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1 BAKGRUND 
 
Under samråden inför ansökan om bearbetningskoncession och miljötillstånd för 
Liikavaara K nr 2 har myndigheter och närboende uttryckt önskemål om att få en 
utförligare beskrivning av rådande damningssituation runt Aitik samt hur denna 
förväntas påverkas av den planerade verksamheten. 
 
2 NULÄGE 
 
I en verksamhet som den som bedrivs vid Aitik, där bergmaterial losshålls och 
finfördelas, finns många olika processer och material som kan ge upphov till damning 
(Tabell 1).  
 
Tabell 1. Material som kan ge upphov till damning samt exempel på möjliga källor och 
processer som kan ge upphov till damning för respektive material. Medelkopparhalten i 
olika material under år 2017. 
Material Exempel på 

möjliga 
punktkällor 

Exempel på 
möjliga 
källor till 
diffus 
damning 

Exempel på 
processer 
som kan ge 
upphov till 
damning 

Medel-
kopparhalt 
under år 
2017 (%)  

Morän  Moränupplag Jordavrym-
ning, efter-
behandlings-
arbeten 

 

Gråberg Miljögrå-
bergskrossar 

Gråbergs-
upplag, 
vägar 

Sprängning, 
tippning, 
krossning 

<0,28 

Malm Produktions-
krossar, 
malmlager 

 Sprängning, 
krossning, 
transport 

0,28 

Kopparslig Sliglager  Transport 24,76 
Anriknings-
sand 

 Sandmaga-
sin 

Dammbygg-
nation 

0,03 

 
Eftersom damning under lång tid har varit en prioriterad miljöfråga har Boliden utfört 
både litteraturstudier och tester av olika metoder för att minska denna typ av störning (t 
ex Bilaga B19 i ansökan för gällande tillstånd). 
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De organisatoriska och tekniska hjälpmedel som bolaget bedömt vara de mest effektiva 
för att minska damningen från verksamheten i Aitik är: 
 

1) Planering av insatser under barmarksperioden (upphandling av entreprenörer, 
inköp av medel för damningsbekämpning, underhåll av utrustning) 

2) Regelbundna samordningsmöten för damningsbekämpning under 
barmarkssäsongen 

3) Planering av var i sandmagasinet deponering av anrikningssand ska ske så att 
processvattnet kan nyttjas för att hålla en så stor del av magasinets yta som 
möjligt fuktig 

4) Bevattning och saltning av vägar inom verksamhetsområdet samt av dammkrön 
och beacher på sandmagasinet 

5) Utlägg av dammbindande medel på ”inaktiva” delar av sandmagasinet där det 
finns risk för damning 

6) Dysning med vatten längs delar av systemet för krossning och infrakt 
7) Sopning av asfaltsytor under sommartid 

 
Dessa metoder tillämpas nu rutinmässigt i verksamheten. 
 
3 EGENKONTROLLPROGRAM 
 
Damning från Aitikgruvan regleras av ett antal villkor i mark- och miljödomstolens 
deldom 2014-10-03 i mål M3093-12, vilka refereras till nedan. 
 
I dagsläget bedriver Aitik ett tämligen omfattande egenkontrollprogram för att 
kontrollera utsläpp, halter och nedfall av stoft. Programmet omfattar mätningar  
vid punktkällor samt i byar och omgivande mark. Nedan ges en sammanfattande 
beskrivning av nuvarande mätprogram. 
 
3.1 MÄTNINGAR VID PUNKTKÄLLOR 
 
I enligt med villkor 3 kontrolleras utsläppen av stoft från krossar, malmmagasin 
(mellanlager, malmlada) och kvarnhall. Kontrollen sker genom mätning av stofthalt i 
utgående luft, vilken utförs av mättekniker från Boliden Rönnskär. Mätningarna sker 
vid olika tillfällen under året med två schemalagda mätningar per anläggning och år. 
Även omlastnings- och drivstationer omfattas av dessa mätningar. 
 
3.2 MÄTNINGAR AV NEDFALLANDE STOFT 
 
Mätningar av nedfallande stoft utförs med hjälp av så kallade NILU-hinkar, Figur 1. 
Det nedfallande stoft som samlats upp under en månad analyseras med avseende på 
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mängd samt innehåll av antimon (Sb), arsenik (As), beryllium (Be), bly (Pb), kadmium 
(Cd), koppar (Cu), krom (Cr), nickel (Ni) och zink (Zn). Mätningar utförs vid 16 
punkter i verksamhetsområdets närhet (Figur 2) samt i byarna Kilvo, Purnu och 
Tidnokenttä på lite längre avstånd. Punkternas placering styrs delvis av historik 
(möjligheten att bibehålla tidsserier för att kunna följa upp förändringar över tid) och 
praktiska överväganden (möjligheten att samla in prover en gång i månaden, även under 
vintertid), men ambitionen är att täcka in platser där det finns närboende samt alla 
väderstreck (att få en bild av stoftspridningen oavsett åt vilket håll det blåser). 
 

 
Figur 1. NILU-hink för insamling av 
nedfallande stoft. 
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Figur 2. Aktuella mätpunkter för nedfallande stoft runt Aitikgruvan. 
 
3.3 MÄTNING AV SMÅ INANDNINGSBARA PARTIKLAR 
 
I enlighet med villkor 4 utförs mätningar av PM10 i byarna Sakajärvi och Liikavaara 
samt av PM2,5 i Sakajärvi (Figur 3). Mätningarna i Liikavaara utförs med hjälp av en 
provtagningsutrustning där luft under ett dygn sugs genom ett filter som samlar upp 
partiklarna (Figur 4 samt närbild på rapportens framsida). Filtren från provpunkterna 
samlas in en gång per vecka och skickas iväg för analys på ett externt laboratorium 
(IVL Svenska miljöinstitutet). Under år 2017 installerades en ny, optisk mätutrustning i 
Sakajärvi (Figur 5). Denna har gjort det möjligt att ta ut data från tidsperioder ned till 
15 minuter samt att mäta flera olika partikelfraktioner (PM1, PM2,5, PM4, PM10 och 
TSP). 
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Figur 3. Nuvarande och tidigare mätpunkter för PM10 och PM2,5 (endast Sakajärvi). 
 

 
Figur 4. IVLs provtagningsutrustning för PM (vid den 
tidigare mätpunkten i Sakajärvi). 
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Figur 5. Mätbod för optisk mätning av 
partiklar i luft. 
 
3.4 MÄTNING AV METALLHALTER I MOSSA 
 
Mätning av metallhalter i mossa (Figur 6) utförs för att erhålla en uppfattning om torr- 
och våtdeposition av metaller. Dessa mätningar utförs ungefär vart femte år. För 
närvarande analyseras arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), kobolt (Co), 
koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin (V) och zink (Zn). De 
punkter där mossa samlades in vid den senaste provtagningen år 2015 redovisas i Figur 
7. 
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Figur 6. Insamling av mossa för 
analys av metalldeposition. 
 
3.5 MÄTNING AV METALLHALTER I BÄR OCH SVAMP 
 
Boliden har även låtit utföra sporadiska analyser av metallhalter i bär och svamp. Den 
senaste undersökningen utfördes år 2012 och omfattade blåbär, hjortron och soppar 
(Bilaga B28 i ansökan för gällande tillstånd). 
 
Prover samlades in från nio lokaler runt verksamhetsområdet och analyserades med 
avseende på arsenik (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), koppar (Cu), krom 
(Cr), kvicksilver (Hg), mangan (Mn), nickel (Ni), och zink (Zn). 
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Figur 7. Provtagningspunkter vid den senaste undersökningen av metallhalter i mossa 
år 2015. 
 
4 RESULTAT 
 
Nedan redovisas aktuella resultat från egenkontrollprogrammet avseende stoft. 
Sammanfattningsvis innehålls gällande villkor och miljökvalitetsnormer. 
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4.1 PUNKTKÄLLOR 
 
Gällande tillstånd innehåller inget begränsningsvärde utan anger endast att 
stoftutsläppen från ett antal punktkällor ska kontrolleras. De riktvärden som fanns i 
tidigare gällande tillstånd (20 µg/m3 normaltorr gas) har emellertid innehållits vid 
samtliga mätningar som utförts sedan det nya tillståndet togs i anspråk år 2014. 
 
4.2 NEDFALLANDE STOFT 
 
Mängden nedfallande stoft i Sakajärvi (S10), Liikavaara (S11 och S12), Laurajärvi 
(S13), Grenselet (S14) och vid Nattavaaravägen (S15) regleras i villkor 5. Stoftnedfall 
från verksamheten får som årsmedelvärde för respektive mätpunkt inte överstiga 200 
g/100 m2 och kalendermånad. 
 
