.9 11.4 mg/kg TS 2 E 

Mo 3.00 0.53 mg/kg TS 2 E 

Ni 5.27 0.97 mg/kg TS 2 E 

P 444 73 mg/kg TS 2 E 

Pb 3.65 0.74 mg/kg TS 2 E 

Sr 18.9 3.2 mg/kg TS 2 E 

V 7.54 1.40 mg/kg TS 2 E 

Zn 23.0 4.2 mg/kg TS 2 E 
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MSE 9.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 7.7 2% % 1 V 

As 5.83 2.19 mg/kg TS 2 E 

Ba 87.9 13.3 mg/kg TS 2 E 

Be 0.245 0.059 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 7.14 1.19 mg/kg TS 2 E 

Cr 2.99 0.57 mg/kg TS 2 E 

Cu 8.64 1.37 mg/kg TS 2 E 

Fe 42600 8210 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 0.341 0.181 mg/kg TS 2 E 

Mn 272 45 mg/kg TS 2 E 

Mo 8.63 1.38 mg/kg TS 2 E 

Ni 9.24 1.70 mg/kg TS 2 E 

P 1430 235 mg/kg TS 2 E 

Pb 9.63 1.80 mg/kg TS 2 E 

Sr 60.6 10.1 mg/kg TS 2 E 

V 19.0 3.5 mg/kg TS 2 E 

Zn 38.7 7.0 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 10.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 5.0 2% % 1 V 

As 6.70 2.15 mg/kg TS 2 E 

Ba 95.8 14.5 mg/kg TS 2 E 

Be 0.355 0.084 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 9.41 1.57 mg/kg TS 2 E 

Cr 7.89 1.48 mg/kg TS 2 E 

Cu 17.5 2.8 mg/kg TS 2 E 

Fe 75300 14500 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 1.55 0.37 mg/kg TS 2 E 

Mn 473 78 mg/kg TS 2 E 

Mo 13.6 2.1 mg/kg TS 2 E 

Ni 11.9 2.2 mg/kg TS 2 E 

P 1790 294 mg/kg TS 2 E 

Pb 16.0 2.7 mg/kg TS 2 E 

Sr 71.1 11.9 mg/kg TS 2 E 

V 39.8 7.4 mg/kg TS 2 E 

Zn 58.3 10.6 mg/kg TS 2 E 
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MSE 10.2 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 6.0 2% % 1 V 

As 5.46 2.23 mg/kg TS 2 E 

Ba 47.1 7.1 mg/kg TS 2 E 

Be 0.273 0.66 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 7.56 1.26 mg/kg TS 2 E 

Cr 6.00 1.14 mg/kg TS 2 E 

Cu 12.2 1.9 mg/kg TS 2 E 

Fe 47000 9040 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 1.38 0.33 mg/kg TS 2 E 

Mn 149 25 mg/kg TS 2 E 

Mo 6.01 1.10 mg/kg TS 2 E 

Ni 7.45 1.37 mg/kg TS 2 E 

P 730 120 mg/kg TS 2 E 

Pb 10.3 1.8 mg/kg TS 2 E 

Sr 47.6 8.0 mg/kg TS 2 E 

V 17.7 3.3 mg/kg TS 2 E 

Zn 40.7 7.4 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 10.6 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 7.3 2% % 1 V 

As <3   mg/kg TS 2 E 

Ba 34.5 5.2 mg/kg TS 2 E 

Be 0.268 0.064 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 4.07 0.68 mg/kg TS 2 E 

Cr 4.81 0.90 mg/kg TS 2 E 

Cu 8.90 1.42 mg/kg TS 2 E 

Fe 21400 4120 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 0.907 0.279 mg/kg TS 2 E 

Mn 76.5 12.6 mg/kg TS 2 E 

Mo 4.00 0.69 mg/kg TS 2 E 

Ni 5.23 0.97 mg/kg TS 2 E 

P 296 49 mg/kg TS 2 E 

Pb 1.77 0.67 mg/kg TS 2 E 

Sr 30.0 5.0 mg/kg TS 2 E 

V 8.25 1.53 mg/kg TS 2 E 

Zn 24.9 4.5 mg/kg TS 2 E 
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MSE 10.7 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 1.6 2% % 1 V 

As 3.40 1.57 mg/kg TS 2 E 

Ba 33.2 5.0 mg/kg TS 2 E 

Be 0.271 0.065 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 4.70 0.79 mg/kg TS 2 E 

