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Om dokumentet

Enetjärn Natur AB på uppdrag av Boliden Mineral AB

Utredningar avseende vattenmiljöer – Liikavaara – Planerat dagbrott i Gällivare kommun

Utredningen har genomförts under tiden juli 2016 till februari 2018.

Detta dokument utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen för dagbrottet i Liikavaara. 

Följande personer har medverkat i utredningen: 

Anders Granér – projektledning (2016), inventering och rapportering. Anders är akvatisk ekolog med 

mångårig erfarenhet av projektledning och utredningar av naturmiljöer i vatten. 
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Sammanfattning
Boliden Mineral AB (hädanefter Boliden) planerar att påbörja gruvdrift i Liikavaara. Inför detta har  

Enetjärn Natur under 2016 och 2017 genomfört undersökningar i de sjöar och vattendrag som finns 

i närområdet för den planerade verksamheten. Syftet med utredningen har varit att ge en översiktlig 

biologisk och vattenkemisk beskrivning och värdering av vattenmiljöerna inom utredningsområdet. 

Resultatet kommer att utgöra underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för 

ansökan om bearbetningskoncession samt miljötillstånd. Resultatet kan även användas som referens-

material vid utformning och utvärdering av framtida kontrollprogram.

Följande vattendrag har undersökts: Myllyjoki, Sakajoki, Sakajänkänoja (Laurajärvis utlopp) och  

Yli-Leipojoki (referens). Vår statusklassning av de undersökta vattendragen visar att Myllyjoki, Sakajoki 

och Yli-Leipojoki har måttlig ekologisk status. Sakajänkänoja har god ekologisk status. Samtliga under-

sökta vattendrag har god kemisk ytvattenstatusen. Kvalitetsfaktorerna bottenfauna, fisk och uran styr 

statusklassificeringen i Myllyjoki. Myllyjoki har enligt vår bedömning måttlig status vad gäller botten-

fauna eftersom bäcken har en hög andel myrmark i avrinningsområdet. Detta är, enligt vår bedömning, 

också den huvudsakliga anledningen till att Myllyjoki håller en relativt fattig fiskpopulation. Gränsvärdet 

för uran överskrids i Myllyjoki, vilket vi bedömer till största del beror på att uranhalten i berggrunden är 

naturligt förhöjd i Aitikområdet. I Sakajoki är det kvalitetsfaktorerna koppar och uran som styr den  

ekologiska statusen. Status avseende koppar bedöms som måttlig i Sakajoki, eftersom bäcken har 

påverkats av utsläpp från en sedimentationsbassäng i Aitik, via diket eller genom uppträngning. 

Följande sjöar har undersökts: Sakajärvi, Laurajärvi och Sikträsket (referens). För de undersökta sjöarna 

visar vår statusklassning att Sakajärvi har måttlig ekologisk status och att Sikträsket har hög ekolo-

gisk status. Båda sjöarna har god kemisk ytvattenstatus. Det är kvalitetsfaktorerna växtplankton och 

fisk som styr statusklassningen i Sakajärvi. Växtplanktonundersökningen som genomförts pekar på 

att det är låg planktonproduktion i sjön och sura förhållanden. Det behövs dock upprepade provtag-

ningar, minst tre år i följd, för att en säker bedömning av status ska kunna göras. Vår bedömning är att 

det i Sakajärvi är oproportionerligt mycket abborre i förhållande till mört vilket kan bero av en förhöjd 

näringsstatus, sura förhållanden eller syrebrist. Vi ser det som högst troligt att påverkan från enskilda 

avlopp tillsammans med tillrinnande vatten och grundvatteninflöde med förhöjda halter av svavel, 

oxidation av sulfat i sedimenten samt nedfall från Aitik (depostion av kväve- och svavelföreningar) 

är orsaken till att Sakajärvi inte når upp till god status. När det gäller särskilda förorenande ämnen 

bedömer vi att Sakajärvi har god status. Dock ligger halterna av både koppar och uran högre i jämfö-

relse med Sikträsket (referenssjö). Vår bedömning är att detta troligtvis beror på naturligt höga halter 

av uran i området, tillskott av koppar och uran från Myllyjoki samt en trolig påverkan från verksamheten 

vid Aitik. Laurajärvi är inte en vattenförekomst med tillhörande miljökvalitetsnorm. Denna utredning 

omfattar trots det även Laurajärvi, för att på så vis få ett fullständigt resultat av vattenmiljöerna i områ-

det. Vår statusklassning visar att Laurajärvi har måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 

Det är kvalitetsfaktorn växtplankton som styr. Bedömningen av växtplankton i Laurajärvi har gått från 

hög ekologisk status 2016 till måttlig ekologisk status 2017. Detta resultat indikerar tydligt vikten av att 

prover bör tas tre år i rad, och helst flera gånger över en säsong, för att säkert kunna bedöma status.
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11 Inledning

1.1 Bakgrund
Boliden Mineral AB (bolaget) planerar ett nytt dagbrott vid Liikavaara, cirka 15 km sydost om orten  

Gällivare i Gällivare kommun, Norrbottens län, se Figur 1. Området är beläget strax öster om det befint-

liga dagbrottet i Aitik. Bolaget har innehaft gruvrättigheter i form av s.k. utmål (enligt äldre lagstiftning) 

för Liikavaarafyndigheten sedan den upptäcktes under 1930-talet. År 2000 omvandlades dessa till en 

bearbetningskoncession (Liikavaara K1) som täcker de centrala delarna av mineraliseringen i Liikavaara 

östra. Denna gäller till år 2025. Bolaget planerar att ansöka om en kompletterande bearbetnings-

koncession för resterande fyndighet i Liikavaara, benämnd K2. Bolaget planerar även att ansöka om 

tillstånd enligt miljöbalken för brytning av malmen i Liikavaara. 

Bolaget har anlitat Enetjärn Natur för att under 2016 och 2017 genomföra undersökningar i de sjöar 

och vattendrag som finns inom utredningsområdet för den planerade gruvverksamheten. Detta för att 

beskriva nuvarande vattenmiljö samt bedöma ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Utredningen 

ska också utgöra underlag inför kommande utredningar av miljöeffekter till följd av verksamheten. 

Enetjärn Naturs utredning omfattar följande delundersökningar: 

 • Växtplankton

 • Kiselalger

 • Bottenfauna 

 • Makrofyter (vattenväxter)

 • Fisk i sjöar

 • Fisk i vattendrag

 • Metaller i fisk

 • Vattenkemi i sjöar och vattendrag

 • Sediment

 • Bedömning av ekologisk och kemisk ytvattenstatus

I denna rapport presenteras bakgrund, metod, provpunkter och tider, resultat och slutsatser av respek-

tive undersökning kapitelvis. I det sista kapitlet redovisas bedömning av ekologisk status och kemisk 

ytvattenstatus. De lokaler som ingår i utredningen, samt vilka provtagningar som genomförts i respek-

tive lokal redovisas i Figur 2 och Tabell 1. I Tabell 2 presenteras även de vattenförekomster som ingår i 

utredningen.

1.2 Syfte
Syftet med utredningen är, att ge en översiktlig biologisk beskrivning och värdering av vattenmiljöerna 

inom utredningsområdet för den planerade gruvverksamheten. Resultatet kommer att utgöra under-

lag till den specifika miljöbedömning som ska ligga till grund för ansökan om bearbetningskoncession 

samt miljötillstånd. Resultatet kan även användas som referensmaterial vid utformning och utvärdering 

av framtida kontrollprogram.
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1

Lokalisering
Verksamhetsområde och nya vägar

0 1 20.5 km

1 Översiktskarta med det planerade verksamhetssområdet vid Liikavaara i Gällivare kommun, Norrbottens län.
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1Tabell 1. Information om provtagningslokaler och genomförda provtagningar. Nr hänvisar till provpunkternas numrering i kartan på 
föregående sida. För respektive provtagningstyp redovisas i vilka lokaler som provtagning är utförd samt år. 
Kalg = kiselalger, Bfa = bottenfauna, Elf = elfiske, Nätf = nätfiske, MeF = metaller i fisk, Vxp = växtplankton, Sed = sediment,  
Vkem = vattenkemi, Vvx = vattenväxter 
Provtagningsår:2016 (16), 2017 (17) samt 2016 och 2017 (16/17) 

Provtagnings- 
lokal

Provpunkt  
SWEREF 99 TM

Provtagningstyp

Nr Vatten x y Kalg Bfa Elf Nätf MeF Vxp Sed Vkem Vvx

1 Laurajärvi 764002 7452458 17 17 16/17 16 17

2 Laurajärvi 763796 7452458 17

3 Laurajärvi 764111 7452529 17

4 Laurajärvi utl. 764498 7452608 16 16/17

5 Myllyjoki 1 758763 7449371 14 16/17

6 Myllyjoki 2 760622 7450827 17 17 17 16/17

7 Myllyjoki 3 761770 7451141 16/17

8 Myllyjoki 4 761532 7452142 17 17 17 16/17

9 Sakajoki 1 758734 7454566 16/17

10 Sakajoki 2 758756 7454595 16/17

11 Sakajärvi 759764 7453508 17 16 17 16/17 16 17 17

12 Sakajärvi 759317 7454329 17

13 Sakajärvi 759494 7453955 17

14 Sikträsket 736328 7460277 17 16 17

15 Sikträsket 735328 7460800 17 17

16 Sikträsket 734868 7460919 16/17

17 Yli-Leipojoki 763859 7449176 16/17 16/17 16 16/17

18 Yli-Leipojärvi 767421 7449577 16 16

Tabell 2. Översikt vattenförekomster som ingår i utredningen. Laurajärvi är inte en vattenföre-
komst med tillhörande miljökvalitetsnorm. Denna utredning omfattar trots det även Laurajärvi, 
för att på så vis få ett fullständigt resultat av vattenmiljöerna i området. 

Vatten Vattenförekomst

Myllyjoki SE744973-172511

Sakajoki SE745430-172387

Sakajärvi SE745370-172404

Sikträsket SE745912-170185

Yli-Leipojoki (Ala-Leipojoki) SE744862-173304
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11.3 Beskrivning av avrinningsområden, 
vattenmiljöer och provlokaler
Utredningsområdet för dagbrottet i Liikavaara ligger på vattendelaren mellan sjöarna Sakajärvi  

(vattenförekomst: SE745370- 172404) i väst och Laurajärvi (inte en vattenförekomst i vattenförvalt-

ningens mening) i öst, båda belägna inom Kalix älvs avrinningsområde, Figur 3 . Det största vattendra-

get i närheten av den planerade gruvan är bäcken Myllyjoki (vattenförekomst: SE744973-172511). Det 

finns även en mindre bäck i den västra delen av området som mynnar i sjön Sakajärvi samt en mindre 

bäck (till största delen ett grävt dike som inte är en vattenförekomst) i den östra delen av området som 

mynnar i Laurajärvi. Även om den mindre bäcken och Laurajärvi inte är vattenförekomster i vatten- 

förvaltningens mening ingår de i Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem.

Myllyjoki avvattnar myrområdet Kilkankaltiokumpo norr om Leipipirområdet, sydöst om Gällivare. 

Längre nedströms avvattnar Myllyjoki även området kring Aitikgruvan och rinner sedan i en meand- 

rande båge genom markerna öster om Aitik och mynnar till slut i sjön Sakajärvi. Den del av Myllyjoki 

som ligger i närheten av det planerade dagbrottet, och som kommer att korsas av den planerade 

transportvägen, ingår inte i Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem. Från sjön Sakajärvi rinner 

Sakajoki (vattenförekomst: SE745430-172387) som efter att den passerat väg E10 mynnar i Lina älv. 

Området kring Sakajärvi har delvis modifierade flöden sedan många år tillbaka. Avrinnande ytvatten 

från delar av området runt Aitik samlas i diken, vilka leds ned till sedimentationsbassängen vid Sakajo-

ki. Därifrån pumpas vattnet, sedan januari 2017, till rå- och dagvattenbassängerna i Aitik. Denna pump 

installerades under 2017. Från rå- och dagvattenbassängerna pumpas vattnet tillsammans med övrigt 

yt- och grundvatten till sandmagasinet.

Inom utredningen har vattendraget Yli-Leipojoki och sjön Sikträsket använts som jämförbara referenser, 

se kartan i figur 2 för lokalisering av dessa referenser.

Myllyjoki 1

Lokalen ligger längs vägen upp mot det nya anrikningsverket vid Aitik och geografiskt sett nordost om 

berget Kiilavaara. Bäcken är 3-6 meter bred på provtagningslokalen som har ett strömmande lopp och 

med en kortare mer lugnflytande del. Lokalen har måttligt stor variation i bottenstruktur med dominans 

av medelstora och större block. Lokalen är varierande med olika strömhastigheter och mikromiljöer. 

Bäckbotten är rikligt beklädd med näckmossa och beskuggningen över bäcken från sidorna är  

drygt 50 %.

Lokalen bedöms som lämplig för bottenfaunaprovtagning, provtagning av kiselalger och för elfiske.