Av Tabell 2 framgår att villkoret för nedfallande stoft har innehållits under samtliga 
helår som det varit gällande (år 2015-2017). 
 
Tabell 2. Uppmätta årsmedelhalter (g/(ar*mån) av nedfallande stoft i mätpunkter som 
regleras av villkor. Gällande begränsningsvärde är 200 g/(ar*mån). 
Mätpunkt 2015 2016 2017 
S10 Sakajärvi 57 39 27 
S11 Liikavaara norra 27 13* 14 
S12 Liikavaara södra 106 57 81 
S13 Laurajärvi 36 37 42 
S14 Grenselet 98 78 51 
S15 Nattavaaravägen 8 13 13 
*Exklusive ett extremvärde, då stoftmängden istället hade varit 253 g/(ar*mån). 
Genomförd utredning visar att det stoft som orsakat extremvärdet inte kan tillskrivas 
stoft från Aitikgruvan. Villkoret rör stoftnedfall från verksamheten. 
 
I Bilaga 1 redovisas data från de senaste 12 årens mätningar. De minsta mängderna 
uppmäts i regel väster om verksamhetsområdet, vilket är ett förväntat resultat med 
hänsyn till att den förhärskande vindriktningen vid Aitik är västlig (Figur 8). 
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Figur 8. Vindfördelning och vindros för Gällivare för år 2016. Den förhärskande 
vindriktningen i området vid Aitik är västlig. 
 
Med tre undantag uppmättes årsmedelhalter över 200 g/(ar*mån) endast inom eller i 
nära anslutning till nuvarande verksamhetsområde. Halter över 200 g/(ar*mån) 
uppmättes vid provpunkt S7 år 2007, vid provpunkt S23 år 2010 och vid provpunkt S14 
år 2012. Provpunkt S7 och S23 ligger båda öster om sandmagasinet och det är troligt att 
det har varit en betydande källa till dammet. För provpunkt S23 har troligen även damm 
från det nya kross- och infraktssystemet, som togs i drift år 2010, bidragit. År 2012 
uppmättes de största mängderna nedfallande stoft vid S14 (Grenselet). En trolig källa 
till detta damm är att stora mängder miljögråberg under året tippades på gråbergsupplag 
T6, vilket är beläget strax söder om provpunkten. 
 
Om man skulle rangordna stoftnedfallet i byarna ser det i regel ut såhär: 
 
Keskijärvi (S26, tidigare S24) < norra Liikavaara (S11) < Sakajärvi (S10) < Laurajärvi 
(S13) < södra Liikavaara (S12) 
 
Detta resultat är något förvånande sett till avstånd från verksamheten och förhärskande 
vindriktning, vilket innebär att det inte går att utesluta bidrag från mer närbelägna 
källor. 
 
Det är också värt att notera att det ofta finns en årstidsvariation i mängden nedfallande 
stoft i olika mätpunkter (Figur 9). På vintern är verksamhetsområdet snötäckt och på 
sommaren går det att använda vatten för damningsbekämpning. Frystorka i 
kombination med kraftiga vindar under vår och höst kan emellertid medföra problem 
med damning då det är svårt att använda vatten på grund av att det blir halt på vägar och 
på grund av att vattenledningar fryser.  
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Figur 9. Mängd nedfallande stoft i provpunkt S23 mellan år 2010 och 2017. 
Notera att de största mängderna under många år uppmättes i april månad. 
 
Mätningar av metallinnehåll (utöver koppar) i partiklar har pågått sedan december 
månad år 2014. Under denna period har den uppmätta mängden antimon (Sb) i ett prov 
aldrig varit över rapporteringsgränsen på 1 µg. Mängden kadmium (Cd) har endast varit 
över denna rapporteringsgräns vid två tillfällen då 1 µg har uppmätts i två prover tagna 
inne på industriområdet under år 2017. 
 
För arsenik (As) och beryllium (Be) har aldrig mängder över rapporteringsgränsen på 1 
respektive 0,05 µg uppmätts i prover från byarna (provpunkt S10-S15 och S26). De 
högsta värdena som uppmätts var 5 respektive 0,24 µg, båda dessa mängder uppmättes i 
prov från provpunkt S25 som är belägen strax norr om sandmagasinet. 
 
Med två undantag har de högsta uppmätta mängderna av krom (Cr), nickel (Ni) och bly 
(Pb) i prover från byarna inte varit högre än 5 respektive 2 och 3 µg. Detta ska jämföras 
med de högsta mängderna som uppmätts inom industriområdet (16, 11 respektive 10 
µg, allt uppmätt i provpunkt S25). I ett prov från provpunkt S15 vid Nattavaaravägen 
(november år 2015) uppmättes 10 µg Cr och 6 µg Ni och i ett prov från provpunkt S26 i 
Keskijärvi (juni år 2015) uppmättes 17 µg Pb. Det senare är den största mängden bly 
som uppmätts i något av proverna under hela mätperioden, vilket gör det mindre 
sannolikt att detta bly skulle härröra från verksamheten vid Aitik. 
 
I prover från byarna uppmättes som mest 11 µg Zn. Som mest uppmättes 49 µg Zn 
(provpunkt S25).  
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Förekomst av kvarts i damm mäts endast inne på industriområdet, inom ramen för de 
yrkeshygieniska mätningar som utförs. De senaste åren är det endast vid mätningar 
inomhus som mätvärden nära eller över gällande gränsvärde uppmätts. Det förefaller 
därför ytterst osannolikt att kvartshaltigt damm skulle utgöra en hälsorisk för 
närliggande byar. 
 
4.3 SMÅ INANDNINGSBARA PARTIKLAR 
 
För små inandningsbara partiklar finns miljökvalitetsnormer som syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön (SFS 2010:477). Gällande miljökvalitetsnormer för PM10 
och PM2,5 har innehållits sedan mätningarna inleddes år 2006 respektive 2015 (Bilaga 
2). Årsmedelvärdena är i regel mindre än en fjärdedel av miljökvalitetsnormerna. Totalt 
har 26 överskridanden av miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden för PM10 
uppmätts. Detta värde får emellertid överskridas högst 35 gånger per år och mätpunkt. 
Mätningarna har nu pågått i 12 år i två mätpunkter. 
 
För att få en bättre förståelse av vad som orsakar förhöjda halter av PM10 i byarna har 
under åren olika analyser utförts. Bland annat har jämförelser gjorts mellan uppmätta 
halter av PM10 under dagar med eller utan sprängning samt under dagar med eller utan 
registrerad damning från sandmagasinet. Jämförelserna visar i regel att det inte är någon 
skillnad på de halter av PM10 som uppmätts dagar med och utan sprängning. Däremot är 
halterna ofta något högre de dagar damning från sandmagasinet registrerats (Figur 10). 
Detta behöver emellertid inte betyda att allt det damm som orsakade de förhöjda PM10-
halterna hade sitt ursprung i sandmagasinet. Det kan också vara en indikation på dagar 
med särskilt ogynnsamma väderförhållanden (torrt och kraftiga vindar). 
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Figur 10. Uppmätta halter av PM10 i byarna Sakajärvi och Liikavaara samt dagar 
med dammalstrande händelser under år 2014. 
  
4.4 METALLHALTER I MOSSA 
 
Resultaten från den senaste undersökningen av metallhalter i mossa redovisas i sin 
helhet i Bilaga 3. 
 
Förhöjda halter av ett flertal ämnen uppmättes på upp till ett par kilometers avstånd från 
gruvområdet. 
 
De ämnen som avvek mest från bakgrundsvärden i Norrbottens län var järn (Fe, cirka 
25 gånger högre), vanadin (V, cirka 10 gånger högre) och koppar (Cu, cirka 5 gånger 
högre). 
 
Arsenik (As), krom (Cr) och nickel (Ni) hade svagt förhöjda halter (2-4 gånger högre än 
referensvärden för Norrbottens län). Bly (Pb), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg) och zink 
(Zn) uppvisade halter likvärdiga med bakgrundshalter för Norrbotten. Noterbart är att 
järn (Fe), krom (Cr) och vanadin (V) uppvisade något förhöjda halter (3-5 gånger 
högre) även i de fem referenspunkterna. 
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För sex av de elva analyserade ämnena hade medianhalterna för hela provområdet 
sjunkit sedan den föregående undersökningen som genomfördes år 2011. 
 