Cr 4.98 0.94 mg/kg TS 2 E 

Cu 8.59 1.36 mg/kg TS 2 E 

Fe 26500 5090 mg/kg TS 2 E 

Hg 1.38 0.48 mg/kg TS 2 E 

Li 0.733 0.190 mg/kg TS 2 E 

Mn 73.2 12.1 mg/kg TS 2 E 

Mo 3.76 0.67 mg/kg TS 2 E 

Ni 5.37 0.99 mg/kg TS 2 E 

P 289 48 mg/kg TS 2 E 

Pb 1.71 0.54 mg/kg TS 2 E 

Sr 29.8 5.0 mg/kg TS 2 E 

V 7.15 1.33 mg/kg TS 2 E 

Zn 25.8 4.7 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 11.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 6.0 2% % 1 V 

As 9.83 2.85 mg/kg TS 2 E 

Ba 133 20 mg/kg TS 2 E 

Be 0.412 0.97 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 9.65 1.61 mg/kg TS 2 E 

Cr 9.36 1.78 mg/kg TS 2 E 

Cu 12.6 2.0 mg/kg TS 2 E 

Fe 61500 11800 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 2.17 0.49 mg/kg TS 2 E 

Mn 506 83 mg/kg TS 2 E 

Mo 8.42 1.41 mg/kg TS 2 E 

Ni 10.9 2.0 mg/kg TS 2 E 

P 2770 455 mg/kg TS 2 E 

Pb 9.95 1.76 mg/kg TS 2 E 

Sr 57.3 9.6 mg/kg TS 2 E 

V 37.5 6.9 mg/kg TS 2 E 

Zn 80.9 14.7 mg/kg TS 2 E 
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MSE 12.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 7.0 2% % 1 V 

As 3.72 1.40 mg/kg TS 2 E 

Ba 113 17 mg/kg TS 2 E 

Be 0.347 0.082 mg/kg TS 2 E 

Cd <0.1   mg/kg TS 2 E 

Co 9.02 1.51 mg/kg TS 2 E 

Cr 9.39 1.76 mg/kg TS 2 E 

Cu 16.3 2.6 mg/kg TS 2 E 

Fe 59200 11400 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 3.27 0.73 mg/kg TS 2 E 

Mn 488 80 mg/kg TS 2 E 

Mo 12.2 1.9 mg/kg TS 2 E 

Ni 12.7 2.3 mg/kg TS 2 E 

P 2030 334 mg/kg TS 2 E 

Pb 7.72 1.50 mg/kg TS 2 E 

Sr 58.3 9.8 mg/kg TS 2 E 

V 37.3 6.9 mg/kg TS 2 E 

Zn 50.4 9.2 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 12.2 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 7.9 2% % 1 V 

As 5.15 1.75 mg/kg TS 2 E 

Ba 91.9 13.9 mg/kg TS 2 E 

Be 0.340 0.080 mg/kg TS 2 E 

Cd 0.141 0.072 mg/kg TS 2 E 

Co 9.76 1.63 mg/kg TS 2 E 

Cr 10.2 1.9 mg/kg TS 2 E 

Cu 13.7 2.2 mg/kg TS 2 E 

Fe 46000 8850 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 3.70 0.83 mg/kg TS 2 E 

Mn 335 55 mg/kg TS 2 E 

Mo 12.5 2.0 mg/kg TS 2 E 

Ni 9.81 1.80 mg/kg TS 2 E 

P 1250 205 mg/kg TS 2 E 

Pb 10.5 1.8 mg/kg TS 2 E 

Sr 52.8 8.8 mg/kg TS 2 E 

V 41.0 7.6 mg/kg TS 2 E 

Zn 58.0 10.6 mg/kg TS 2 E 
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MSE 12.3 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 9.3 2% % 1 V 

As 4.22 1.80 mg/kg TS 2 E 

Ba 76.3 11.5 mg/kg TS 2 E 

Be 0.301 0.073 mg/kg TS 2 E 

Cd 0.158 0.073 mg/kg TS 2 E 

Co 9.84 1.64 mg/kg TS 2 E 

Cr 9.08 1.71 mg/kg TS 2 E 

Cu 12.4 2.0 mg/kg TS 2 E 

Fe 45300 8710 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 2.79 0.62 mg/kg TS 2 E 

Mn 259 43 mg/kg TS 2 E 

Mo 10.5 1.7 mg/kg TS 2 E 

Ni 7.62 1.40 mg/kg TS 2 E 

P 905 149 mg/kg TS 2 E 

Pb 10.3 1.8 mg/kg TS 2 E 

Sr 44.2 7.4 mg/kg TS 2 E 

V 46.1 8.5 mg/kg TS 2 E 

Zn 52.9 9.6 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 12.4 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 13.0 2% % 1 V 