Myllyjoki 2

Lokalen ligger innanför det staket som omger Aitik, strax nedströms där vägen till det nya anriknings-

verket passerar bäcken. Bäcken är 3,5-6 meter bred på provtagningslokalen i en starkt strömmande 
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1
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3 Karta över vattenförekomster i vattenförvaltningens mening, Natura 2000-områden och avrinningsområden.
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1sträcka med dominans av mindre till större block. Bäckbotten är delvis beklädd av mossa och på-

växtalger. Beskuggningen över bäcken är cirka 70 % och den omges av en gran- och björkdominerad 

sumpskog. 

Lokalen bedöms som bra för provtagning av kiselalger men mindre bra för bottenfaunaprovtagning 

eftersom bottenstrukturen är ensartad. För elfiske är lokalen bra, men den bör provfiskas vid lägre  

flöden än medelvattenföringen. Detta eftersom lokalen har hög strömhastighet vid höga och medel-

höga vattenflöden.

Myllyjoki 3

Lokalen ligger uppströms Kiilavaaravägens andra passage av Myllyjoki. Bäcken har här ett starkt ström-

mande lopp med dominans av stora block. Denna lokal lämpar sig därför inte för elfiske eller provtag-

ning av bottenfauna och kiselalger. Vid denna lokal provtogs under 2016 och 2017 endast ytvattenke-

min. Ingen speciell lokalbeskrivning presenteras därför för denna lokal.

Myllyjoki 4

Lokalen ligger uppströms Kiilavaaravägen där vägen passerar bäcken inte långt från utloppet till  

Sakajärvi (ca 700 meter från utloppet till sjön). Bäcken är 3-7 meter bred på provtagningslokalen som 

har ett starkt strömmande lopp. Lokalen har viss variation i bottenstruktur med dominans av block 

i olika storlek. Bäckbotten är beklädd med en del näckmossa och beskuggningen över bäcken från 

sidorna är cirka 50 %. Lokalen omges av gran- och björkdominerad blandskog av sumpskogskaraktär. 

Lokalen bedöms som bra för provtagning av bottenfauna och kiselalger sett till bäckens bottenstruktur. 

För elfiske är lokalen bra, men bör provfiskas vid medelvattenföring eller vid ännu lägre flöden. Detta 

eftersom lokalen ha hög strömhastighet vid hög- och medelhög vattenföring.

Sakajärvi

Sakajärvi har en area på cirka 135 ha och är en grund sjö med ett medeldjup på cirka 2 meter och ett 

maxdjup på cirka 5 meter. Undersökning av sediment, djupbottenfauna, växtplankton och syrgas samt 

provtagning av ytvattenkemi har utförts vid sjöns bottenhåla som är belägen strax nordväst om sjöns 

mittpunkt, i höjd med byn Sakajärvi. För fiskfångst och undersökning av vattenväxter har stora delar av 

sjöns vattenvolym nyttjats. 

Lokalen för bottenfauna (sparkprov) i Sakajärvi ligger på den norra stranden i västra kanten av byn 

Sakajärvi. Stranden är varierad med bottenmaterial från sand till mindre block och med varierade 

erosionsbottnar. Vissa delar är mer skyddade och där är bottnarna överlagrade med en del sediment, 

medan andra delar är mer exponerade och är nästan sedimentfria. Från 0,5-0,7 meters djup blir botten 

mjukare och ytterligare längre ut tjocknar sedimentlagren betydligt. Vattenvegetationen är riklig och 

vattnet är mycket klart, men på större stenar och block syns en tunn överlagring av både humus och 

minerogent material. Lokalen är varierad med mindre skillnader i bottenstruktur och exponeringsgrad, 

vilket ger förutsättningar för en varierad bottenfauna.
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1Sakajoki 1

Lokalen är belägen direkt nedströms utloppet från Sakajärvi. Lokalen har ett svagt strömmande lopp 

och en tydlig sjöutloppseffekt belägen så nära utloppet från Sakajärvi som möjligt. Botten har en del 

sten och block men också mycket finmaterial och sediment. Påväxten är tydlig och vattenvegetation 

förekommer rikligt på botten (hårslinga, igelknopp m.m.) med vattenvegetation i strandkanterna i form 

av högväxt starrvegetation, hästsvans och videsnår. Lokalen omges av täta viden och lite längre in av 

medelålders björk- och grandominerad skog.

Sakajoki 1 bedöms ha en förhöjd produktivitet till följd av sjöutloppseffekten. Lokalen bedöms som 

godtagbar för provtagning av bottenfauna, bra för kiselalgprovtagning men inte lämplig som elfiske-

lokal. Sakajoki 1 har under 2016 och 2017 undersökts endast med avseende på ytvattenkemi. 

Sakajoki 2

Lokalen ligger mindre än 100 meter nedströms Sakajoki 1, i direkt anslutning till en mindre bro (skoter 

och fyrhjuling).

Bäcken är 4-7 meter bred vid provtagningslokalen. Bäcken har här ett strömmande lopp och en kanal-

artad struktur. Bottenstrukturen är jämn vilket ger lägre förutsättningar för variation i strömhastighet 

och mikromiljöer på lokalen. Lokalen omges av björk- och grandominerad blandskog.

Sakajoki 2 bedöms ha en sjöutloppseffekt och därmed förhöjd näringsstatus. Lokalen bedöms som 

mindre bra för bottenfaunaprovtagning, sett till den svaga bottenstrukturen och den låga mång- 

formigheten i bottenmaterialet. Lokalen lämpar sig dock bra för provtagning av kiselalger. Sakajoki 2 är 

inte lämplig som elfiskelokal på grund av dess kanalartade struktur. Sakajoki 1 har under 2016 och 2017 

undersökts endast med avseende på ytvattenkemi.

Laurajärvi

Laurajärvi är en mindre, vegetationsfattig och relativt djup sjö. Dess areal är 23 ha och i bottenhålan är 

det cirka 6-7 meter djupt. Tillflödet består främst av källvatten (grundvatten) och omsättningstiden 

för hela vattenvolymen är långsam. Sjön kan karaktäriseras som en näringsfattig (oligotrof) skogssjö 

där hårdbottenstränder dominerar strandzonen. Stränderna är ändå produktiva, de långgrunda och 

mer skyddade partierna har tjocka och mjuka sediment. Den vegetation som finns i strandkanterna 

domineras av bladvass, sjöfräken och flaskstarr. Botten är i stora delar överlagrad med ett tjockt lager 

”dy”, bestående av delvis nedbrutet organiskt material men även av minerogena fraktioner. Röding och 

regnbåge har planterats ut i sjön, naturligt förekommer abborre och gädda.

Undersökning av sediment, djupbottenfauna, växtplankton och syrgas samt provtagning av ytvatten-

kemi har utförts vid sjöns bottenhåla som är belägen vid sjöns mittpunkt. För fiskfångst och  

undersökning av vattenväxter har stora delar av sjöns vattenvolym nyttjats. 

Lokalen för bottenfauna (sparkprov) är belägen på sjöns västra strand. Den exponerade stranden har 

en fast sten- och sandbotten med sediment på. Längre ut är botten mycket mjuk med ett sediment-

lager som är upp till 0,5 meter djupt.
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1Laurajärvi utlopp (Sakajänkänoja)

Sakajänkänoja är ett litet vattendrag som är det enda utloppet från Laurajärvi. Bäcken är cirka 0,5 

meter bred, 0,1-0,4 meter djup med ett svagt strömmande flöde på provtagningslokalen för kiselalger. 

Bottenstrukturen består främst av grus och stenar som är rikligt beklädda med mossa. Lokalen omges 

av granskog och beskuggningen över bäcken är cirka 80 %. 

Yli-Leipojärvi (Keskijärvi)

I denna sjö, som till ytan är 35 ha stor, har enbart provtagning av sediment och växtplankton genom-

förts. Sedimentprov togs i sjöns djuphåla. Vid provtagning av växtplanton användes stora delar av sjöns 

vattenvolym. Yli-Leipijärvi ligger utanför utredningsområdet för dagbrottet i Liikavaara men är ändå 

ingen lämplig referenssjö, då den ligger nära Aitik. 

Yli-Leipojoki (referens)

Yli- Leipojoki är ett relativt stort vattendrag som är cirka 10 meter brett. Vattnet var klart när elfiske 

och provtagning av bottenfauna och kiselalger genomfördes. Lokalen har en strid strömsträcka med 

varierad sammansättning i bottensubstrat. Alla storleksklasser finns representerade med dominans av 

större sten och mindre block. Närmast vägen är bäcken rensad från större block men i övriga delar är 

bottensubstratet helt naturligt. Högre vattenvegetation finns bara mycket sparsamt i strandkanterna 

i form av starr. Lite humus finns i strandkanterna. I övrigt är bottnarna rena. Lite grönalger finns som 

påväxt på stenar och block. Vid strandkanterna finns något mer långa trådformiga grönalger. Lokalen 

har som helhet utmärkta förutsättningar för en varierad bottenfauna. Yli-Leipojoki påverkas inte av 

befintlig eller planerad gruvverksamhet, därför är den lämplig som referensvattendrag.

Sikträsket (referens)

Sikträsket har en area på cirka 400 ha och avvattnas av vattendraget Sikträskbäcken i södra delen av 

sjön. Sjön tillhör Torne- och Kalix älvsystem. Undersökning av sediment, djupbottenfauna, syrgas samt 

provtagning av ytvattenkemi har utförts vid sjöns djuphåla (ca 7 meter djup). Djuphålan är belägen 

ungefär i sjöns mittpunkt. Provtagning av växtplankton genomfördes i västra delen av sjön.

Lokalen för bottenfauna (strandkant) är belägen på den lilla ön i den östra delen av sjön. Den expo-

nerade stranden är storblockig och cirka 0,5-1,2 meter djup. Den skyddade stranden är blockig med 

vassvegetation, sedimenttjockleken är cirka 1 dm. Sikträsket påverkas inte av befintlig eller planerad 

gruvverksamhet, därför är den lämplig som referenssjö.
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22 Växtplankton

2.1 Bakgrund
Växtplanktonsamhället i sjöar reagerar snabbt på miljöförändringar, vilket gör att denna grupp är en 

bra indikator för att belysa tidiga förändringar i vattenmiljön. Växtplankton användas som indikator för 

att följa ett återhämtningsförlopp efter en närsaltsreduktion eller ett försurningsförlopp. Växtplankton 

används också för att se tidiga tecken på tilltagande näringsbelastning. 

Växtplankton i sjöar undersöks av flera olika skäl. Dels för att växtplanktonssamhällets biomassa och 

sammansättning avspeglar näringssituationen, dels för att hitta eventuella giftiga alger då vissa växt-

planktonarter orsakar problem genom toxisk algblomning. Viktiga faktorer som styr artsammansätt-

ning och biomassa är bland annat näringstillgång, ljusförhållanden, temperatur, humushalt och pH. 

2.2 Provtagning och analys
Provtagning av växtplankton har genomförts under 2016 i sjöarna Sikträsket (lokal 16), Sakajärvi (lokal 

11) och Laurajärvi (lokal 1) den 20 augusti, och i Yli-Leipojärvi (lokal 18) den 16 september. Under 2017 

provtogs samtliga sjöar igen förutom Yli-Leipojärvi. Provtagningen 2017 genomfördes 22 augusti. Vid 

provtagningen mättes också siktdjup och temperatur. För lokalisering av de olika provlokalerna se Figur 

4. Se även Tabell 3 för information om vilken sorts provtagning som genomfördes vid vilken lokal.  

2.3 Metod
Provtagning och analyser har genomförts enligt Undersökningstyp växtplankton i Havs- och vatten-

myndighetens handledning för miljöövervakning (2016) och standarden SS-EN 15204:2006. 

Vid provtagningen provtogs vatten med en rörhämtare från ett centralt område i varje sjö. Inom prov-

tagningsområdet lades en kvadrat ut och i varje hörn av kvadraten togs vattenprover på 0, 0,5, 1, 1,5 och 

2 meters djup. Sammanlagt togs 5 prover x 4 hörn = 20 delprover i varje sjö. Varje delprov var på cirka 

150 ml. Dessa blandades i en 20 liters dunk med lock. Ett gemensamt prov från de 20 proverna utgjorde 

det provtagna planktonprovet (kvantitativt prov). 

Det togs även ett håvprov (kvalitativt prov) för att komplettera artförekomsten i sjön. Håvprovet togs 

genom håvning vertikalt och horisontellt inom vattenvolymen från 0-2 meter under cirka 10 minuter. 

Denna metod ger ett betydligt mer koncentrerat och innehållsrikt prov jämfört med provtagning som 

utförs med en rörhämtare. 

Samtliga planktonprov konserverades med Lugols jodlösning. Proverna analyserades sedan av Sten 

Backlund (Frustulia HB).
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2

Tabell 3. Växtplanktonprovtagning. Tre av de fyra provtagna sjöarna ligger nära utredningsområdet. Sjön Sikträsket 
(referens) är belägen väster om Gällivare samhälle.