4.5 METALLHALTER I BÄR OCH SVAMP 
 
Resultatet från undersökningen bedömdes visa en mätbar påverkan från 
gruvverksamheten på kopparhalter i blåbär i närområdet till tågterminalen (vid 
klarningsmagasinet). De uppmätta halterna av analyserade metaller i samtliga prov av 
bär och svamp bedömdes dock inte innebära några risker för skadliga effekter för 
människor eller djur. 
 
5 FRAMTID 
 
Det krävs tämligen avancerade beräkningsmodeller för att kunna utföra mer exakta 
kvantifieringar av mängden nedfallande stoft utanför Aitiks industriområde som härrör 
från Aitik. Bland de faktorer som måste beaktas är att det finns många, geografiskt 
utspridda potentiella källor till damning. Damningen från olika källor varierar över tid 
beroende på faktorer som materialets fukthalt, vindstyrka och antalet fordonspassager 
vid olika hastigheter. Vidare påverkas spridningen av dammet av variationer i 
vindriktning och -hastighet samt partiklarnas benägenhet att falla ur luften, vilken dels 
är beroende av partiklarnas egna egenskaper (storlek, form och sammansättning), dels 
av rådande väderleksförhållanden. 
 
För Aitiks del har Boliden därför hittills valt att fokusera på metoder att minska 
damning vid källorna, snarare än att skapa en modell för att kunna prediktera hur stora 
förändringar en viss förändring i verksamheten skulle medföra vid en viss punkt utanför 
verksamhetsområdet. Det är därför inte i dagsläget möjligt att exakt kvantifiera vad den 
planerade verksamheten vid Liikavaara skulle kunna komma att innebära för 
stoftnedfallet i närområdet. Däremot är det möjligt att göra en kvalitativ bedömning 
utifrån den mångåriga erfarenhet som finns rörande damning från verksamheten i Aitik.  
 
5.1 BEDÖMD DAMNINGSSITUATION I FRAMTIDEN 
 
Inlösen av fastigheter i byarna Sakajärvi, Liikavaara samt delar av Laurajärvi har inletts 
då bolagets samlade bedömning är att den planerade verksamheten skulle medföra 
alltför stora risker och störningar för byarnas invånare. Nedanstående bedömning av 
damningssituationen fokuserar därför på området öster om det planerade 
verksamhetsområdet, vilket befinner sig i den förhärskande vindriktningen (Figur 8). 
Då det kommer att finnas möjlighet att bo kvar utanför 1 400 m från det planerade 
dagbrottet kommer även dessa områden att beaktas. 
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I området öster som det planerade verksamhetsområdet ligger byarna Laurajärvi och 
Keskijärvi. Norr om Keskijärvi ligger byn Leipojärvi. Det är troligt att mängden 
nedfallande stoft kommer att öka något i Laurajärvi och Keskijärvi då delar av 
verksamheten (närmare bestämt dagbrott, upplag och transportvägar) kommer att ligga 
närmare. 
 
Det är dock viktigt att framhålla att avståndet för närboende till några av de 
anläggningar som utgör de största riskobjekten ur damningssynpunkt (såsom krossar 
och sandmagasin) inte kommer att förändras, varför damningen från dessa anläggningar 
inte bedöms öka. Som framgår av de resultat som presenterats ovan förefaller damning 
från sandmagasinet ha en större påverkan på uppmätta dygnsmedelhalter av PM10 i 
byarna än vad sprängningar i dagbrotten har. 
 
Bolidens bedömning är dock att gällande villkor för såväl nedfallande stoft som 
miljökvalitetsnormer för PM2,5 och PM10 även i fortsättningen kommer att innehållas. 
 
Påverkan på de delar av byn Sakajärvi som ligger utanför 1 400 m från dagbrottet i 
Aitik och det planerade dagbrottet i Liikavaara bedöms bli mindre än påverkan på 
Laurajärvi då den förhärskande vindriktningen är västlig. Således blir bedömningen 
även här att gällande villkor för såväl nedfallande stoft som miljökvalitetsnormer för 
PM2,5 och PM10 kommer att innehållas. 
 
5.2 PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER 
 
Det planerade moränupplaget/bullervallen kommer att sås in, vilket minskar risken för 
både erosion och damning. 
 
Under barmarkssäsongen kommer damningsförebyggande åtgärder att ske. Boliden 
planerar att använda länshållet gruvvatten för damningsbekämpning inom 
verksamhetsområdet. Salt eller saltlakelösning (magnesiumklorid) kommer att 
användas för damningsbekämpning på vägar och planer. Bolagets bedömning är att 
man i dagsläget har goda resurser för att kunna förebygga och hantera damning från 
transportvägar. Före sommaren år 2018 avser tillredningssektionen i Aitik dessutom att 
anställa en person som på heltid ska arbeta med damningsförebyggande åtgärder och 
halkbekämpning. 
 
Den största risken för ökad damning från den planerade verksamheten bedöms vara vid 
tippning av gråberg. Den föreslagna placeringen av miljögråbergsupplaget, väster om 
det planerade dagbrottet, bör vara gynnsam om man ser till risken för vidare spridning 
av damm österut. Risken för spridning av damm västerut bedöms vara relativt liten då 
den förhärskande vindriktningen är västlig. 
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5.3 FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR I GÄLLANDE 

EGENKONTROLLPROGRAM OCH VILLKOR 
 
Villkor 4 och delegation 7 rör mätningar av PM2,5 och PM10 i Sakajärvi och Liikavaara. 
Det är viktigt att dessa fortsätter att gälla så länge där finns bofasta. När eller om en hel 
by har avvecklats bör villkoret istället omfatta de två byar som ligger närmast 
verksamhetsområdet (troligen Sakajärvi/Laurajärvi eller Laurajärvi/Keskijärvi). 
Resultat från mätningar av PM2,5 i den by som ligger närmast bör ligga till grund för om 
det även finns behov av att mäta denna parameter i den by som ligger längre bort. 
 
För nedfallande stoft föreslås att en ny mätpunkt upprättas i Leipojärvi samt att 
mätpunkt S12 tas bort då den kommer att ligga nära dagbrottskanten.  
 
Vidare föreslås att mätpunkterna S10, S11, S13 och S14 inte längre ska omfattas av 
villkor 5 när eller om där inte längre finns bofasta. Istället bör villkoret omfatta S26 
(Keskijärvi) och den nya mätpunkten i Leipojärvi. 
 
Snöprover tas ut längs transekter som skär igenom det planerade verksamhetsområdets 
centrum för att klarlägga damningssituationen (mängd nedfallande stoft och 
metallinnehåll enligt ovan) vintertid före och efter det att verksamheten påbörjats. 
 
Analys av metallinnehåll i blåbär, hjortron och lingon blir en del av det ordinarie 
egenkontrollprogrammet. 10 prov av respektive bärslag (sköljda och osköljda) från 
området runt hela det framtida verksamhetsområdet analyseras vart tredje år. 
 



Bilaga 1

Resultat från mätningar av nedfallande stoft under perioden år 2006-2017 - årsmedelvärde (g/(ar*mån)

Provpunkt Belägenhet 1 2 3 År

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

S22 Yli Koijuvaara V 11 11 12 16 14 11 9 8 7
S15 Nattavaaravägen V X 27 10 11 10 11 10 8 8 6 8 13 13
S21 Littikhed N 18 18 21 19 14 35 16 8 13
S9 Norr om sandmagasinet N X 529 411 196 207 110 221
S25 Norr om sandmagasinet N X 158 168 308 285 97 280
S20 Vid Koppojärvi S X 61 76 31 82 46 57 28 40 39
S19 Söder om nya anrikningsverket S X 30 41 254 52 52 44 27 61 124 105
S8 Söder om sandmagasinet S X 342 832
S14 Grenselet N X 94 64 59 129 87 117 230 151 195 98 78 51
S18 Vid nya bandgången S X 124 158 303 307 201 166 159 243 332 359
S1 Vid Stenbrovägen söder om dagbrottet… S X 208 355
S10 Sakajärvi by Ö X 51 59 48 50 57 72 60 46 46 57 39 27
S17 Öster om gruvans nya industriområde Ö 107 76 132 95 87 91 66 73 79 66
S16 Vid fornlämningen längs Stenbrovägen Ö 97 163
S23 Stenbrovägen utanför det nya renstängslet Ö 239 117 97 81 44 66 55 56
S7 Vid Stenbrovägen sydost om dagbrottet Ö 117 218 53 65 165 155 89 116 51 71 119 107
S11 Liikavaara by, norra Ö X 29 39 47 28 27 29 17 24 28 27 13* 14
S12 Liikavaara by, södra Ö X 84 161 94 115 92 128 173 74 92 106 57 81
S13 Laurajärvi Ö X 102 87 92 51 81 58 99 49 47 36 37 42
S24 Keskijärvi Ö 6 23 36
S26 Keskijärvi Ö 25 22 22 23 15 23
Tidnokenttä Tidnokenttä S 36 27 59 23 23 25 42 24
Kilvo Kilvo Ö 27 10 8 8 6 21 19 18
Purnu Purnu Ö 19 9 17 14 12 13 12 20