As 4.17 1.51 mg/kg TS 2 E 

Ba 87.5 13.2 mg/kg TS 2 E 

Be 0.353 0.083 mg/kg TS 2 E 

Cd 0.186 0.075 mg/kg TS 2 E 

Co 7.25 1.21 mg/kg TS 2 E 

Cr 10.2 1.9 mg/kg TS 2 E 

Cu 9.95 1.57 mg/kg TS 2 E 

Fe 33800 6500 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 2.98 0.67 mg/kg TS 2 E 

Mn 269 44 mg/kg TS 2 E 

Mo 8.58 1.37 mg/kg TS 2 E 

Ni 5.02 0.96 mg/kg TS 2 E 

P 911 150 mg/kg TS 2 E 

Pb 9.37 1.68 mg/kg TS 2 E 

Sr 46.0 7.7 mg/kg TS 2 E 

V 35.9 6.6 mg/kg TS 2 E 

Zn 45.0 8.2 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 12.5 
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Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 10.4 2% % 1 V 

As 4.93 2.51 mg/kg TS 2 E 

Ba 94.2 14.2 mg/kg TS 2 E 

Be 0.387 0.091 mg/kg TS 2 E 

Cd 0.183 0.074 mg/kg TS 2 E 

Co 7.73 1.29 mg/kg TS 2 E 

Cr 11.2 2.1 mg/kg TS 2 E 

Cu 11.8 1.9 mg/kg TS 2 E 

Fe 35700 6870 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 3.54 0.79 mg/kg TS 2 E 

Mn 267 44 mg/kg TS 2 E 

Mo 8.30 1.37 mg/kg TS 2 E 

Ni 4.87 0.90 mg/kg TS 2 E 

P 924 152 mg/kg TS 2 E 

Pb 8.33 1.43 mg/kg TS 2 E 

Sr 45.7 7.6 mg/kg TS 2 E 

V 36.1 6.7 mg/kg TS 2 E 

Zn 51.7 9.4 mg/kg TS 2 E 

 

MSE 13.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 7.0 2% % 1 V 

As 8.94 2.71 mg/kg TS 2 E 

Ba 95.6 14.4 mg/kg TS 2 E 

Be 0.524 0.123 mg/kg TS 2 E 

Cd 0.185 0.078 mg/kg TS 2 E 

Co 11.6 1.9 mg/kg TS 2 E 

Cr 12.1 2.3 mg/kg TS 2 E 

Cu 19.4 3.1 mg/kg TS 2 E 

Fe 40600 7820 mg/kg TS 2 E 

Hg <0.1   mg/kg TS 2 E 

Li 2.66 0.61 mg/kg TS 2 E 

Mn 354 58 mg/kg TS 2 E 

Mo 12.7 2.0 mg/kg TS 2 E 

Ni 14.3 2.6 mg/kg TS 2 E 

P 1540 253 mg/kg TS 2 E 

Pb 13.2 2.2 mg/kg TS 2 E 

Sr 70.6 11.8 mg/kg TS 2 E 

V 49.4 9.1 mg/kg TS 2 E 

Zn 59.6 10.9 mg/kg TS 2 E 
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MSE 14.1 

Parameter Resultat Mätosäkerhet (± ) Enhet Metod Utf 

TS 5.1 2% % 1 V 

As 5.51 1.79 mg/kg TS 2 E 

Ba 64.8 9.8 mg/kg TS 2 E 

Be 0.264 0.063 mg/kg TS 2 E 

Cd 0.151 0.071 mg/kg TS 2 E 

Co 9.06 1.51 mg/kg TS 2 E 

Cr 8.01 1.50 mg/kg TS 2 E 

Cu 14.5 2.3 mg/kg TS 2 E 

Fe 28300 5430 mg/kg TS 2 E 

Hg <1   mg/kg TS 2 E 

Li 0.870 0.220 mg/kg TS 2 E 

Mn 108 18 mg/kg TS 2 E 

Mo 4.38 0.73 mg/kg TS 2 E 

Ni 17.2 3.1 mg/kg TS 2 E 

P 1450 238 mg/kg TS 2 E 

Pb 15.1 2.5 mg/kg TS 2 E 

Sr 36.0 6.0 mg/kg TS 2 E 

V 50.0 9.3 mg/kg TS 2 E 

Zn 41.6 7.6 mg/kg TS 2 E 
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MVA 10 Välkommatjärn 

MVA 11 Laktjärn 

MVA 12 Parejaure 

MVA 13 Allajaure 

MVA 14 Noulajärvi 

MVA 15 Vassaraträsk 

MVA 16 Nietsakjaure 

MVA 17 Byxtjärn 

MVA 19 Ala Harrilombolo 

MVA 16 

MVA 15 
MVA 14 

MVA 13 

MVA 12 

MVA 11 

MVA 10 

MVA 17 

MVA 19 