Sjö/lokal
År

Växtplankton 

Kvantitativt prov Kvalitativt prov

Yli-Leipojärvi/lokal 18 2016 X X

Laurajärvi/lokal 1 2016/2017 X X

Sakajärvi/lokal 11 2016/2017 X X

Sikträsket/lokal 16 2016/2017 X X
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Figur 4 Karta över provtagningslokalerna för växtplankton. De olika figurerna representerar de olika provtagningsåren. För vilka 
lokaler som numren representerar se Tabell 1.
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22.4 Bedömningsgrunder
Växtplankton utgör en kvalitetsfaktor för bedömning av ekologisk status i en vattenförekomst (HVMFS 

2013:19). Fyra parametrar/index ingår som delunderlag för bedömningen. Se Tabell 4 för vilka effekter 

de olika mätparametrarna/indexen kan ge svar på, samt den provtagningsfrekvens och provtagnings-

period som rekommenderas för respektive mätparameter.

En fullständig beskrivning av bedömningsgrunderna med uträkning av olika index finns tillgänglig i 

två rapporter: 1) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 och 2) Naturvårdsverkets 

handbok 2007:4. I föreskrifterna har de klassgränser som anges i handboken använts. För total- 

biomassa har dock gränsvärdena skärpts jämfört med handboken. För klassificering av sjöar med hjälp 

av växtplankton har Sverige delats in i tre ekoregioner: 1) fjällen ovan trädgränsen, 2) Norrland och 3) 

södra Sverige. Detta är en mycket grov indelning men det är den som gäller tillsvidare. Norrlands och 

södra Sveriges sjöar delas också in i klara respektive humösa sjöar.

Klassificering av näringsstatus

För att klassificera näringsstatus enligt bedömningsgrunderna används tre parametrar/index:

 • Totalbiomassan av växtplankton

 • Trofiskt planktonindex (TPI)

 • Andelen cyanobakterier (blågrönalger) av totalbiomassan

För ovanstående tre parametrar/index redovisas var för sig indexvärden, ekologisk kvalitetskvot och 

statusklass i den femgradiga klassningsskalan: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig, se Tabell 

5. Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) bestäms av förhållandet mellan uppmätt värde och ett  

referensvärde som är unikt för den aktuella sjötypen. Dessa tre parametrars indexvärden ligger sedan 

till grund för bedömningen av den sammanvägda näringsstatusen för kvalitetsfaktorn växtplankton.

Tabell 4. För växtplankton ingår fyra mätparametrar/index som delunderlag vid bedömning av ekologisk status. 
Tabellen redovisar vilka effekter de olika mätparametrarna/indexen kan ge svar på samt den provtagningsfrekvens och 
provtagningsperiod som rekommenderas för respektive mätparameter.

Mätparameter/Index Effekter för Provtagningsfrekvens Provtagningsperiod

Totalbiomassa Näringspåverkan 1 ggr/år och med tre års 
medelvärden

juli-augusti

TPI (Trofiskt Plankton Index) Näringspåverkan 1 ggr/år och med tre års 
medelvärden

juli-augusti

Andel cyanobakterier Näringspåverkan 1 ggr/år och med tre års 
medelvärden

juli-augusti

Artantal Surhet 1 ggr/år och med tre års 
medelvärden

juli-augusti
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2Surhetsklassning

För bedömning av surhet används en parameter:

 • Artantal (antal taxa) av växtplankton

Parametern kan inte användas för att skilja ut naturligt sura sjöar från sjöar som är försurade av mänsk-

lig aktivitet. Surhetsklassning med hjälp av växtplankton bör dessutom endast utföras vid misstanke 

om surhet/försurning eftersom artantal är en svårtolkad parameter som är starkt beroende av analy-

sansträngning. Sjöarna i denna undersökning ligger inom ett område med stor antropogen belastning, 

med eller utan naturligt surt vatten. I Tabell 5 anges klassgränser för surhet.

2.5 Resultat
I Tabell 6 presenteras resultaten av de tre ingående indexen för bedömning av näringsstatus. De fyra 

undersökta sjöarna ligger i den norrländska ekoregionen. 

Alla fyra sjöarna har låga till mycket låga artantal med mellan 11 och 20 arter jämfört med referens- 

värdet i föreskrifterna som är 45 arter för sjötypen Norrland (HVMFS 2013:19). Det låga artantalet  

påvisar ett resultat för surhet som indikerar extremt sura förhållanden. Det bör dock poängteras att 

parametern  inte kan skilja ut naturligt sura sjöar, från sjöar som är försurade av mänsklig aktivitet.  

Surhetsklassning med hjälp av växtplankton bör därför endast utföras vid misstanke om försurning. 

Totalbiomassan är låg för alla de fyra undersökta sjöarna vilket innebär delindexet hamnar på god eller, 

i de flesta fall, hög status, se Tabell 6.

Tabell 5. Klassgränser för respektive mätparameter. För växtplankton ingår tre mätparametrar/index för bedömning 
av näringsstatus som delunderlag bedömning av ekologisk status: Totalbiomassa, TPT (Trofiskt Plankton Index) och 
Andel cyanobakterier. Utifrån dessa tre delindex görs också en samlad bedömning av sjöns näringsstatus. För surhet 
ingår en mätparameter - Artantal (SPP). 

Mätparameter/
Index

Totalbiomassa TPI Andel cyano-
bakterier (%)

Samlad  
bedömning

Artantal (SPP) 
surhet

Klass

█ Hög status ≤ 300 TPI ≤-1 C≤10 4 - 4,99 SPP≥40

Nära neutralt

█ God status 300>BM≤650 -1<TPI≤-0,5 10>C≤24 3 - 3,99 40>SPP≥30

Surt

█ Måttlig status 650>BM ≤1000 -0,5<TPI≤0,5 24>C≤43 2 - 2,99 30>SPP≥20

Mycket surt

█ Otillfreds- 
ställande status

1000>BM≤1350 TPI>0,5 43>C≤81 1 - 1,99 SPP<20

Extremt surt

█ Dålig status BM>1350 - 81>C≤100 0 - 0,99 -
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2En låg totalbiomassa och ett lågt artantal för alla de undersökta sjöarna gör att tillförlitligheten i 

indexbedömningarna försvagas. Detta gäller främst för delindexet TPI där artantalet bör vara cirka 15 

för att bedömningen ska vara tillförlitligt underbyggd. I de fyra undersökta sjörna är det inte i någon sjö 

mer än 5 arter som ingår i underlaget för bedömning av TPI-index (enligt föreskrifterna måste minst tre 

arter ingå i beräkningen). Underlaget till indexbedömning för TPI är alltså godkänt för alla sjöarna men 

det är svagt sett till det låga artantalet. Det gör det osäkrare att göra en relevant bedömning av detta 

delindex.

Det vi kan se från resultaten för de fyra sjöarna är att provtagningen i Laurajärvi 2016 skiljer ut sig som 

helhet genom att ha god eller hög status för alla delindex. För 2017 års provtagning saknas denna skill-

nad och Laurajärvi uppvisar liknande resultat som Sakajärvi. Den samlade bedömningen av växtplank-

ton för Laurajärvi har förändrats från hög ekologisk status till måttlig ekologisk status, se Tabell 6. Det 

som skiljer i resultaten för Laurajärvi mellan åren är andelen cyanobakterier som ökat i biovolymandel 

från 0,8 % 2016 till 71 % 2017. Skillnaden utgörs av arten Aphanizomenon sp. som inte förekommer i 

provtagningen 2016, men förekommer med över 3,3 miljoner celler i provtagningen 2017. Det kan låta 

mycket, men i ett näringsrikt vatten är 3,3 miljoner celler en tämligen låg siffra. Uppenbarligen har vi 

dock inte träffat optimum för denna art under provtagningen 2016, trots att provtagningen skett vid 

samma datum. Detta resultat indikerar tydligt vikten av att prover bör tas tre år i rad, och helst flera 

gånger över en säsong, för att säkert kunna bedöma status (Naturvårdsverket 2007:4). Laurajärvi har 

ett mycket mindre avrinningsområde jämfört med de övriga undersökta sjöarna. Sjöns yta utgör cirka 

20 % av det totala avrinningsområdet och dess tillrinning sker till största del via en liten bäck samt via 

ytavrinning. Vi förväntar oss därför att sjön är känsligare och instabilare än större sjöar. Detta eftersom 

omgivningsfaktorer som nederbörd, vattentemperatur och tillväxtoptima i förhållande till olika omgiv-

ningsvariabler har större betydelse i små sjöar med små avrinningsområden. 

I 2016 års provtagning av Yli-Leipojärvi och Sakajärvi uppvisar sjöarna liknande resultat rakt igenom för 

de olika delindexen för växtplankton. Detsamma gäller för Sakajärvi vid 2017 års provtagning.  

Yli-Leipojärvi och Sakajärvi har otillfredställande status för delindexen TPI och cyanobakterier. Vår 

sammanvägda bedömning av de tre delindexen för dessa två sjöar är måttlig status för kvalitetsfaktorn 

växtplankton, se Tabell 6. 

Sikträsket har lägre andel cyanobakterier än Yli-Leipojärvi och Sakajärvi vid både 2016 och 2017 års 

provtagning. Vi bedömer att Sikträsket hade god status vid provtagningen 2016. Vid 2017 års prov-

tagning hade TPI-index och andelen cyanobakterier försämrats jämfört med 2016. Detta leder till en 

försämring av den samlade bedömningen från 3,13 till 2,84. Vår bedömning av ekologisk status 2017 för 

Sikträsket blir därför måttlig, då gränsen för god ekologisk status är 3,00 (HVMFS 2013:19).

De låga artantalen i samtliga undersökta sjöar försämrar bedömningsunderlaget och vi bedömer att 

det därför inte går att göra en välgrundad analys av surhetstatusen (SPP) i sjöarna. Andra mätpara-

metrar såsom bottenfauna och vattenkemi utgör enligt vår bedömning bättre underlag för att avgöra 

surhetsstatus.
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2För att göra en relevant utvärdering av växtplanktonstatus enligt bedömningsgrunderna för status-

klassning (HVMFS 2012:19) ska prover tas under tre år i följd och/eller under flera perioder under 

innevarande vegetationssäsong, detta för att täcka in inom- och mellanårsvariation. Särskilt angeläget 

är detta i sjötyper som provtagits i denna utredning. Anledningen är att samtliga fyra sjöar är belägna i 

den norra delen av ekoregionen Norra Sverige. Detta medför naturligt en lägre produktion och ett lägre 

artantal än exempelvis, i storlek, jämförbara sjöar i mellersta Sveriges skogsbygder, som också är del av 

ekoregionen Norra Sverige.

2.6 Slutsatser
Resultatet visar att trots den höga andelen cyanobakterier i flera av sjöarna som provtagits 2017 är det 

inte, sett till biovolymen, särskilt mycket cyanobakterier utan tvärtemot mycket lite som helhet. Resul-

taten visar också att ingen av de fyra sjöarna är näringsrik (eutrof) sett till resultaten av totalbiomas-

san av växtplankton. Sjöarna klassas som klart näringsfattiga (oligotrofa). De artfattiga förhållandena 

påverkar dock säkerheten i bedömningen av främst TPI-index, varför återkommande provtagningar bör 

genomföras (minst 3 år i följd).

Vår bedömning är att provtagningen av växtplankton som helhet visar ett något svårtolkat resultat. 

Resultatet för exempelvis Laurajärvi antyder att det kan vara en stor mellanårsvariation. Detta ger an-

ledning till att genomföra ytterligare undersökningar för att säkrare kunna bedöma om växtplankton är 

relevant att använda över tid inom ett kommande kontrollprogram. Möjligtvis kan kvalitetsfaktorn inte 

vara lämplig att använda, sett till sjöarnas geografiska belägenhet och de klimatologiska omgivnings-

faktorer som påtalats ovan. 

Tabell 6. Resultat av planktonprovtagningen i de fyra undersökta sjöarna och redovisning av ekologisk status (färg- 
kodat enligt tabell (klassgränser) för samtliga mätparametrar som utgör delunderlag för bedömning av ekologisk 
status: Totalbiomassa, TPI (Trofiskt Plankton Index) och Andel cyanobakterier, Samlad bedömning näringsstatus och 
Artantal för bedömning av surhet (SPP).

Lokal Totalbiomassa TPI Andel cyano-
bakterier (%)

Samlad  
bedömning

Artantal (SPP)

Sakajärvi 2016 █ 100 █ 2,6 █ 48 █ 2,76 15 extremt surt

Sakajärvi 2017 █ 80 █ 2,3 █ 58 █ 2,81 18 extremt surt

Laurajärvi 2016 █ 70 █ -0,9 █ 0,8 █ 4,56 12 extremt surt

Laurajärvi 2017 █ 190 █ 2,6 █ 71 █ 2,61 17 extremt surt

Yli Leipojärvi 2016 █ 160 █ 2,9 █ 74 █ 2,56 11 extremt surt

Sikträsket 2016 █ 240 █ 2,9 █ 18 █ 3,13 11 extremt surt

Sikträsket 2017 █ 340 █ 2,7 █ 21 █ 2,84 20 extremt surt
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33 Kiselalger

3.1 Bakgrund
Påväxtalger spelar en mycket viktig roll som primärproducenter, speciellt i rinnande vatten. Kiselalger är 

den dominerande gruppen artmässigt inom påväxtsamhällen av alger. Kiselalger är goda indikatorer på 

vattenkvaliteten då de finns nästan överallt och deras artsammansättning och miljökrav är väl  

dokumenterade. Metoder för klassificering och bedömning av vattendrag baserade på kiselalger  

används allmänt i hela Europa och andra delar av världen.