1. Väderstreck i förhållande till verksamhetsområdet, provpunkterna i respektive serie från väster till öster
2. Provpunkt inom eller i nära anslutning till nuvarande verksamhetsområde (X)
3. Provpunkt som omfattas av villkor som började gälla år 2014 (X)
Över 200 g/(ar*mån), vilket utgör begränsningsvärde för punkter makerade med X i kolumn 3
* Ett extremvärde uppmätt under juli månad, som inte bedöms ha kunnat orsakas av stoftnedfall från verksamheten i Aitik, har tagits bort då årsmedelvärdet 
beräknades



Bilaga 2

Resultat från mätningar av PM2,5 och PM10 sedan mätningarna startade år 2006

Mätplats PM Parameter Enhet År

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Sakajärvi 10 Antal mätdagar st 283 359 343 349 364 362 362 361 310 243

Årsmedel µg/m3
11,1 5,9 6,7 9,4 7,7 6,8 6,2 7,0 6,8 7,4

Dygnsmedel, max µg/m
3

194 40,5 49,7 112 94,2 27,9 57,9 78,3 111 120

N>MKN för dygn st 7 0 0 5 1 0 2 1 2 1

Sakajärvi nya 10 Antal mätdagar st 308 364 296

Årsmedel µg/m
3

6,4 4,7 4,0

Dygnsmedel, max µg/m
3

200 82 23

N>MKN för dygn st 2 1 0

Liikavaara 10 Antal mätdagar st 315 360 343 344 363 346 366 336 355 360 362 356

Årsmedel µg/m
3

6,1 6,0 4,2 4,7 4,9 4,9 4,5 4,8 5,8 5,0 3,9 3,7

Dygnsmedel, max µg/m3
33,3 83,8 19,5 27,4 35,4 40,9 28,0 23,7 52,7 130 30 14

N>MKN för dygn st 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Sakajärvi nya 2,5 Antal mätdagar st 290 364 296

Årsmedel µg/m3
3,5 2,7 1,9

Dygnsmedel, max µg/m3
38 24 13

N>MKN för helår st 2 0 0

* För Sakajärvi nya redovisas resultat från ny optisk mätare

MKN PM10 årsmedelvärde: 40 µg/m3

MKN PM10 dygnsmedelvärde: 50 µg/m
3
 - får inte överskridas mer än 35 dygn per år

MKN PM2,5 årsmedelvärde: 25 µg/m3
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Sammanfattning 

Enetjärn Natur AB har på uppdrag av Boliden provtagit och undersökt halterna av olika metaller i vägg-

mossa  i områdena kring Bolidens gruvområde i Aitik, Gällivare. Provtagningen genomfördes i mitten av 

juni 2015.

Syftet med inventeringen är att redovisa halterna av olika metaller i områdena kring Aitik och att 

jämföra med äldre data från samma område samt med regionala data från andra inventeringar för att 

utvärdera förändringar över tid. Analyserna har som tidigare genomförts vid Lunds universitet.

Eftersom undersökningen är en del av företagets egenkontrollprogram har fältprovtagning utförts på 

samma platser (provpunkter) som tidigare år. Sammanlagt har väggmossa provtagits från 22 prov-

punkter samt 5 referenspunkter och proverna har analyserats med avseende på elva olika ämnen. 

Som i tidigare års undersökningar kan man i årets undersökning se förhöjda halter för ett flertal ämnen 

på upp till ett par kilometers avstånd från gruvområdet. Att halterna är något högre norrut än söderut 

för flera av ämnena kan dels bero på den förhärskande vindriktningen som är från västsektorn men 

också på att E 10:an med mycket och tung trafik norr om gruvan bidrar till att höja halterna av en del 

ämnen.

Det ämne som avviker mest från bakgrundshalterna är järn som uppvisar ca 25 ggr högre medianhalter 

än bakgrundsvärdena för Norrbottens län. Kopparhalterna ligger ca 5 ggr högre än bakgrundvärdena. 

Vidare har vanadin ca 10 ggr högre värden inom undersökningsområdet jämfört med bakgrundsvärdet 

för Norrbotten. Slutsatsen är att det är förväntat med förhöjda halter av de ämnen som bryts i gruvan 

eller som förekommer som restprodukter vid gruvverksamheten. Järn har höga halter trots att det inte 

bryts i Aitikgruvan utan bara i LKAB:s gruva i Malmberget. Men uppenbarligen finns gott om järn i berg-

grunden vid Aitik som kommer upp till ytan och påverkar koncentrationerna lokalt och runt om närom-

rådet till gruvan. 

Några ämnen har svagt förhöjda halter, 2-4 ggr högre än referensvärden för Norrbottens län. Detta gäl-

ler arsenik, krom och nickel och några ämnen uppvisar likvärdiga halter jämfört med bakgrundsvärdena 

i Norrbotten. Det är kadmium, kvicksilver, bly och zink.

Några ämnen uppvisar något förhöjda halter (3-5 ggr högre) även utanför undersökningsområdet på 

de fem referenspunkterna och det är krom, järn och vanadin.

En orsak till svagare nedgång för flera ämnen i år jämfört med tidigare undersökningsår kan vara att Bo-

lidens verksamhet i gruvorna vid Aitik har varit intensivare jämfört med 2011 och tidigare år. Samtidigt 

visar riksinventeringens värden för Norrbottens län att haltnedgångarna i olika ämnen har stagnerat en 

del efter en kontinuerlig nedgång sedan 1975, det första provtagningsåret i riksinventeringen. Om man 

tittar på riksinventeringsdatat ser man att huvuddelen av nedgången i bakgrundshalter har skett innan 

år 2000 (tabell 6) och detsamma bör gälla för referensområdena kring undersökningsområdet runt 

Aitik.
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11 Inledning

Enetjärn Natur AB har på uppdrag av Boliden ge-

nomfört undersökningar av olika metaller i vägg-

mossa. 

Undersökningen utgör en del av Bolidens kontroll-

program av luftmiljökvalitet och utförs ungefär vart 

5:e år.

Analyser av väggmossa är ett enkelt och kostnads-

effektivt sätt att kartera deposition av metaller via 

luften. Metoden är också spridd över stora delar av 

världen eftersom mossor  påträffas i många miljöer 

över hela världen. 

Mossor saknar rotsystem och tar därför upp vatten och näring direkt från luften via nederbörden och 

det stoft som följer med denna. Upptaget av metaller sker därför nästan helt via luftdeposition (Tyler, 

1970). Denna egenskap medför att man genom att mäta metallkoncentrationen i mossor kan få en bild 

över mängderna och spridningen av den atmosfäriska depositionen av de analyserade substanserna. 

1  Naturmiljöer söder om Aitik bestående av ett talldominerat åslandskap genombrutet av små isolerade tjärnar (sk dödisgropar).

Syfte

Syftet med inventeringen är att redovisa halter-
na av olika metaller i områdena kring Bolidens 
gruva i Aitik. 

Syftet är också att jämföra med äldre data från 
samma område samt med regionala data från 
andra inventeringar för att kunna utvärdera 
förändringar i olika metallhalter över tiden.
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2 Översiktskarta med de 22 provpunkterna inom undersökningsområdet och de fem referenspunkterna runt om. För beteckningar 
se avsnitt 2.1 i texten.
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22 Metodik

I detta kapitlet redovisas metodiken för undersökningen.

2.1 Orientering och provtagning
Koordinater för provpunkter och referenspunkter redovisas i tabell 

1 och provpunkternas läge redovisas i kartan på sid 6, figur 2. 

I bilagorna till rapporten finns kartor där provpunkernas place-

ring och mätvärden för respektive analyserat ämne redovisas. De 

flesta provpunkterna ligger utefter tänkta linjer (gradienter) över 

och i olika vädersträck i förhållande till gruvan i Aitik. Linjen med 

punkt NV1–NV9 löper från sydost mot nordväst, och linjen med 

punkt A1–A9 löper från sydväst mot nordost. Punkterna T1–T4 

är placerade öster respektive väster om gruvområdet. Eftersom 

Bolidens gruvområde har expanderat under de senaste åren så har 

vissa provpunkter nära gruvan flyttats något genom åren. Antalet 

punkter är dock fortfarande detsamma.