3.2 Provtagning och analys
Provtagning av kiselalger genomfördes under 18-19 augusti 2016 i Yli-Leipojoki (lokal 17) respektive 

Laurajärvis utlopp (lokal 4). Den 22-23 augusti 2017 provtogs Yli-Leipojoki (lokal 17), Myllyjoki (lokal 6 

och 8), Sakajärvi (lokal 12), Laurajärvi (lokal 3) och Sikträsket (lokal 15). Se Figur 5 för lokalisering av 

provpunkterna. 

3.3 Metod
Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) ska klassificering av kiselalger 

baseras på provtagningar och analyser enligt SS-EN 13946:2003 och SS-EN 14407:2005, eller med 

annan metod som ger likvärdiga resultat. Naturvårdsverkets undersökningstyp: Påväxt i rinnande vatten 

– kiselalgsanalys, version 3:1 2009-03-13 räknas som en metod som ger likvärdiga resultat och är den 

undersökningstyp som följts i provtagningen av ovan nämnda vattendrag och sjöar. Vid alla lokaler togs 

proverna från stenar.

Kiselalgsproverna analyserades av Sten Backlund (Frustulia HB) med hänseende till IPS och ACID.

3.4 Bedömningsgrunder
De två parametrar som ska klassificeras för att bedöma status för kvalitetsfaktorn kiselalger är surhets-

index ACID och IPS (Indice de Polluo-sensibilité Spécifique), se Tabell 7 respektive Tabell 8. IPS visar 

påverkan av näringsämnen och organisk förorening medan ACID visar på surheten i vattnet. ACID ger 

ingen klassificering utan grupperar endast vattendraget eller sjön i en pH-regim. 
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Figur 5 Karta över provtagningslokalerna för kiselalger. De olika figurerna representerar de olika provtagningsåren. För vilka 
lokaler som numren representerar se Tabell 1.



23

2018-03-13

3
Tabell 8.  Bedömningsgrunder utifrån det kiselalgsbaserade IPS-indexet (HVMFS 2013:19).

Status IPS-värde Bedömning

█ Hög ≥17,5 Mycket näringsfattigt till näringsfattigt tillstånd och 
ingen eller obetydlig förorening.

█ God ≥14,5 och <17,5 Näringsfattigt till näringsrikt tillstånd och/eller svag 
förorening.

█ Måttlig ≥11 och <14,5 Näringsrikt till mycket näringsrikt tillstånd och/eller 
tydlig förorening.

█ Otillfreds-
ställande 

≥8 och <11 Kraftig näringsbelastning och/eller kraftig förorening.

█ Dålig <8 Mycket kraftig näringsbelastning och/eller mycket kraftig 
förorening.

Tabell 7. Bedömningsgrunder för det kiselalgsbaserade ACID-indexet (HVMFS 2013:19). Kolumn A 
motsvarar pH eller pH-intervall för ACID-indexet, B motsvarar medel-pH 12 månader före provtag-
ning. Klasserna visar på olika stadier av surhet och är inte ett mått på ekologisk status.

Klass
Acid-index (pH)

Bedömning
A B

 1 ≥ 7,5 ≥ 7,3 Alkaliskt

 2 5,8-7,5 6,5-7,3 Nära neutralt

 3 4,2-5,8 5,9-6,5 Måttligt surt

 4 2,2-4,2 5,5-5,9 Surt

 5 < 2,2 < 5,5 Mycket surt
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33.5 Resultat
IPS-index
Vår bedömning är att alla provtagna lokaler uppvisar en hög status, se Tabell 9. Detta tyder på att loka-

lerna har låg belastning av lätt nedbrytbart organiskt material och näringsämnen. I sjön Sakajärvi som 

har lägst indexvärde ligger värdet ändå bra, på gränsen mellan hög och god status. Alla undersökta vat-

tenmiljöer har därmed, enligt parametern IPS-index, hög status avseende kvalitetsfaktorn kiselalger.

ACID-index
Alla provtagningslokaler uppvisar sura till mycket sura förhållanden enligt vår bedömning baserat på 

ACID-indexet (HVMFS 2013:19). Laurajärvi tangerar dock gränsen till måttligt sura förhållanden.  

Generellt är det en stor andel våtmarker i alla de aktuella avrinningsområdena vilket innebär att de, 

vid höga flöden under våren eller hösten, kan utsättas för sura förhållanden. Sjöar brukar, enligt vår 

uppfattning, vara betydligt mer välbuffrade. Därför är det förvånande att ACID-indexet är så pass lågt i 

samtliga sjöar.

I Yli-Leipojoki har ACDI-index gått ner nästan två klasser, från måttligt surt till mycket surt, mellan 

provtagningarna 2016 till 2017. Enligt SMHI:s vattenwebb var sommaren och hösten 2017 betydligt mer 

nederbördsrik än motsvarande period 2016 (SMHI 2017). Detta kan vara anledningen till att ACID-index 

gått ner i Yli-Leipojoki. 

3.6 Slutsatser
Vår bedömning av IPS gav hög status för Yli-Leipojoki (2016 och 2017), Laurajärvi utlopp (2016), 

Myllyjoki (2017), Sakajärvi (2017), Laurajärvi (2017) och Sikträsket (2017). Vidare är bedömningen att 

samtliga provtagna vatten uppvisar sura till mycket sura förhållanden. Den stora andelen myrmarker i 

avrinningsområdena är enligt oss den främsta orsaken till de sura förhållandena. De sura förhållandena 

beror alltså inte på en påverkan från gruvverksamhet enligt vår bedömning.

Tabell 9. Sammanställning per provtagningslokal av de utvärderade kiselalgindex som ingår i bedömningsgrunderna 
för miljökvaltet enligt HVMFS 2013:19. Provtagning från år 2016 och 2017 redovisas. Färgerna markerar olika nivåer av 
status, se Tabell 8. ACID-index ingår inte i bedömningen för status avseende kiselalger.

Vattendrag/sjö Lokal
IPS ACID

2016 2017 2016 2017

Yli-Leipojoki 17 █ 18,6 █ 19,6 5,6 2,1

Laurajärvi Utl. 4 █ 19,3 5,9

Myllyjoki 2 6 █ 19,7 3,1

Myllyjoki 4 8 █ 19,3 2,4

Sakajärvi 12 █ 17,7 2,6

Laurajärvi 3 █ 19,2 4,2

Sikträsket 15 █ 19,2 3,1
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44 Bottenfauna

4.1 Bakgrund
Bottenfauna är de små djur som lever på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Oftast menar man 

mikroskopiska djur som olika kräftdjur, maskar, insektslarver, musslor och snäckor. Inom bottenfauna-

samhället finns en mängd olika livsformer med vitt skilda utseenden, beteenden, miljökrav och livs-

cykler. Med hjälp av artsammansättningen i bottenfaunan kan man bedöma vilken näringsstatus ett 

vattendrag eller en sjö har och om det är utsatt för någon påverkan.

Bottenfaunan kan påverkas negativt på många sätt. Infrysning och uttorkning av vatten är exempel på 

naturligt förekommande påverkan. Mänsklig påverkan kan bland annat vara grumlig. Hög grumlighet 

i vattnet kan exempelvis sätta igen och störa den filtrerande funktionen hos bland annat musslor och 

vissa nattsländor. 

4.2 Provtagning och analys
Bottenfaunaprovtagning har utförts i Myllyjoki (lokal 6 och 8), Yli-Leipojoki (lokal 17), Sakajärvi (lokal 11 

och 13), Laurajärvi (lokal 1 och 1) samt i Sikträsket (lokal 14 och 15), se Tabell 1 på sidan 9. Lokali-

seringen av bottenfaunalokalerna redovisas i Figur 6. Provtagning har skett under september månad 

under både 2016 och 2017. 

4.3 Metod
Två metoder har använts inom denna provtagning av bottenfauna. Dels en för provtagning av djup-

bottenfauna (mjukbottenfauna på djupbotten), och dels en för provtagning av strandnära botten-

fauna (littoralbottenfauna). För djupbottenfauna togs prover från bottensedimenten med hjälp av en 

Ekmanhuggare med arean 0,025 m2. Vardera 5 hugg togs vid respektive lokal. Sedimenten från varje 

hugg sållades sedan i ett såll med maskvidden 0,5 mm. Sållresterna inklusive djur förvarades i etanol 

tills fortsatt sortering och artbestämning på laboratorium. Djuren plockades ut under lupp med 6-20 

gångers förstoring och bestämdes till lägsta möjliga taxonomiska nivå.

Djupbottenfaunan är fattig på arter och individer. Normalt är det olika maskar och fjädermygglarver 

tillsammans med små musslor som brukar vara helt dominanta i prover från bottensediment.

Artbestämning genomfördes enligt den standardiserade taxonomiska listan i Naturvårdsverkets  

föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten NFS 2008:1 

(Naturvårdsverket 2008).

Metoden som användes vid provtagning av strandbottenfauna benämns M 42-inventering av botten-

fauna i sjöars strandzon och vattendrag med riktat urval (mikrobiotoper) och syftar till att: 

1. Undersöka förekomst av indikatortaxa.

2. Undersöka förekomst av rödlistade arter. 

3. Göra en bedömning av biologisk mångfald och artrikedom. 
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Figur 6 Karta över provtagningslokalerna för bottenfauna. De olika figurerna representerar de olika provtagningsåren. För vilka 
lokaler som numren representerar se Tabell 1. 



27

2018-03-13

4Metoden ger en god uppfattning om alla förekommande taxa. Med bottenfauna avses i den här 

metodiken all makroskopisk fauna, framför allt kräftdjur, insektslarver, snäckor, maskar och iglar som 

kvarhålls i ett såll med maskstorleken 1,5 mm.

I Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2007) ges en tydlig rekommendation att bottenfauna-

prover ska tas på hösten. Detta för att fånga så många arter/taxa som möjligt. 

Som underlag till bedömning av ekologisk status rekommenderar Havs- och vattenmyndigheten  

metoden SS EN 27828 eller motsvarande metodik som exempelvis M 42 (HVMFS 2013:9).

4.4 Bedömningsgrunder
För bedömning av status för bottenfauna i vattendrag ska parametrarna ASPT, DJ-index och MISA 

beräknas (HVMFS 2013:19). För sjöar ska bedömning av status för bottenfauna göras baserat på 

parametrarna ASPT, BQI och MILA (HVMFS 2013:19). För att bedöma den sammanvägda statusen för 

kvalitetsfaktorn bottenfauna används det index som har fått lägst statusklass. För en samlad bild över 

bedömningsgrunderna för bottenfauna i vattendrag och sjöar se, Tabell 10.  

För att ge en utförligare bild av tillståndet i vattenmiljöerna i avrinningsområdet redovisas även tre an-

dra typer av index för bottenfauna. Dessa index, som främst beskriver bottenfaunasamhällets mång-

formighet, är Shannons diversitetsindex, EPT-index samt artantal/antal taxa.

BQI

För djupbottenfauna finns enbart en biologisk mätparameter: BQI - Benthic Quality Index -SS 028190 

(Wiederholm 1980, Naturvårdsverket 2010b). Det är en undersökningsmetod som genomförs på sedi-

mentationsbotten i den djupaste delen av sjön. BQI beräknas utifrån förekomst av olika indikatortaxa 

av fjädermygglarver i proverna och där specifikt kunskapen om fjädermyggarternas känslighet mot låga 

syrgashalter. Indexet används för att bedöma syretillståndet i djupbottensediment i sjöar (Naturvårds-

verket 2007).

ASPT, DJ-index, MISA och MILA 

Utifrån den provtagna strandbottenfaunan i vattendrag och sjöar beräknas ett antal mätparametrar/

index enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (2007). I vattendrag  

utvärderas tre olika biologiska index: ASPT, DJ-index och MISA. För sjöars stränder utvärderas ASPT och 

MILA. Alla index gäller enligt de senaste bedömningsgrunderna för miljökvalitet från Naturvårdsverket 

(2007). 
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4Tabell 10.  Bedömningsgrunder utifrån olika bottenfaunaindex: A) Index för bedömning av vattendrag, B) Index för bedömning av 
sjöar. De fem klasserna representerar olika nivåer för status (HVMFS 2013:19) för indexen ASPT, DJ och BQI, █ = hög, █ = god,  
█ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig.  
Misa/Mila-index klassas enligt █ = Nära neutralt, █ = Måttligt surt, █ = Surt, █ = Mycket surt.  

De tre nedre indexen (mångfaldsindex) i respektive del av tabellen (vattendrag och sjöar) är inte kopplade till bedömning av 
status utan anger istället klasstillhörighet som bygger på ett stort antal bottenfaunaprovtagningar genomförda i Sverige och där 
klasserna betyder följande 1=mycket högt antal, 2=högt antal, 3= måttligt högt antal, 4= lågt antal och 5=mycket lågt antal. 
1) Index som ingår i Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder, utgår från begreppet EK (ekologisk kvalitetskvot).  
2) Regionberoende referensvärde som används vid beräkning av EK. Gällivare kommun ligger inom ekoregion Fennoskandiska  
skölden (22). 

A) Bedömning av vattendrag

Status █ Hög █ God █ Måttlig █ Otillfreds-
ställande █ Dålig Referensvärde2)

ASPT-index 1) ≥ 0,9 ≥0,70-<0,90 ≥0,45-<0,70 ≥0,25-<0,45 < 0,25 6,53

DJ-index 1) ≥ 0,80 ≥0,60-< 0,80 ≥0,40-<0,60 ≥0,20-<0,40 <0,20 14

MISA-index 1) ≥ 0,55 ≥0,40-< 0,55 ≥0,25-<0,40 <0,25 - 47,5

Mångfaldsindex
1  

Mycket 
högt

2  
Högt 

3  
Måttlig högt

4  
Lågt 

5 
Mycket 

lågt

Shannons diversitetsindex > 3,71 2,97–3,71 2,22–2,97 1,48–2,22 ≤ 1,48

EPT-index > 29 22-29 12-21 7-11 < 7

Artantal/Antal taxa > 50 40-49 25-39 18-24 < 18

B) Bedömning av sjöar

Status █ Hög █ God █ Måttlig █ Otillfreds-
ställande █ Dålig Referensvärde2)

ASPT-index 1) ≥ 0,90 ≥0,70 - <0,90 ≥0,45-<0,70 ≥0,25-<0,45 < 0,25 5,8

MILA-index 1) ≥ 0,85 ≥0,60 - <0,85 ≥0,40-<0,60 ≥0,20-<0,40 < 0,20 49,4

BQI-index ≥ 0,9 ≥0,70-<0,90 ≥0,45-<0,70 ≥0,25-<0,45 < 0,25 3,25

Mångfaldsindex
1  

Mycket 
högt

2  
Högt 

3  
Måttlig högt

4  
Lågt 

5 
Mycket 

lågt

Shannons diversitetsindex > 3,00 2,33–3,00 1,65–2,33 0,97–1,65 ≤ 0,97

EPT-index > 17 14-17 10-13 8-9 < 8

Artantal/antal taxa > 35 31-35 20-30 15-19 < 15
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44.5 Resultat

BQI

Vår bedömning av BQI-index, baserat på Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19), 

är att alla tre provtagna sjöar har hög status i bottensedimenten, se Tabell 11. Bottenfaunan har därtill 

en helt naturlig sammansättning. Sakajärvi som kan förväntas vara mer påverkad på grund av närheten 

till Aitikgruvan uppvisar det högsta indexvärdet av de tre undersökta sjöarna.

ASPT, DJ-index, MISA och MILA

Vi bedömer att status för kvalitetsfaktorn bottenfauna är hög för alla undersökta vattenmiljöer med 

avseende på ASPT, DJ, MISA och MILA, se Tabell 11. Undantaget är surhetsindex i Myllyjoki (MISA ) och 

i sjöarna Laurajärvi och Sikträsket (MILA). Myllyjoki har måttlig status avseende surhetsindex. Bäcken 

omges av en stor andel våtmarker vilka är naturligt sura och bäcken är därför känslig i samband med 

mycket regn och höga flöden som ger kraftig avrinning från våtmarksområdena. Laurajärvi och Sikträs-

ket har god status avseende surhetsindex. Båda sjöarna ligger dock nära gränsen för hög status. 

Mångfaldsindex

Vi ser att de undersökta sjöarna har måttligt höga artantal/antal taxa, se Tabell 12. EPT ligger måttligt 

högt för Sakajärvi och både Laurajärvi och Sikträsket har lågt artantal. Vattendragens artantal ligger på 

jämförbar nivå med resultaten för sjöarna, med måttligt höga artantal, se Tabell 12. Normalt sett bör 

det vara lite högre artantal på lokaler i rinnande vatten jämfört med lokaler vid sjöstränder. Shannons 

diversitetsindex för de tre sjöarnas strandbottenfauna och för de tre vattendragslokalerna uppvisar alla 

höga värden, samtliga i den högsta klassen. Detta är goda tecken på en naturlig sammansättning av 

bottenfaunasamhället på alla lokaler.

Tabell 11. Sammanställning och jämförelse av undesökta index som ingår i Havs- och vattenmyndighetens bedöm-
ningsgrunderna för status (HVMFS 2013:19). Redovisning av varje provtagen lokals indexvärde och status  
för åren 2016 och 2017.  
Färgerna markerar olika nivåer av status enligt: █ = hög, █ = god, █ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig. 

Vattendrag
Lokal

BQI ASPT MISA/MILA DJ

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Yli-Leipojoki 17 - █ 1,03 █ 0,94 █ 0,57 █ 0,56 █ 1,11 █ 1,11

Myllyjoki 2 6 - - █ 1,00 - █ 0,35 - █ 1,11

Myllyjoki 4 8 - - █ 0,94 - █ 0,37 - █ 1,00

Sjö 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Sakajärvi 11&13 █ 1,3 - █ 0,99 - █ 1,29 -

Laurajärvi 1&2 █ 1,23 - █ 1,09 - █ 0,75 -

Sikträsket 14&15 █ 0,92 - █ 0,95 - █ 0,78 -
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4
Tabell 12. Sammanställning och jämförelse av resultat för standbottenfauna för åren 2016 och 2017 för  
Shannons diversitetsindex, antal taxa/arter och EPT (Ephemeroptera - dagsländor, Plecoptera - bäcksländor och 
Trichoptera - nattsländor) för respektive lokal. Siffrorna inom parentes anger olika klasstillhörighet enligt klassgränser 
angivna Tabell 10. 

Vattendrag Lokal

Shannons diversitets-
index

Artantal/antal taxa EPT

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Yli-Leipojoki 17 3,83 (1) 4,27 (1) 41 (2) 36 (3) 23 (3) 16 (3)

Myllyjoki 2 6 - 4,41 (1) - 37 (3) - 21 (3)

Myllyjoki 4 8 - 3,81 (1) - 34 (3) - 17 (3)

Sjö 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Sakajärvi 13 - 3,29 (1) - 27 (3) - 10 (3)

Laurajärvi 1 - 3,49 (1) - 26 (3) - 8 (4)

Sikträsket 15 - 3,58 (1) - 24 (3) - 9 (4)

Vid en jämförelse mellan provtagningarna 2016 och 2017 i Yli-Leipojoki kan vi se liten nedgång för 

artantal och EPT, se Tabell 12. Nedgången är dock liten och kan möjligen bero på att förutsättningarna 

2017 var instabilare med mycket regn under en lång tid innan provtagningstillfället. Detta kan ha stört 

fördelningen av olika bottendjur, som vid höga flöden kan omfördela sig på en lokal och söka skydd. 

Omfördelningen kan ha en mindre effekt på fångstbarheten på ett sådant sätt att den minskar för vissa 

grupper/arter.

4.6 Slutsatser
Statusklassningen av Myllyjoki i enlighet med bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2013:19) visade sammantaget på en måttlig status avseende kvalitetsfaktorn  

bottenfauna. Myllyjoki omges av en stor andel våtmarker vilka är naturligt sura och bäcken är därför 

känslig i samband med mycket regn och höga flöden som ger kraftig avrinning från våtmarksområdena. 

Detta är enligt vår bedömning anledningen till att status avseende bottenfauna inte når upp till god. För  

Yli-Leipojoki är bedömningen att vattendraget har hög status. Statusklassningen av bottenfauna i 

Sakajärvi visade på hög status. Bedömningen av Laurajärvi och Sikträsket visade att sjöarna har god 

status.
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55 Makrofyter

5.1 Bakgrund
Makrofyter är undervattensväxter i sjöar som spelar en viktig roll i dess ekosystem. En rik och mång- 

formig vattenvegetation är grunden för många djur- och fiskgruppers förekomst. Näringsrika vatten 

leder till en ökad halt av växtplankton, vilket i sin tur leder till mer grumligt vatten och sämre ljus- 

förhållanden. Långskottsarter och flytbladsarter, som kan växa upp till ytan och därmed har sina blad 

på vattenytan, gynnas av sämre ljusförhållanden. Däremot missgynnas små kortskottsväxter. Närings-

rika vatten innebär ofta att vissa av de gynnade växtarterna kan breda ut sig och bilda enartsbestånd 

på andra arters bekostnad. 

Vegetationssammansättningen är beroende av bottensediment, näringsförhållanden samt av ström-

mar och vågpåverkan. Vid lugna förhållanden uppkommer s.k. ackumulationsbottnar med närings-

rika bottensubstrat (dybotten). Där vågpåverkan är stor uppträder hårdbottnar eller erosionsbottnar 

(sand- eller stenbotten). En artrik flora av vattenväxter bygger på en kombination av goda ljusförhål-

landen, lagom näringsrikedom samt lugna förhållanden. Sjöns storlek och form (flikighet) har också en 

stor betydelse för artrikedomen.

Inventeringen av makrofyter inom denna utredning syftar till att bedöma status samt möjliggöra för 

uppföljning av påverkan från den planerade gruvan i Liikavaara. Undersökningstypen för makrofyter är 

en ganska robust mätmetod. Denna parameter är bra att använda för miljöövervakning, eftersom för-

ändringar i sammansättningen av vattenväxter inte påverkas av säsongsvariationer i vattenkemi utan 

visar istället långsiktiga förändringar. 

5.2 Provtagning och analys
Inventering av makrofyter i Sakajärvi utfördes den 29 augusti 2017. För lokalisering av vardera transekt 

som inventerats, se Figur 7. 

5.3 Metod
Metodiken vid inventeringen av makrofyter i Sakajärvi har följt Havs- och vattenmyndighetens under-

sökningstyp: Makrofyter i sjöar version 3:0 (2015). I enighet med denna undersökningstyp inventerades 

förutom kärlväxter även kransalger och mossor knutna till vattenmiljöer. 

5.4 Bedömningsgrunder
Makrofyter är en av de biologiska kvalitetsfaktorerna för sjöar enligt Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Status-

bedömningen för Sakajärvi följer dessa föreskrifter. 
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Figur 7 Karta över transekterna där makrofyter har inventerats 2017.
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5Enligt dessa föreskrifter ingår enbart undervattensarter och flytbladsarter, inklusive vattenmossor och 

kransalger men inte övervattensväxter som t.ex. bladvass, flaskstarr, kråkklöver eller sjöfräken. För 

bedömningen räknas ett trofiindex ut (TMI), där varje förekommande art har ett visst indikatorvärde 

(i förhållande till känd förekomst längs en gradient för totalfosfor). TMI är alltså ett index enbart för 

bedömning av näringspåverkan och har inget med till exempel metallhalter eller biologisk mångfald att 

göra. Alla ingående arter av kärlväxter, kransalger och vattenmossor har tilldelats ett indikatorvärde och 

en viktfaktor som redovisas i föreskrifterna (HVMFS 2013:19). För respektive sjö beräknas TMI, baserat 

på de förekommande arterna. TMI används därefter för att beräkna sjöns så kallade ekologiska kvot, 

vilken ligger till grund för bedömningen av sjöns ekologiska status.

Referensvärdet och klassgränser för hög, god eller måttlig eller sämre status beror på var i landet sjön 

ligger. För Sakajärvi, som ligger norr om biologiska Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus) och över 

högsta kustlinjen(HK), gäller referensvärdet och klassgränser enligt Tabell 13.

5.5 Resultat
Vid inventeringen som genomfördes i Sakajärvi 2017 hittades 21 arter som ingår i beräkningen av trof-

iindex, (se Tabell 14). På hårdbottnarna domineras vegetationen av styvt braxengräs, gul näckros, sjö-

fräken, och bladvass. På mjukbottnar dominerar vattenpilört, dvärgnäckros, ålnate och rostnate. Sjön 

har en varierad sammansättning av vegetationsrika delar i grundområden med mjukbottenstränder 

varvat med brantare hårdbottenstränder med glesare vegetation. 

Över stora delar av de strandnära hårdbottnarna (littoralzonen) finns ett tjockt 0-2 dm djupt sedi-

mentlager av främst organiskt material i olika stadier av nedbrytning. I de grunda delarna med mjuk-

botten är bottensedimenten ännu tjockare. Den östra viken, där bäcken Myllyjoki mynnar, är så grund 

att vattenväxter växer i hela viken. Även andra grunda områden i södra delen av sjön har omfattande 

och utbredd vattenvegetation. Detta tyder på att produktionen i sjön är ganska hög. Detta bedömer vi 

kan vara en effekt av påverkan från enskilda avlopp i Sakajärvi by.