De fem referenspunkter som valts ut ska redovisa ”normalförhål-

landen” och ligga tillräckligt långt bort från gruvområdet (RP1–

RP5). Punkterna ligger minst 50 km från Aitik och i olika väder-

sträck från gruvan. De redovisas sist i tabell 1.

Provtagningen i denna utredning följer den metodik som beskrivs 

i Naturvårdsverkets beskrivning, delprogram Metaller i mossa 

(Naturvårdsverket, 2015). Den allmännaste mossan i skogsmark i 

området är väggmossa (Pleurozium schreberi) och denna art utgör 

undersökningsobjektet i uppföljningen. Mossproverna samlades in 

under perioden 15-17 juni 2015. Väggmossa samlades in vid varje 

provpunkt genom att 5 till 10 delprover mossa plockades inom en 

yta om ca 100 m2. 

Vid de senaste uppföljningstillfällena av metaller i väggmossa 

samordnades uppföljningen mellan Boliden (Aitik) och LKAB 

(Malmberget, Vitåfors). I år har LKAB inte utgjort någon del av 

uppföljningen varför det totala antalet provpunkter är lägre än de 

senaste uppföljningarna 2007 och 2011. Tillsammans med LKAB 

punkter var det tidigare totalt 38 punkter mot 2015 års 27 punkter 

Tabell 1. Beteckning och koordinater för provpunk-
terna i 2015 års undersökning.

Provpunkt X Y

A1 743750 171100

A2 744379 171600

A 3 744810 171898

A 4 744776 172136

A5 745260 172580

A6 745360 172690

A7 745580 172760

A8 745900 173080

A9 746419 173720

NV1 743740 173800

NV2 744349 173070

NV3 744640 172770

NV4 744820 172670

NV 5 744931 172461

NV 6 745318 172336

NV7 745380 172140

NV8 745500 172020

NV9 745820 171710

T1 744710 173510

T2 745139 171230

T3 745410 171130

T4 744929 173380

RP1 744929 176960

RP2 750170 173080

RP3 749820 168450

RP4 741600 172920

RP5 744201 167681
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2(punkterna M1-M6 och NV 10-14 ej med). Två av provpunkterna ligger inne på själva industriområdet, 

punkterna NV5 och NV6.

2.2 Analys och kvalitetssäkring
Biologiska institutionen, Lunds universitet har analyserat proverna i denna utredning. Samma institu-

tion har även analyserat alla mossprover från de rikstäckande inventeringar för undersökning av me-

taller i väggmossa som genomförts vart 5:e år sedan 1975 (IVL).

De provtagna mossorna rensas och de två senaste årens skottillväxt tillvaratas. De analyserade hal-

terna av olika ämnen kan ses som ett genomsnitt av upptaget för de senaste två åren. Därefter torkas 

proverna vid 40°C och ca 0,5 gram av varje prov vägs in för analys. Analysen utförs med två tekniker, 

ICP AES och ICP MS. Arsenik, kadmium, krom, kobolt, kvicksilver, bly och vanadin har analyserats med 

ICP MS, de övriga ämnena med ICP AES. Analysteknikerna presenteras inte närmare i denna rapport.

Halter av respektive ämne redovisas som mg/kg torrvikt (=ppm). I resultattabellerna redovisas analys-

värdena med tre siffrors noggrannhet. Säkerheten i mätningen gör dock att endast två siffrors nogrann-

het är tillförlitligt på grund av variationer vid fältinsamling och analys.

Kvalitetssäkring utförs genom att fem 

prover, för varje ämne, med kända halter 

analyseras parallellt med det insamlade 

provmaterialet (kalibrering upptinade 

frysta referensprover). Syftet är att ka-

librera mot felkällor i mätutrustning för 

olika variabler enligt de två analysme-

toderna. I tabell 2 redovisas halter och 

variation mellan olika prover i kontrollma-

terialet för olika ämnen och procentuell 

avvikelse från rekommenderat värde 

utifrån en europeisk standard.

Tabell 2. Halter av olika ämnen i analyserade prover med kontroll/refe-
rensmaterial. Skillnader i resultat avspeglar felkällor i mätutrustning mm 
för de olika ämnena, dvs skillnader mellan resultaten i de två kolumnerna,  
Rekommenderat värde och Kalibrering av frysta kontrollprover inför vår 
analys, och avvikelsen i procent mellan dessa två. Halter i mg/kg torrvikt 

 
Ämne  

Rekommenderat 
värde (enligt 
europeiskt refe-
rensmateral)

Kalibrering 
frysta prover 
inför vår analys

Avvikelse %

As 0,93 0,93 0,21

Cd 0,439 0,471 7,2

Co 1,046 1,003 4,1

Cr 0,996 1,003 0,7

Cu 66,7 66,9 0,37

Fe 275,2 290,5 5,6

Hg 0,051 0,052 1,18

Ni 15,3 16,4 6,7

Pb 7,26 7,32 0,85

V 1,44 1,73 20

Zn 33,9 32,0 5,6
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33 Resultat

I detta kapitel sammanfattas resultaten från undersökningen

3.1 Halter och utbredningar
I tabell 3 och 4 redovisas halterna i mg/kg torrvikt för samtliga analyserade ämnen och provpunkter i 

undersökningsområdet och de fem referenspunkterna utanför undersökningsområdet. 

Undersökningen visar på en tydlig gradient i halterna för flertalet av de analyserade metallerna med 

högre koncentrationer närmast gruvan i Aitik. Precis som tidigare år är det inom ett område med 2 km 

radie eller mer från gruvområdet där halterna är förhöjda. 

Arsenik, As
Den högsta arsenikhalten uppmättes i år, liksom 2011, vid punkt NV 5 (0,846 mg/kg torrvikt, 2011 1,50 

mg/kg torrvikt). De högsta halterna uppträder i direkt anslutning till gruvområdet och på ett avstånd 

upp till någon kilometer. De högsta värdena nära gruvområdet ligger 10-20 ggr högre än bakgrundshal-

ten i regionen (0,1-0,5 mg/kg torrvikt).

Kadmium, Cd
Kadmiumhalterna varierar mellan 0,02 - 0,08 mg/kg i undersökningsområdet med ett medianvärde 

på 0,05 mg/kg vilket är mycket nära medianvärdet för referensproverna som ligger på 0,04 mg/kg. Det 

finns ingen provpunkt som skiljer ut sig tydligt med särskilt hög halt.

Kobolt, Co
Spännvidden på koncentrationerna av kobolt är mindre i år jämfört med tidigare och varierar mellan 

0,18 till 3,17 mg/kg medan medianvärdet 0,62 mg/kg är marginellt lägre än 2011 (0,68 mg/kg). Detta 

kan jämföras med 0,19 mg/kg för referensproverna. Halterna är emellertid något förhöjda i närheten av 

gruvan och är där ca 10-20 ggr högre än vid referenspunkterna.

Krom, Cr
Nivåerna av krom uppvisar en gradient till avståndet från gruvområdet med de högsta nivåerna när-

mast Aitikgruvan. Medianhalten för referenspunkterna ligger på 0,86 mg/kg och halterna närmast Aitik 

har värden mellan 1,5-12 mg/kg torrvikt.  Bakgrundvärdet i regionen ligger mellan 0,1-0,5 mg/kg varför 

det generellt ser ut som att Kromhalterna är högre på referenspunkterna jämfört med bakgrundsha-

terna (IVL 2015). Bakgrundshalter tar dock inte hänsyn till lokala variationer på någon mil eller så varför 

lokala halter kan vara naturligt högre än bakgrundvärdena.

Koppar, Cu
De högsta halterna av koppar påträffades i och i närheten av koppargruvan i Aitik. Medianhalten för 

hela provområdet ligger på 17,7 mg/kg vilket kan jämföras med medianhalten för referensproverna som 
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3Tabell 3. Uppmätta värden, max-, min och medianvärden samt 95% konfidensintervall i mg/kg ts av analyserade metaller på samtliga 
provpunkter i området 2015. Den högsta uppmätta halten för respektive metall är markerad med fet stil. 