Tabell 13. Referensvärde och klassgränser för klassificering av vattenväxter (makrofyter) är indelade i tre regioner. 
Gällivareområdet ligger inom region 1, norr om biologiska Norrlandsgränsen och över högsta kustlinjen (HK), och har 
nedanstående referensvärden och klassgränser. Inom statusklasserna måttlig, otillfredsställande och låg saknas  
dataundelag för definition av exakta klassgränser. TMI=Trofiindex

Status TMI, Ekologisk kvalitetskvot (EK)

Referensvärde 8,54

█ hög ≥0,97

█ god ≥0,90 och <0,97

█ måttlig status, █ otillfredsställande status och 
█ dålig status (klassgränser ej definierade för de tre 
lägsta klasserna)

≥0,83 och <0,90 
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5 Tabell 14.  Arlista från inventeringarna i Sakajärvi 2007 och 2017. Indikatortal och viktfaktor för varje 
art enligt (HVMFS 2013:19).

Art 2007 2017 Indikatortal Viktfaktor

Vattenpilört x x 6 0,7

Flotagräs x x 8 0,9

Gul näckros x x 8 0,9

Dvärgnäckros x 7 0,9

Nordnäckros x x 8 0,9

Styvt braxengräs x x 9 0,9

Slamkrypa x x 7 0,9

Sylört x 8 0,9

Gropnate x 8 0,9

Gräsnate x x 8 0,9

Rostnate x x 8 0,9

Ålnate x x 8 0,8

Strandranunkel x 8 0,9

Sköldbladsmöja x x 8 0,9

Hårslinga x x 9 0,9

Hästsvans x x 7 0,8

Höstlånke x 6 0,7

Klolånke x x 10 1

Vattenbläddra x x 8 0,8

Papillsträfse x 8 1

Glans/mattslinke x 10 1
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5Vattenvegetationen får anses som rik och mångformig i förhållande till den naturgeografiska regionen. 

Sjöns vattenvegetation påminner inte om de förhållanden som råder i näringsfattiga och karga vatten 

där vegetationen är betydligt mer gles och mindre mångformig.

I Tabell 13 redovisas aktuella bedömningsgrunder för vattenvegetation enligt TMI. Vårt resultat och 

klassificering av status visar att Sakajärvi 2017 har ett TMI på 8,02 och en ekologisk kvot (EK) på 0,906 

(se Tabell 15). EK ligger <0,05 enheter från gränsen till måttlig status. Då ska man titta på förekomsten 

av vissa arter, listade i HVMFS 2013:19, för att avgöra vilken av de båda klasserna sjön ska bedömas till. 

I Sakajärvi hittades 2017 klolånke (Tabell 14), vilket indikerar god status. Vår bedömning är därmed att 

Sakajärvi har god status.

5.6 Slutsatser
Sakajärvi bedöms har god status med avseende på vattenväxter i enighet med bedömningsgrunderna 

i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). Dock ligger sjön mycket nära gränsen till 

måttlig status. Ytterligare näringsbelastning riskerar att påverka statusbedömningen. Detta föranleder 

att det kan vara bra att upprepa inventering av vattenväxter igen inom 5 år. 

Tabell 15. Resultat för uträknad ekologisk kvalitetskvot och bedömning av status 2017. Vi bedömer att Sakajärvi ligger 
inom den näst högsta klassen (god status).

Sjö TMI Ekologisk kvalitetskvot (EK) Status

Sakajärvi 8,02 0,91 █ God
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66 Fisk i sjöar

6.1 Bakgrund
Förekomsten av fisk i sjöar är beroende av olika faktorer såsom storlek och djup på sjön, tillgång på 

näringsämnen, arters möjlighet att sprida sig till och från sjön, primärproduktionen, tillgången på födo- 

organismer med mera. Förändringar av fisksamhällets struktur ger information om effekter av  

miljöstörningar genom att olika fiskarter är olika känsliga för förändringar i exempelvis vattenkemi eller 

hydrologi. 

6.2 Provtagning och analys
Under augusti 2016 utfördes ett inventeringsfiske med 8 nätansträngningar i Sakajärvi. Nätens lokali-

sering och nummer framgår av Figur 8. I samband med inventeringsfisket lodades sjön för att fördela 

näten över sjöns olika djup. Samtliga djupnivåer i sjön täcktes in med provfiskenät av typen Norden 12. 

Näten består av tolv olika sektioner av maskor och är 30 meter långt och 1,5 meter högt. Siktdjupet och 

vattentemperaturen mättes i en profil över sjöns djupaste punkt. De fångade fiskarna artbestämdes 

och vägdes (+/- 1 g) samt mättes (+/- 1 mm). I Tabell 16 presenteras sjödata för Sakajärvi. Det siktdjup 

som uppmättes (6 meter) är även det största djup som uppmätts i sjön. Då Sakajärvi är en grund sjö 

finns inte förutsättningar för att ett språngskikt ska bildas. 

Tabell 16. Datum för provfiske, siktdjup, temperatur för ytvatten och vid botten. Eventuellt språngskikt samt antalet 
nätansträngningar vid provfisketillfället.

Datum Siktdjup 
(m)

Temperatur yta 
(°C)

Temperatur 
botten (°C)

Språngskikt 
(m)

Antal  
nätansträngninar

20160819 6 13,4 12,9 - 8

6.3 Metod
Det inventeringsfiske som utfördes i Sakajärvi följer Havs- och Vattenmyndighetens undersökningstyp: 

Provfiske i sjöar version 1:4 (2016). Provfiske kan bedrivas antingen som standardiserat provfiske eller 

som inventeringsfiske. Ett standardiserat provfiske används då syftet är att upprätta tidsserier, att göra 

kvantitativa jämförelser av fiskförekomst mellan sjöar, eller att bedöma status med hjälp av fiskfaunan 

(Holmgren m.fl. 2007, Naturvårdsverket 2007). Inventeringsfiske är en förenklad form av provfiske som 

i första hand syftar till att skatta förekomsten av fiskarter och ge en översiktlig bild av mängden fisk i en 

sjö. 
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Figur 8 Karta som visar nätens placering och nummer vid inventeringsprovfisket i Sakajärvi 2016.
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66.4 Bedömningsgrunder
Fisk är en av de biologiska kvalitetsfaktorerna för sjöar enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Statusbedömningen 

för Sakajärvi följer dessa föreskrifter. För bedömning av status avseende fisk i sjöar bör standardiserat 

provfiske utföras (HVMFS 2013:19). Eftersom provfisket i Sakajärvi genomförts i omfattning motsva-

rande ett inventeringsprovfiske bör vår bedömning av status ses som en indikation.

Konditionsfaktor (K) 
Ett högt K-värde indikerar att fisken är tung för sin längd medan ett lågt värde indikerar att fisken är 

lätt för sin längd. Konditionsfaktorn ger en jämförelse mot en hypotetisk ideal fisk och förändringar i 

K-värdet kan indikera svält och hög tillväxt. Indexet är användbart för att jämföra olika populationer av 

samma art men även för att undersöka storleksberoende födotillgång inom arten.

Ecological Quality Ratio (EQR8) 
EQR8 är ett sammanvägt index för bedömning av ekologisk status i sjöar utifrån förekomst. EQR8 

baseras på åtta delindex. Dessa delindex inkluderar antal inhemska arter, diversitetsindex baserat på 

antal arter, diversitetsindex baserat på biomassa, relativ biomassa av inhemska fiskarter (fångst i gram/

nätansträngning), relativt antal av inhemska fiskarter (fångst i antal/nätansträngning), medelvikt i 

totala fångsten, andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar och kvot abborre/karpfiskar. Varje delindex 

inverkan på det sammanvägda EQR8 indexet utvärderas som en avvikelse från en tänkt referenssjö. Av-

vikelsen värderas utifrån beräknat z-värde där noll motsvarar referensvärdet. Delindex vägs sedan ihop 

till det samlade EQR8 indexet där ett högt samlat indexvärde indikerar låg påverkan och hög status 

(Tabell 17).

Tabell 17. Klassificeringsgränser för index EQR8 (HVMFS 2013:19).

Klass Benämning EQR8

█ 1 Hög ≥0,72

█ 2 God ≥0,46 och <0,72

█ 3 Måttlig ≥0,30 och <0,46

█ 4 Otillfredsställande ≥0,15 och <0,30

█ 5 Dålig <0,15
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66.5 Resultat
Resultatet från 2016 års provfiske presenteras översiktligt i Tabell 18. Fem fiskarter fångades i Sakajärvi 

under provfisket: abborre, gärs, gädda, sik och mört. Provfisket domineras av abborre, sett till antal 

fångade individer. Abborrarna har en relativt hög konditionsfaktor vilket tyder på att de är tunga för sin 

längd och därmed välmående.

I Figur 9 illustreras längdfördelningen av abborre. Sakajärvi har en bred längdfördelning av abborre med 

mycket välvuxna individer med storlekar upp emot 420 mm. Storleksstrukturen visar att populationen 

av abborre i Sakajärvi har en normal populationsstruktur med god rekrytering. Dock består ganska stora 

delar av beståndet av potentiellt fiskätande abborre, vilket troligtvis är anledningen till att de mindre 

årsklasserna är färre.

Resultatet av ingående index i EQR8 redovisas i Figur 10, där Z-värden visar positiv och negativ av-

vikelse för respektive delindex. Ett nollvärde motsvarar en teoretisk referenssjö i regionen. Sakajärvi 

avviker positivt från referensvärdena med avseende på antal arter, biomassa per nät, medelvikt i totala 

fångsten och andel fiskätande abborrfiskar, däremot ligger diversiteten under det förväntade. Den stora 

positiva avvikelsen för kvoten mellan abborre och karpfiskar visar en skev fördelning av abborre och 

mört med oproportionerligt mycket abborre i förhållande till mört. Resultatet pekar på en överrepre-

sentation av storvuxen abborre, vilket tillsammans med avsaknad av bytesfisk (mört) kan indikera att 

näringsförhållandena i sjön är relativt låga eller att planktonproduktionen i sjön är relativt låg. Andelen 

fiskätande abborre kan också bli mycket hög om rekryteringen uteblivit under en följd av år på grund av 

sura förhållanden eller syrebrist.

Eftersom väldigt få tidigare provfisken har utförts i Sakajärvi är det svårt att uttala sig om detta är en 

störning eller en effekt av sjöns naturliga karaktär. 2007 genomfördes ett begränsat provfiske i Sakajär-

vis östra del i den vik som Myllyjoki mynnar ut i (Hifab Envipro Miljöteknik och Granér Natur och Miljö). 

Vid detta fiske var det en dominans av abborre och det var totalt fyra arter som fångades (abborre, 

gärs, gädda och sik). Bedömning då var att sjön hade ett måttligt högt tillstånd och var näringsrik i 

förhållande till andra sjöar inom samma region.

Vår bedömning är att Sakajärvi uppnår måttlig status, på gränsen mot otillfredsställande, i enlighet 

med Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för fiskfauna (HVMFS 2013:19), se Tabell 

19. Det fiskindex som används för bedömning av ekologisk status i sjöar är EQR8. Avvikelserna för de 

olika ingående delindexen i EQR8 har diskuterats tidigare i detta avsnitt och sammanfattningsvis kan 

det konstateras att Sakajärvi inte når upp till god status på grund av överrepresentation av storväxt, 

fiskätande abborre och avsaknad av bytesfisk. Anledningen kan bero på en förhöjd näringsstatus, sura 

förhållanden eller syrebrist. 

För bedömning av status avseende fisk i sjöar bör standardiserat provfiske utföras (HVMFS 2013:19). 

Eftersom provfisket i Sakajärvi genomförts i omfattning motsvarande ett inventeringsprovfiske bör vår 

bedömning av status ses som en indikation.
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66.6 Slutsatser
Vår bedömning är att det i Sakajärvi är oproportionerligt mycket abborre i förhållande till mört och att 

sjöns status avseende fisk är måttlig. Då få antal provfisken i sjön har utförts är det svårt att uttala sig 

om detta är en störning eller en effekt av sjöns naturliga karaktär. Att en sjö har en överrepresentation 

av storväxt, fiskätande abborre och avsaknad av bytesfisk kan bero på låg planktonproduktion, tillfälligt 

sura eller syrefattiga förhållanden, eller en kombination av dem båda. 

Tabell 18. Provfiskeresultat presenterat per art för Sakajärvi under året 2016. Medelvärden och standardavvikelse (Stdav) 
presenteras för vikt, längd och kondition. Fångst per nätansträngning presenteras som vikt/nät och antal fiskar/nät.  
Även det totala antalet fångade fiskar redovisas.

Art Vikt 
(g)

Stdav längd 
(mm)

Stdav Kondition Stdav Vikt (g) 
/nät

Antal/
nät

Totalt 
antal

Abborre 189 210,6 228,7 80,2 1,38 2,86 2385,5 12,6 101

Gädda 1217,6 416,1 616 71,3 0,51 0,06 761 0,6 5

Gärs 7,5 5,1 83,8 19,6 1,12 0,16 12,3 1,6 13

Mört 20 8,5 114,5 0,7 1,34 0,59 5 0,3 2

Sik 42,6 33,1 171,6 62,2 0,72 0,25 85,2 2 16
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Figur 9  Längdfördelning för fångade abborrar i Sakajärvi 2016.