Prov As Cd Co Cr Cu Fe Hg Ni Pb V Zn

A1 0,045 0,048 0,421 1,75 4,19 230 0,033 2,02 4,42 1,14 27,7

A2 0,046 0,059 0,305 1,18 5,25 320 0,046 2,84 2,33 1,37 24,9

A3 0,070 0,052 0,819 2,33 64,6 1205 0,035 2,27 2,54 4,01 19,7

A4 0,408 0,078 2,106 4,08 110 3403 0,064 2,92 3,90 9,32 28,7

A5 0,296 0,040 2,027 5,19 50,7 3123 0,034 3,68 3,47 10,1 26,1

A6 0,167 0,031 1,229 3,34 27,7 1963 0,027 4,33 2,21 6,39 18,3

A7 0,185 0,053 0,849 2,45 13,6 1384 0,019 3,26 2,04 4,76 22,7

A8 0,160 0,051 0,529 1,67 10,1 965 0,032 2,88 1,54 3,22 24,5

A9 0,103 0,059 0,395 1,54 9,51 704 0,022 2,17 1,41 2,70 18,4

NV1 0,067 0,045 0,228 1,19 5,82 328 0,027 4,72 1,00 1,47 15,3

NV2 0,214 0,072 0,717 2,17 34,7 1764 0,073 3,59 1,34 5,82 3,2

NV3 0,109 0,069 0,452 1,57 24,9 926 0,026 3,96 0,95 3,26 16,3

NV4 0,321 0,075 1,302 3,63 105 3521 0,048 5,89 1,42 11,2 27,3

NV5 0,846 0,060 2,604 7,05 261 8055 0,110 8,75 3,04 27,3 44,0

NV6 0,747 0,028 3,172 12,0 70,4 9118 0,030 9,96 1,30 38,1 34,7

NV7 0,417 0,019 1,417 5,15 37,4 4427 0,021 6,44 0,78 16,2 20,2

NV8 0,167 0,018 0,786 1,86 21,6 1891 0,012 3,37 1,07 6,89 21,3

NV9 0,092 0,020 0,470 1,27 8,41 1439 0,005 2,57 0,59 4,88 18,0

T1 0,099 0,047 0,351 1,31 13,9 902 0,019 2,24 0,60 3,64 23,9

T2 0,077 0,034 0,242 1,19 8,43 686 0,013 3,04 0,51 2,63 17,7

T3 0,040 0,024 0,184 0,97 4,18 334 0,012 1,43 0,42 1,54 17,0

T4 0,096 0,022 0,360 1,49 12,5 910 0,020 2,36 0,40 3,34 24,0

Max 0,85 0,08 3,17 12,00 261,4 9118 0,11 9,96 4,42 38,1 44,0

Min 0,04 0,02 0,18 0,97 4,2 230,3 0,01 1,43 0,40 1,14 3,15

Median 0,13 0,05 0,62 1,80 17,7 1294,9 0,03 3,15 1,38 4,39 22,03

95% 
konfi-
dens

0,09 0,01 0,35 1,08 24,36 995,26 0,01 0,90 0,49 3,79 3,30
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3
ligger på 4,0 mg/kg. Kopparhalterna nära gruvområdet vid Aitik är dock betydligt högre och ligger drygt 

sextio gånger över bakgrundshalten vilket dock är en mindre differens jämfört med 2011 då de högsta 

kopparvärdet vid punkt NV 5 var nästen 100 ggr högre än bakrundshalten ( 300 mg/kg torrvikt jämfört 

med 3 mg/kg torrvikt). 

Järn, Fe
Liksom vid de tidigare undersökningarna finns en klar korrelation mellan mossornas innehåll av järn och 

avståndet till gruvan. I år är det provpunkt NV 6 följt av NV 5 som har de högsta halterna. Medianvärdet 

för hela provområdet ligger på 1294,9 mg/kg vilket kan jämföras med 366,3 mg/kg för de fem referens-

punkterna. Bakgrundshalterna i regionen ligger på omkring 200 mg/kg (IVL) så värdena på referens-

punkterna ligger därmed något över bakgrundshalten i regionen.

Kvicksilver, Hg
Medianvärdet för kvicksilver i provområdet är marginellt högre (0,03 mg/kg) jämfört med referenspro-

verna (0,01 mg/kg) och halterna ligger i nivå med omgivande bakgrundshalter i regionen (0,01-0,05 

mg/kg) . Det är egentligen bara i punkt NV 5 nära Aitik som halten är förhöjd (0,11 mg/kg) och lite högre 

värden förekommer även på några provpunkter söder om gruvområdet, bilaga 1. 

Nickel, Ni
Koncentrationen av nickel varierar mellan 1,43 - 9,96 mg/kg (högsta halterna närmast gruvområdet) 

och inom provområdet ligger medianvärdet på 3,15 mg/kg medan referensproverna som ska represen-

tera bakgrundshalten har ett medianvärde på 2,88 mg/kg. Enligt IVL ligger bakgrundshalterna för hela 

Tabell 4. Uppmätta värden, max-, min- och medianvärden (mg/kg torrvikt) samt 95% konfidensintervall för analyserade metaller på 
referenslokalerna 2015.

Prov As Cd Co Cr Cu Fe Hg Ni Pb V Zn

RP1 0,11 0,04 0,22 1,15 4,49 618,43 0,01 2,60 0,90 2,82 21,48

RP2 0,06 0,02 0,27 0,86 4,13 1149,59 0,01 3,38 0,56 3,52 13,86

RP3 0,04 0,03 0,19 0,79 2,61 366,29 0,01 2,88 0,32 1,45 10,89

RP4 0,10 0,05 0,16 0,87 3,98 264,93 0,02 3,22 0,52 1,45 15,58

RP5 0,05 0,05 0,14 0,85 2,66 197,43 0,01 2,62 0,45 1,26 21,03

Max 0,11 0,05 0,27 1,15 4,5 1149,6 0,02 3,38 0,90 3,52 21,48

Min 0,04 0,02 0,14 0,79 2,6 197,4 0,01 2,60 0,32 1,26 10,89

Median 0,06 0,04 0,19 0,86 4,0 366,3 0,01 2,88 0,52 1,45 15,58

95% kon-
fidens

0,03 0,01 0,04 0,12 0,77 339,14 0,00 0,31 0,19 0,89 4,03
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3regionen på 0,1 -1 mg/kg vilket visar att referenspunkterna har lite högre halter än regionens bakgrunds-

halter som helhet.

Bly, Pb
Blyhalterna ligger mellan 0,40 - 4,42 mg/kg i undersökningsområdet med det högsta värdet i prov-

punkt A 1 ca 9 km sydväst om Aitiks gruvområde. Medianvärdet i undersökningsområdet i denna 

undersökning ligger på 1,38 mg/kg vilket är något över medianvärdet för Norrbottens län. Som jämfö-

relse ligger medianen för referensproverna på 0,52 mg/kg vilket är i nivå med värdet för Norrbottens län 

(regionen).

Vanadin, V 
Vanadin uppvisar precis som tidigare en gradient med högst halter nära gruvområdet och med gradvis 

haltminskning på längre avstånd från Aitik. Halterna i hela provområdet varierar mellan 1,14 -38,1 mg/

kg, med ett medianvärde på 4,39 mg/kg. Medianen för de fem referensproverna ligger på 1,45 mg/kg 

vilket är lite högre än bakgrundshalterna i länet som helhet som ligger < 1 mg/kg.

Zink, Zn
Även i år återfinns de högsta zinkhalterna nära Aitiks gruvområde. Halterna varierar mellan 3,15 - 43,9 

mg/kg med ett medianvärde på 22,0 mg/kg för hela provområdet. Medianvärdet inom provområdet är 

bara något högre jämfört med medianhalten i de omgivande referenspunkterna (15,6 mg/kg). Halterna 

i provområdet överstiger inte bakgrundsvärdena för Norrbotten eller regionen som helhet ( ligger mel-

lan 20-30 mg/kg, IVL). 
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Tabell 5. Medianvärden (mg/kg torrvikt) av analyserade metaller på samtliga provpunkter kring Aitik samt på de 5 
referenslokalerna för provtagningsåren 2000, 2007, 2011 och 2015.

   Aitik–Vitåfors * Referensprover

 År  2000 2007 2011** 2015* 2000 2007 2011 2015*

Ämne

As 0,220   0,192  0,15 0,13  0,148   0,071  0,07 0,06

Cd 0,098   0,084  0,06 0,05  0,111   0,090  0,07 0,04

Co 0,63   0,70  0,70 0,62  0,27   0,13  0,16 0,19

Cr 1,06   1.32  1,11 1,8  0,89   0,43  0,35 0,86

Cu 8,61   9,71  22,55 17,75  6,52   2,72  2,60 3,98

Fe 1682   1920  1514 1294,9  409   269  360 366,3

Hg 0,023   0,042  0,032 0,027  0,02   0,033  0,03 0,01

Ni 2,80   1,71  1,50 3,15  1,52   1,06  0,81 2,9

Pb 2,08   1,76  1,08 1,37  2,16   1,47  1,18 0,52

V 3,43   4,34  3,87 4,39  1,70   0,90  1,13 1,5

Zn 26,1   23,4  21,2 22,0  26,8   21,8  22,9 15,6

* Under 2015 provtogs punkter kopplade till spridning från Aitik men ej till punkter kring Malmberget/Vitåfors.