41

2018-03-13

60,86	

-0,79	

-0,16	

1,94	

0,57	

1,31	

2,72	 2,69	

-1,00	

-0,50	

0,00	

0,50	

1,00	

1,50	

2,00	

2,50	

3,00	

An
ta

l	fi
sk

ar
te

r	

Si
m

ps
on

's	
Dn

	

Si
m

ps
on

's	
Dw

	

Bi
om

as
sa

	p
er

	n
ät

	

An
ta

l	p
er

	n
ät

	

M
ed

el
vi
kt

	i	
to

ta
la
	få

ng
st
en

	

An
de

l	fi
sk

ät
an

de
	a
bb

or
rfi

sk
ar

	

Kv
ot

	a
bb

or
re

	/	
ka

rp
fis

ka
r	

Figur 10  Z-värden för provfisket som utfördes i Sakajärvi 2016.

Tabell 19. Klassificeringsgränser för index EQR8 och statusbedömning för Sakajärvi 
2016 med avseende på fisk i sjöar (HVMFS 2013:19).

Klass EQR8 Status Sakajärvi

█ 1 Hög ≥ 0,72

█ 2 God ≥ 0,46 och < 0,72

█ 3 Måttlig ≥ 0,30 och < 0,46 █ 0,32

█ 4 Otillfredställande ≥ 0,15 och < 0,30

█ 5 Dålig < 0,15
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77 Fisk i vattendrag

7.1 Bakgrund
För att kunna bedöma om miljön i ett vattendrag riskerar att försämras eller om den är påverkad och 

behöver restaureras eller åtgärdas behövs kunskap om förhållandena på platsen. En pusselbit i arbetet 

är att samla in och sammanställa och bedöma information om fisk. I vattendrag kan man i grunda om-

råden använda möjligheten att attrahera och bedöva förekommande fisk inom en radie på 1-2 meter 

med elektrisk ström (Bergquist m.fl. 2014). Elfiske som metod lämpar sig därför särskilt bra i mindre 

vattendrag där det är enkelt att vada och fiskens flyktmöjligheter är begränsade. Fisken kan återutsät-

tas levande och oskadd om undersökningen genomförs på ett korrekt sätt. 

7.2 Provtagning och analys
Två elfisken genomfördes i Myllyjoki under 2017, ett strax nedströms vägen till anrikningsverket i Aitik 

(lokal 6) och ett precis uppströms Kiilavaaravägen (lokal 8), se Figur 11. Under 2016 utfördes ett elfiske i 

Yli-Leipojoki (lokal 17) precis nedströms Leipojokivägen, se Figur 11. 

7.3 Metod
I ”Handledning för Miljöövervakning” definieras hur ett standardiserat elfiske ska utföras (www.natur-

vardsverket.se). Man skiljer på kvalitativt och kvantitativt elfiske, det vill säga om avfiskning sker en 

eller flera gånger. Kvalitativt elfiske (en utfiskning genomförs) används huvudsakligen för inventering av 

förekomst av olika fiskarter. Kvantitativt elfiske (minst tre utfiskningar) används för att följa  

beståndsutvecklingen hos fisk. Avsikten med elfisket som genomfördes i Myllyjoki och Yli-Leipojoki var 

att genomföra kvantitativa fisken. Metoden menar att om den första fiskeomgången resulterar i fångst 

av fem eller färre individer från samma årskull (yngel eller större fisk) av någon laxfiskart (lax, öring, 

harr) ska endast ett utfiske genomföras. Detta motiveras av att säkerheten i beräkningen av fisk- 

tätheter inte stärks med ytterligare fiskeomgångar vid låga tätheter. Vid samtliga elfisketillfällen  

fångades färre än fem individer från samma årskull av laxfiskar. Därmed genomfördes endast ett  

utfiske på de tre lokalerna.

Elfiskena genomfördes med ett bensindrivet aggregat (ELT60IIGI). Fångad fisk återutsattes efter art-

bestämning, längdmätning (mm) och vägning (0,1 g). Indelning av årsyngel (0+) och äldre fisk (>0+) 

följer Degerman m.fl. (2010). Populationstätheter av ingående arter beräknades med hjälp av stan-

dardiserad fångsteffektivitet (p-värden) baserat på data från svenska elfiskeregistret (Degerman E. & 

Sers B. 1999). Beräkningarna är utförda inom ramen för elfiskerapporteringen av Sveriges Lantbruks-

universitet (SLU), Uppsala. 
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Figur 11 Karta över provtagningslokalerna för elfiske. De olika figurerna representerar de olika provtagningsåren, för vilka lokaler 
som numren representerar se Tabell 1. 
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77.4 Bedömningsgrunder
Fisk är en av de biologiska kvalitetsfaktorerna för sjöar enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrif-

ter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Status- 

bedömningen för Myllyjoki och Yli-Leipojoki följer dessa föreskrifter. Fisk i vattendrag ska klassificeras 

genom att fiskindex VIX med ingående parametrar beräknas.

Beräkningsmodellen för VIX är baserad på data från kvantitativa elfisken (tre utfisken). Eftersom  

endast kvalitativa elfisken (ett utfiske) har genomförts i Myllyjoki och Yli-Leipojoki bör resultatet  

betraktas som en indikation för status. 

VattendragsIndex (VIX)
VIX för generell påverkan är ett sammanvägt 

index för bedömning av fiskfaunans status 

i ett vattendrag, där ett högt index-värde 

motsvarar en hög ekologisk status, se Tabell 

20 (Havs- och vattenmyndigheten HVMFS 

2013:19). I VIX-indexet ingår sex stycken 

delindex: sammanlagd täthet av öring och 

lax, andel toleranta individer, andel lithofila 

individer (leker på hård botten som grus och 

sten), andel toleranta arter, andel intoleranta 

arter och andel laxfiskarter som reproducerar 

sig på lokalen. 

7.5 Resultat
En sammanställning av fångade arter och uppskattade tätheter i elfiskade vattendragslokaler  

redovisas i Tabell 21.

Myllyjoki
I Myllyjoki, lokal 6 och 8 (se Figur 11), fångades endast arterna bergsimpa (Cottus poecilopus)  

respektive harr (Thymallus thymallus) vid elfisket 2017. Eftersom färre än fem laxartade fiskar fångades 

genomfördes endast en fiskeomgång. Flödet vid fisketillfällena var medelhögt, vilket kan ha påverkat 

resultatet negativt då det är svårare att fånga fiskarna när hastigheten på vattnet ökar. 

Yli-Leipojoki
Totalt fångades tre fiskarter under 2016 års elfiske i Yli-Leipojoki. Dessa var: harr (Thymallus thymallus), 

lake (Lota lota) och bergsimpa (Cottus poecilopus). Eftersom färre än fem laxartade fiskar fångades 

genomfördes endast en fiskeomgång. Flödet vid fisketillfället var medelhögt, vilket kan ha påverkat 

resultatet negativt då det är svårare att fånga fiskarna när hastigheten på vattnet ökar. 

Tabell 20. Klassgränser för VIX-värden (HVMFS 2013:19) . 

Klass Status VIX

█ 1 Hög ≥ 0,739

█ 2 God ≥ 0,467 och < 0,739

█ 3 Måttlig ≥ 0,274 och < 0,467

█ 4 Otillfredställande ≥ 0,081 och < 0,274

█ 5 Dålig < 0,081
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7
Tidigare provfisken

2007 genomfördes elfisken i Myllyjoki och i Yli-Leipojoki (Hifab Envipro Miljöteknik och Granér Natur 

och Miljö). Resultatet visade att det i Myllyjoki, där det fångades bergsimpa (Cottus poecilopus), harr 

(Thymallus thymallus) och lake (Lota lota), var ett lågt artantal samt en låg biomassa och diversitet. 

I Yli-Leipojoki fångades det öring (Salmo trutta), harr (Thymallus thymallus) och gädda (Esox lucius). 

Resultatet visade på ett måttligt högt artantal samt en hög biomassa och diversitet. 

Bedömning av status (VIX)

I Tabell 22 redovisas bedömning av provfiskelokalernas status med avseende på fisk i Yli-Leipojoki 2016 

och i Myllyjoki 2017. Bedömningen görs enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering 

och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten HVMFS 2013:19. 

Myllyjoki
Vår bedömning av de fisken som utförts under 2017 är att Myllyjoki håller en måttlig till god status. Lo-

kal 2 bedöms ha måttlig status, men ligger precis på gränsen till god status. Det är avsaknaden av harr 

som drar ner resultatet i denna lokal i jämförelse med lokalen som ligger längre nedströms, lokal 4, som 

bedöms ha god status.

Tabell 21. Sammanställning av fångade arter och uppskattade tätheter i  
elprovfiskade vattendrag 2016 och 2017.

Fångade arter och 
åldersklass

Antal fiskar fångad 
omgång 1 

Uppskattad täthet 
(ind/100m2)

Myllyjoki 2 (lokal 6) 
2017

Bergsimpa 2 0,7

Myllyjoki 4 (lokal 8) 
2017

Harr 0+ 1 0,9

Yli-Leipojoki (lokal 
17) 2016

Harr 0+ 6 4,1

Harr >0+ 1 0,6

Stensimpa 8 8,1

Lake 1 0,7
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7Resultatet av elfiskena indikerar att Myllyjoki håller en relativt fattig population där det är troligt att 

harr inte leker speciellt långt uppströms i bäcken. Anledningen till detta torde inte vara vandringshinder 

utan mer troligt en effekt av naturlig art. Myllyjoki har en koncentrerad bäckfåra med höga flöden och 

strömhastigheter, och därmed avsaknad av bra lekplatser för harr. Därtill är Myllyjoki troligtvis utsatt för 

surstötar (sänkt pH) vid vårflöden på grund av en hög andel myrmark i avrinningsområdet. Både öring 

och harr är känsliga för surt vatten (Bergquist m.fl. 2014).

Yli-Leipojoki
Vi bedömer att Yli-Leipojoki har en måttlig status baserat på det fiske som genomfördes 2016. Att 

statusen enbart når upp till måttlig beror framför allt på avsaknad av öring och lax samt låg art- 

diversitet. Vid tidigare elfisken (2007) fångades dock öring på lokalen. När bäcken elfiskades under 

2016 var det medelhögt flöde. Detta kan vara orsaken till att ingen öring fångades, då det är svårare att 

fånga de bedövade fiskarna när hastigheten på vattnet ökar. Högst troligen finns det fortfarande öring i  

Yli-Leipojoki och bäcken bedöms kunna uppnå god status om den elfiskas vid lägre flöden.

7.6 Slutsatser
Vår bedömning är att Myllyjoki håller en relativt fattig fiskpopulation och ligger därför på gränsen mel-

lan god och måttlig status. Det är vår uppfattning att detta troligtvis beror på att bäcken är utsatt för 

surstötar (sänkt pH) vid vårflöden på grund av en hög andel myrmark i avrinningsområdet. Vidare är 

vår bedömning att harr troligtvis inte leker speciellt långt uppströms i Myllyjoki då bäcken saknar bra 

lekplatser för harr. Detta på grund av en naturligt koncentrerad bäckfåra med höga strömhastigheter.

Utifrån det elfiske som genomfördes i Yli-Leipojoki under 2016 gör vi bedömningen att bäcken har 

måttlig status. Denna bedömning kan dock vara missvisande. Vi tror att bäcken har förutsättningar att 

uppnå god status då det vid tidigare års elfisken har fångats både öring och gädda.

Tabell 22.  VIX-klasser och statusbedömning för vattendragslokalerna som 
elfiskades under 2016 och 2017.  
* Gränsfall mellan god och måttlig status. 

Vattendrag Lokal 2016 2017

Myllyjoki 6 - █ 0,46*

Myllyjoki 8 - █ 0,54

Yli-Leipojoki 17 █ 0,40 -
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88 Metaller i fisk

8.1 Bakgrund
Fiskar kan ha förhöjda halter av metaller och organiska miljögifter. Detta kan påverka fiskarnas hälsa 

och även andra djur och människor som äter fisk och därmed exponeras för dessa metaller och  

organiska miljögifter.

För att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden kan 

analyser av dessa ämnen i fiskarnas muskler genomföras. Syftet är oftast att undersöka om halterna 

överskrider livsmedelsgränsvärden eller att upptäcka potentiella hot mot olika fiskarter. 

8.2 Provtagning och analys
I slutet av augusti 2017 fångades, med handredskap, fisk för analys av metall i lever och muskel i  

Sakajärvi (lokal 11) och Laurajärvi (lokal 1). Lokaliseringen av provlokalerna framgår av Figur 12. I Tabell 

23 presenteras en sammanställning av data rörande fiskarna som analyserats med avseende på  

metaller. Fiskarna mättes och vägdes direkt efter fångst och förpackades sedan hela i plastpåsar.  

Fiskarna frystes för att senare skickas till ALS laboratorium i Luleå för analys. 