** Värdena för 2011 års data omräknades på basis av samma reducerade antal provlokaler som provtogs 2015 för att få 
en bättre jämförelse med enbart punkterna närmare Aitikgruvan. Värdena för åren 2000 och 2007 är dock inte omräk-
nade.

3.2 Trender över tid
Tabell 5 visar medianvärden för årets och de tre senaste undersökningsomgångarna runt gruvområ-

dena vid Aitik, Gällivare inklusive referensprover. I undersökningarna från 2000-2011 är provpunkter från 

LKAB:s gruvområde runt Malmberget också inkluderade. LKAB:s punkter är inte provtagna inte i årets 

undersökning och för att möjliggöra jämförelser med närmast föregående provtagning så omräknades 

2011 års resultat på basis av samma reducerade antal provlokaler som i år. Omräkningar har däremot 

inte gjorts för data innan 2011, dvs 2000 och 2007, varför jämförelser med dessa år inte är helt jämför-

bara. Eventuella större trender i resultaten påverkas dock inte av detta. Riksinventeringens data med 

bakgrundshalter på landskapsbasis är också en bra referens till den lokala undersökningen kring Aitik.
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3Tabell 6 visar som jämförelse uppmätta medianvärden av halter för Norrbottens län under 1975-2010 

från den rikstäckande undersökningen (IVL). I Norrbottens län har de uppmätta medianvärdena för 

samtliga berörda metaller visat starkt minskande trender 1975-2010 även om minskningen för de flesta 

ämnen är liten mellan provtagningsomgångarna det senaste decenniet, perioden 2000-2010. Senaste 

riksinventeringen genomfördes 2015 men resultaten från den beräknas inte finnas tillgängliga förrän 

under senhösten 2016 (IVL muntligt).

I tabell 7 presenteras förändringen (i procent) av medianvärden mellan provtagningarna 2011 och 2015. 

Höjda medianvärden noteras för fem metaller: krom, nickel, bly, vanadin och zink medan värdena för 

övriga sex metaller sjunkit sedan 2011. Förändringarna över tid är små för de flesta av ämnena, men 

Tabell 6. Medianhalter (mg/kg torrvikt) för analyserade ämnen i Norrbottens län under 1975-2010 från den rikstäck-
ande undersökningen (IVL). Kobolt ingår ej i riksinventeringen.

 År 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ämne

As 0,15 0,15 0,1  - 0,1 0,08 0,066 <0,05

Cd 0,43 0,32 0,19 0,15 0,12 0,08 0,091 0,07

Cr 0,7 0,9 0,97 0,89 0,57 0,37 0,39 0,17

Cu 5,7 4,8 5,1 4,7 3,5 3,1 2,68 2,95

Fe  -  - 230 230 150 130 98 46

Hg  -  - 0,05 0,04 0,07 0,01  –  0,03

Ni 2,1 1,7 1,6 1,5 1,1 0,89 0,69 0,61

Pb 16,2 10,8 8 5,5 1,1 2,1 1,56 1,1

V 1,5 2,1 1,7 1,6 1,6 0,59 0,61 0,45

Zn 44 43 36 35 31 29 24 26

Tabell 7.  Förändring av medianvärden (mg/kg torrvikt) av analyserade ämnen inom provområdet från med 2011 till 2015.

Ämne As Cd Co Cr Cu Fe Hg Ni Pb V Zn

Förändring från 
2011 till 2015*

88% 84% 88% 163% 79% 86% 82% 210% 127% 113% 104%

* 100 % 2015 betyder ingen förändring sedan 2011 > 100 % betyder ökning och < 100 % betyder en minskning sedan 2011.



15

2016-03-31

3krom och nickel uppvisar klart högre halter gentemot 2011 och även jämfört med de senaste tre prov-

tagningsomgångarna, 200, 2007 och 2011, se tabell 5 sidan 13.

Arsenik, As
Medianhalten av arsenik är något lägre i årets mätningar jämfört med 2000, 2007 och 2011. Skillnaden 

jämfört med 2011 är dock liten. Den maximala halten är också lägre i årets undersökning jämfört med 

2011 (- 12 %). 

Kadmium, Cd
Medianvärden för kadmium har sjunkit på samtliga provlokaler från 2011 (- 16 %). Detsamma gäller för 

halterna i den länstäckande inventeringen med sjunkande halter mellan 2005 och 2010. Det maximala 

värdet i undersökningsområdet är jämfört med 2011 mer än halverat. 

Kobolt, Co
Medianvärden för kobolt har sjunkit marginellt från 2007 och 2011 medan värdena legat ganska stilla 

eller ökat marginellt på lokalerna i referensområdet under samma tidsperiod, se figur 5. Från 2011 är 

nedgången 12 %.

Krom, Cr
Medianvärdet för halterna av krom är högre i år (1,80 mg/kg) efter att ha sjunkit i de två föregående 

undersökningarna, men samma mönster gäller för de fem referenspunkterna med en uppgång sedan 

2007 och 2011 (ca 0,40 till 0,86 mg/kg för i år). Uppgången för medianvärdet är 63 % sedan 2011.

Koppar, Cu
Trots att provpunkterna i årets undersökning huvudsakligen är de som täcker upp deposition från Aitik 

är medianhalten för koppar 21% lägre i år jämfört med 2011. I provpunkterna allra närmast gruvan är 

emellertid halterna högre jämfört med 2011 års värden (se bilaga 1).

Järn, Fe
Medianhalterna för järn har gått ner med ca 14 % jämfört med 2011 års uppföljning , från ca 1500 mg/kg 

2011 till ca 1300 mg/kg 2015, medan referenspunkternas medianvärde har legat ganska konstant sedan 

2011 ( kring 300 -350 mg/kg).  Variationen mellan olika provpunkter är dock stor och varierar i år mellan 

230,3 - 9118,2 mg/kg. (provpunkt NV 6 inne på industriområdet har det högsta värdet). 

Kvicksilver, Hg
Halterna av kvicksilver varierar mellan 0,01-0,11 mg/kg med ett medianvärde på 0,03 mg/kg i årets 

undersökning vilket är samma spännvidd som 2011 men medianvärdet är 18 % lägre 2015 jämfört med 

2011 års undersökning (tabell 7). Över tiden så minskar koncentrationerna av kvicksilver i väggmossa 

nationellt och regionalt och halterna är numer på låga nivåer även nära gruvområdet.

Nickel, Ni
Koncentrationen av nickel varierar mellan 1,43 - 9,96 mg/kg inom provområdet med ett medianvärde 

på 3,15 mg/kg vilket är klart högre jämfört med 2011 års mätningar och alla föregående undersökningar 
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3under 2000-talet. Referensproverna som ska representera bakgrundshalten har ett medianvärde på 

2,88 mg/kg 2015 vilket också är betydligt högre jämfört de tre föregående undersökningsomgångarna. 

Nickel är den metall som ökat mest av de undersökta ämnena, till mer än dubbelt så höga nivå jämfört 

med 2011 års provtagningsomgång, se tabell 5 och 7.

Bly, Pb

Efter att ha uppvisat en sjunkande trend vid tidigare mätningar under 2000-talet har halterna av bly i 

väggmossa i provområdet nu ökat något. Medianvärdet för i år i undersökningsområdet ligger på 1,38 

mg/kg vilket är något över medianvärdet för Norrbottens län (tabell 6). Medianen för referensproverna 

däremotligger på 0,52 i år vilket är mer än en halvering sedan 2011. Värdena är totalt sett låga jämfört 

med förhållandena på 1970 -1980-talet, se tabell 6.

Vanadin, V 
Medianhalten för undersökningsområdethar ökat något sedan 2011 (+ 13 %), och 2015-års median-

värde ligger på 4,39 mg/kg. Medianvärdet bland referensproverna ligger på 1,45 mg/kg vilket är högre 

än medianen för hela länet som 2010 låg på 0,45 mg/kg. Sedan 2007 har halterna dock inte ökat utan 

fluktuerar mest upp och ner.

Zink, Zn
Zinkhalterna ligger kvar på ungefär samma nivå som 2011. Halterna i undersökningsområdet har mins-

kat över tid men minskningen har planat ut sedan 2007. Värdena är totalt sett låga och skiljer sig inte 

mycket från de bakgrundhalter som uppmätts för Norbottens län under samma period.
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44 Slutsatser

Som i tidigare års undersökningar kan man i årets undersökning se förhöjda halter för ett flertal ämnen 

på upp till ett par kilometers avstånd från gruvområdet. Den geografiska utbredningen av förhöjda 

halter ser generellt ut att ligga med en tyngdpunkt öster och norrut, men även söderut är halterna högre 

om än inte lika tydligt. Att halterna är något högre norrut än söderut för flera av ämnena kan dels bero 

på den förhärskande vindriktningen som är från västsektorn men också på att E 10:an med mycket och 

tung trafik norr om gruvan bidrar till att höja halterna av en del ämnen.

De ämnen som avviker mest från bakgrundshalterna är järn som uppvisar ca 25 ggr högre median-

halter än bakgrundsvärdena för Norrbottens län och ca 150 ggr högre värde på den högst uppmätta 

provpunkten (NV 6, inne på Aitiks industriområde), jämför tabell 5 och 6. Kopparhalterna ligger ca 5 

ggr högre än bakgrundvärdena och punkten NV 6 har ett värde som är nästan 100 ggr högre än bak-

grundshalten. Vidare har vanadin ca 10 ggr högre värden inom undersökningsområdet jämfört med 

bakgrundsvärdet för Norrbotten. Slutsatsen är att det är förväntat med förhöjda halter av de ämnen 

som bryts i gruvan eller som förekommer som restprodukter vid gruvverksamheten. Järn bryts dock inte 

i Aitik men måste förekomma rikligt i marken i området annars skulle inte värdena vara så höga.

Några ämnen har svagt förhöjda halter, 2-4 ggr högre än referensvärden för Norrbottens län. Detta 

gäller arsenik, krom och nickel medan vissa andra ämnen uppvisar likvärdiga halter jämfört med bak-

grundshalter för Norrbotten. Dessa är kadmium, kvicksilver, bly och zink.

Några ämnen uppvisar något förhöjda halter (3-5 ggr högre) även utanför undersökningsområdet på 

de fem referenspunkterna och det är krom, järn och vanadin.

Medianhalterna för hela provområdet har sjunkit för sex av de elva uppmätta ämnena sedan 2011 men 

för flera ämnen svänger det ganska mycket upp och ner (ex krom och nickel som ökat  sedan 2011). En 

orsak till enskilda höga maxvärden och svagare nedgång för flera ämnen i år jämfört med tidigare un-

dersökningsår kan vara att verksamheten i gruvan har varit intensivare jämfört med innan 2011. Samti-

digt visar riksinventeringens värden för Norrbottens län att haltnedgångarna i olika ämnen har stagne-

rat efter en kontinuerlig nedgång sedan 1975, det första provtagningspåret i riksinventeringen.

På samma sätt som för  riksinventeringen och bakgrundshalterna ser vi en kontinuerlig nedgång för 

många ämnen sedan år 2000, men för några ämnen som koppar, kobolt, krom, zink och vanadin har 

det inte förekommit någon nedgång de senaste 15 åren. Om man tittar på riksinventeringsdata ser man 

att huvuddelen av nedgången i bakgrundshalter har skett innan år 2000 (tabell 6) och detsamma bör 

gälla för referensområdena kring undersökningsområdet runt Aitik.
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Bilaga 1 - Kartor med provpunkternas halter av analyserade metaller
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Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6

A5

A4
A3

A2

A1

NV9

NV8

NV7

NV6

NV5
NV4

NV3

NV2

NV1
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Kilometer



A4

A1

A5

A2

A8

T4

T1

A7

A3

A9

A6

T2

T3

NV5

NV6

NV4

RP1

NV8

RP5

NV7NV9

NV3

RP4

NV1

RP2

RP3

NV2
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PROVTAGNING AV 
KROMHALTER I MOSSA

Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Krom (Cr)

mg/kg (torrvikt)

<1
1 - 2
2 - 3

3 - 4

4 - 5

>5

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-04

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

A4

A1

A5

A2

A8

T4

T1

A7

A3

A9

A6

T2

T3

NV5

NV6

NV4

NV8

NV7

NV9

NV3

NV1

NV2
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Kilometer



T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6
A5

A4A3

A2

A1

RP5

RP4

RP3

RP2

RP1

NV9

NV8

NV7

NV6

NV5
NV4

NV3

NV2

NV1
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PROVTAGNING AV 
KOPPARHALTER I MOSSA

Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Koppar (Cu)

mg/kg (torrvikt)

<6
6 - 10
10 - 15

15 - 25

25 - 100

>100

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-03

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6

A5

A4
A3

A2

A1

NV9

NV8

NV7
NV6

NV5

NV4

NV3

NV2

NV1
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Kilometer



T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6
A5

A4

A3

A2

A1

RP5

RP4

RP3

RP2

RP1

NV9

NV8NV7NV6

NV5

NV4
NV3

NV2

NV1
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PROVTAGNING AV 
JÄRNTHALTER I MOSSA

Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Järn (Fe)

mg/kg (torrvikt)

<500
500 - 1000
1000 - 2000

2000 - 3000

3000 - 4000

>4000

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-03

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6

A5

A4
A3

A2

A1

NV9

NV8

NV7
NV6

NV5

NV4

NV3

NV2

NV1
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Kilometer



T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6
A5

A4

A3

A2

A1

RP5

RP4

RP3

RP2

RP1

NV9

NV8

NV7

NV6

NV5
NV4

NV3

NV2

NV1
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PROVTAGNING AV 
KVICKSILVERHALTER 
I MOSSA
Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Kvicksilver (Hg)

mg/kg (torrvikt)

<0,02
0,02-0,03
0,03-0,04

0,04 - 0,06

0,06 - 0,08

>0,08

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-03

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6

A5

A4
A3

A2

A1

NV9

NV8

NV7
NV6

NV5

NV4

NV3

NV2

NV10 42
Kilometer
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A1

A5

A2

A8

T4

T1

A7

A3

A9

A6

T2

T3

NV5

NV6

NV4

RP1

NV8
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NV7NV9

NV3

RP4

NV1

RP2

RP3

NV2
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PROVTAGNING AV 
NICKELHALTER I MOSSA

Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Nickel (Ni)

mg/kg (torrvikt)

1 - 2
2 - 3

3 - 4

4 - 5

>5

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-04

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

A4

A1

A5

A2

A8

T4

T1

A7

A3

A9

A6

T2

T3

NV5

NV6

NV4

NV8

NV7

NV9

NV3

NV1

NV2
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Kilometer



T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6
A5

A4A3

A2

A1

RP5

RP4

RP3

RP2

RP1

NV9

NV8

NV7

NV5
NV4

NV3

NV2

NV1
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PROVTAGNING AV 
BLYHALTER I MOSSA

Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Bly (Pb)

mg/kg (torrvikt)

<1
1 - 2
2 - 3

3 - 4

4 - 5

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-04

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6

A5

A4
A3

A2

A1

NV9

NV8

NV7
NV6

NV5

NV4

NV3

NV2

NV10 42
Kilometer



T4

T3

T2

T1

A9

A8
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NV4 NV3

NV2

NV1
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PROVTAGNING AV 
VANADINHALTER I MOSSA

Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Vanadin (Va)

mg/kg (torrvikt)

<2
2 - 4
4 - 6

6 - 10

10 - 25

>25

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-04

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6

A5

A4
A3

A2

A1

NV9

NV8

NV7
NV6

NV5

NV4

NV3

NV2

NV1
0 42

Kilometer



T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6
A5

A4A3

A2

A1

RP5

RP4

RP3

RP2

RP1

NV9

NV8
NV7

NV6

NV5

NV4

NV3

NV2

NV1
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PROVTAGNING AV 
ZINKHALTER I MOSSA

Gällivare kommun

Norrbottens län

0 105
Kilometer

Teckenförklaring

Zink (Zn)

mg/kg (torrvikt)

<10
10 - 15
15 - 20

20 - 30

>30

Upprättad av

Rickard Wiklund

Datum
 2015-12-04

Koordinatsystem

SWEREF99 TM

Företag

Boliden Mineral AB

Org nr: 556231-6850

T4

T3

T2

T1

A9

A8

A7

A6

A5

A4
A3

A2

A1

NV9

NV8

NV7
NV6

NV5

NV4

NV3

NV2

NV10 42
Kilometer

Klassificeringsintervallerna av 

zinkhalterna är lägre än 

föregående år, på grund av att 

halterna var lägre år 2015.