8.3 Metod
Val av fiskart och storleksintervall följer Naturvårdsverkets undersökningstyp: Metaller och organiska 

miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag version 1:1 (2014). Metallanalys utfördes av ALS laboratorium 

på leverprov (arsenik, bly, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, mangan, nickel och zink) och 

analys av kvicksilver genomfördes i muskelvävnad. Analyserna omfattade fem individer av abborre från 

Sakajärvi och två individer från Laurajärvi. Halterna som redovisas för olika metaller i lever är i mg per kg 

torrvikt och halterna för kvicksilver i fiskmuskel redovisas i mg per kg våtvikt. Eftersom mängden lever-

vävnad är mycket liten hos en liten fisk kan lägsta rapporteringsgräns variera mellan olika fiskindivider. 

Om sådant är fallet framgår det i resultatredovisningen. 

Tabell 23. Sammanställning av antal, längd, vikt och ålder för abborre för analys av metaller i fisk 
för Laurajärvi och Sakajärvi år 2017. Värden presenteras som medelvärden ± standardavvikelse.

Abborre 2017 Antal Längd (mm ± SD) Vikt (g ± SD)

Laurajärvi 2 221,5 ± 89,4 116,5 ±33,9 

Sakajärvi 5 196,8 ± 31,9 86,8 ± 44,8
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Figur 12 Karta över provtagningslokalerna för metaller i fisk. För vilka lokaler som numren representerar se Tabell 1. 
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88.4 Bedömningsgrunder
I vattendirektivet finns ett, av EU satt, ekologiskt gränsvärde för kvicksilver på 0,02 mg/kg i fiskmuskel 

(HVMFS 2013:19). Detta gränsvärde syftar till fiskhälsa och ska därmed inte appliceras på matfisk. I 

Sverige överstiger kvicksilverhalterna detta gränsvärde i stort sett i alla sjöar och vattendrag (Åkerblom 

2008). I norra delen av landet finns det en gradient i kvicksilverhalten med högre halter kvicksilver längs 

kusten och successivt avtagande halter inåt landet och mot fjällen (Länsstyrelsen Norrbotten 2012). 

Anledningen till att vi har höga halter av kvicksilver i Sverige beror till stora delar på att det sker en  

global spridning av kvicksilver via luften och det finns även kvicksilverföroreningar i marken som sprids 

ut i vattendrag och sjöar.

Jämförelsevärden för analyserade metaller i abborre har hämtats från Åhgren och Norrgren (1996), 

Åkerblom och Johansson (2008) och Länsstyrelsen i Norrbottens län (2012). 

För matfisk finns det EU-gemensamma gränsvärden för metallerna bly, kadmium och kvicksilver  

(Kommissionens förordning 2006). För abborre är gränsvärdet i muskelkött för  

bly 0,3 mg/kg livsmedel, för kadmium 0,05 mg/kg och för kvicksilver ligger gränsvärdet på 0,5 mg/kg.

8.5 Resultat
Resultatet från metallanalyserna av leverprov och analyserna av kvicksilver i muskelprover redovisas 

som medelvärden tillsammans med jämförelsevärden i Tabell 24. Vi ser ingen tydlig koppling mellan 

metallhalterna i lever och fiskarnas längd och vikt, varken i Sakajärvi eller Laurajärvi. Däremot uppvisar 

halterna av kvicksilver i muskel en positiv koppling till fiskarnas storlek. Sambandet mellan stigande 

halter av kvicksilver i fiskmuskel och fiskens storlek är väl dokumenterat bland andra fiskarter som 

exempelvis gädda.

Kvicksilverhalten i fiskmuskel från fiskarna i både Sakajärvi och Laurajärvi överstiger det ekologiska 

gränsvärdet för kvicksilver i fiskmuskel (gränsvärde för fiskhälsa). I Sverige idag överstiger kvicksilver 

det ekologiska gränsvärdet i alla ytvatten. Det går oftast bra dock att äta denna fisk (Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 2011). 

Kvicksilverhalterna i fiskarnas muskler i Sakajärvi och Laurajärvi överstiger inte det EU-gemensamma 

gränsvärdet för kvicksilver i matfisk. Gränsvärdet för bly och kadmium gäller även det muskelkött. Dock 

har endast dessa metaller analyserats i leverprover från fiskarna från Sakajärvi och Laurajärvi. Halterna 

av bly i lever hos fiskarna från Sakajärvi och Laurajärvi överstiger inte gränsvärdet. Dock överstiger 

halten kadmium gränsvärdet. Bly och kadmium ackumuleras i levern och halten i fiskmuskeln är mycket 

lägre. Det är därför inte troligt att halterna i muskel överskrider gränsvärdet för de undersökta fiskarna.

Vi kan inte se några generella mönster i halt av metall i muskel och lever mellan sjöarna med undantag 

för arsenik, kadmium och zink i lever, vilka är högre i Laurajärvi än i Sakajärvi. Halten mangan i lever hos 

fiskarna i Sakajärvi är dock cirka tre gånger så höga jämfört med Laurajärvi. Halterna av metall i både 

lever och muskel ligger i nivå med eller strax över de jämförelsevärden som finns tillgängliga, se Tabell 

24. Sammantaget bedömer vi att det inte föreligger några speciellt förhöjda halter av metall i abborre 

i de två undersökta sjöarna. Metallhalter varierar dock av naturliga skäl inom sjöar och mellan individer 

samt mellan sjöar inom samma region. 
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98.6 Slutsatser
Vår bedömning är att det inte föreligger några förhöjda halter av metall i abborre i Sakajärvi och  

Laurajärvi. Vidare ser vi ingen risk med att äta abborre från dessa sjöar. Vår bedömning är dock baserad 

på analyser på ett fåtal abborrar som är mindre än vad som vanligen är av matfiskstorlek. 

Tabell 24.  Metaller i leverprov (mg/kg torrsubstans) och kvicksilver i muskelprov (mg/kg våtsubstans) från abborre. 
De redovisade värdena är medelvärden i mg/kg ± standardavvikelse.  
Jämförelsevärden för abborre är från: 
1Åhgren och Norrgren 1996  
2Åkerblom och Johansson 2008  
3Länsstyrelsen Norrbotten 2012 
*Halter delvis under lägsta detektionsgräns. 

Sakajärvi Laurajärvi
Jämförelse-

värden*2014 2017 2014 2017

Lever

As under  
detektions-

gräns

0,31* ± 0,12 under  
detektions-

gräns

5,71 ± 5,39 -

Cd 0,21 ± 0,05 0,59 ± 0,19 0,52 ± 0,53 1,93 ± 0,63 0,57 - 0,931

Co 0,37 ± 0,08 0,78 ± 0,18 0,42 ± 0,10 0,44 ± 0,03 -

Cr under detektionsgräns under detektionsgräns -

Cu 8,14 ± 4,21 7,97 ± 0,84 6,70 ± 1,90 8,99 ± 0,62 1,98-7,881

Hg 0,22 ± 0,21 0,08* ± 0,02 0,25 ± 0,07 0,14 ± 0,01 -

Mn 32,6 ± 30,3 19,08 ± 0,19 4,4± 2,0 7,76 ± 0,87 -

Ni under  
detektions-

gräns

0,16* ± 0,19 under  
detektionsgräns

<0,02-0,81

Pb under detektionsgräns <0,02-0,081

Zn 92,3 ± 28,1 93,42 ± 6,18 100,8 ± 14,9 115,0 ± 1,00 -

Muskel

Hg 0,06 ± 0,04 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,00 0,02-1,42; 0,33
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99 Vattenkemi

9.1 Bakgrund
De kemiska förhållandena i vattendrag och sjöar utgör en viktig del av livsvillkoren för levande  

organismer. I vattendrag och sjöar avspeglar de kemiska förhållandena tillståndet i marken i avrinnings-

området som vattendraget avvattnar. 

Vattendrag och sjöars tillstånd kan påverkas av bland annat luftföroreningar, utsläpp, markanvändning 

och andra ingrepp inom området. Omfattningen av undersökningar av vattenkemi bestäms av själva 

undersökningens syfte. I den vattenkemiska utredningen för den planerade verksamheten vid  

Liikavaara har parametrarna näringsämnen, ljus- och syrgasförhållanden, försurning, färg, organiskt 

material, grumlighet, konduktivitet och förorenande ämnen analyserats. Nedan följer en kort  

beskrivning av vardera parameter. 

Näringsämnen

Vattnets status i vattendrag och sjöar påverkas av koncentrationen av näringsämnen, framför allt fosfor 

och kväve. Halten näringsämnen påverkar främst primärproduktionen i vattendrag och sjöar. Närings-

ämnen räknas till de fysikaliska-kemiska parametrar som påverkar vattenförekomsters status (HVMFS 

2013:19). 

Ljusförhållanden

Ljusförhållanden i sjöar beror på mängden plankton och andra partiklar samt lösta ämnen i vattnet. Det 

finns en tydlig koppling mellan siktdjup, klorofyllhalt och växtplanktonbiomassa,. Därför kan siktdjup ge 

en bra indikation på övergödningspåverkan. Ljusförhållandet räknas till de fysikalisk-kemiska  

parametrar som påverkar vattenförekomsters (endast sjöars) status (HVMFS 2013:19). 

Syrgasförhållanden

Syrgas tillförs vattnet från atmosfären och blandas med ytvattnet. Via växternas fotosyntes tillförs 

också syre till vattnet. Syrgasförhållandena är viktiga för det biologiska livet i sjöar. Syrgasförhållandet i 

sjöar ger en bild av effekter utifrån näringspåverkan och tillförsel av organiskt material. Syrgas- 

förhållandet räknas till de fysikalisk-kemiska parametrar som påverkar vattenförekomsters (endast 

sjöars) status (HVMFS 2013:19). 

Försurning

Vattnets surhet har stor betydelse för alla vattenlevande organismer. Den påverkar balansen mellan or-

ganismernas inre miljö och omgivningen. Vattnets surhet har också en indirekt påverkan då den reglerar 

i vilken kemisk form exempelvis metaller uppträder. Bedömningen av sjöar och vattendrags surhets-

tillstånd kan göras från alkalinitet (försurningskänslighet) och/eller pH-värde. Försurning räknas till de 

fysikalisk-kemiska parametrar som påverkar vattenförekomsters status (HVMFS 2013:19). 
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8Färg

Vattnets färg påverkas i huvudsak av humusämnen samt järn- och manganföreningar. Under ett  

normalt år har vattnet det högsta färgtalet vid höga flöden på hösten och våren, medan vattnet är 

klarast vid låga flöden under sommar och vinter.  

Organiskt material

Löst organiskt kol (DOC) är ett mått på den totala mängden organiskt material som finns i vattnet i löst 

form. Organiskt material är potentiellt syretärande beroende på hur svårnedbrytbart det är. Halten DOC 

påverkar också metallers biotillgänglighet eftersom metaller komplexbinds till löst organiskt kol. Vid 

minskande halter av DOC ökar biotillgängligheten av metaller.

Grumlighet 

Grumlighet är ett mått på de suspenderade partiklarna i vattnet vilka kan utgöras av slam, lera, växt- 

och djurplankton, mikrober, organiskt material och andra små, olösliga partiklar. Generellt ger en ökad 

grumlighet ett försämrat ljusinflöde, vilket ändrar livsbetingelserna för vattenlevande växter och djur. 

Orsaker till en hög grumlighet kan vara erosion, ökat flöde, övergödning, dikesrensning och dagvatten. 

Konduktivitet 

Konduktiviteten (ledningsförmågan) i vatten beror av antalet lösta joner. Ju fler lösta joner vattnet 

innehåller desto lättare leder det elektricitet. Normalvärdet för konduktiviteten i svenska insjöar är 2-20 

mS/m och i norra Sveriges skogstrakter ligger normalvärdet mellan 2,5-5 mS/m (Bydén m.fl. 2003). 

Hög konduktivitet tyder på utsläpp av föroreningar, näringsrikedom eller påverkan av salter med mera. 

Förorenande ämnen

I sötvatten förekommer metaller naturligt i låga halter. Halterna av metaller i våra sjöar och vattendrag 

har dock kommit att öka på grund av mänsklig aktivitet. Toxiska kemiska ämnen i vattendrag och sjöar 

hanteras i statusklassningen av vattenförekomster i två olika kategorier. De ämnen som har EU-gemen-

samma miljökvalitetsnormer ingår i klassificeringen av kemisk ytvattenstatus. Utöver dessa ska ämnen 

som släpps ut i vattnet i betydande mängd klassificeras under ekologisk status (särskilda förorenande 

ämnen).

9.2 Provtagning och analys
De vattendrag som ingår i den vattenkemiska utredningen är Myllyjoki, Sakajoki, Sakajänkänoja och 

Yli-Leipojoki (referensvatten), se Figur 13. De sjöar som ingår i utredningen är Sakajärvi, Laurajärvi och 

Sikträsket (referensvatten), se Figur 13. 

Boliden har själva utfört vattenkemisk provtagning av ytvatten i vattendragen. Åtta provpunkter har 

provtagits under perioden januari till oktober åren 2016 och 2017 för att kontrollera vattenkemin se 

Tabell 25 och Tabell 26. Enetjärn Natur har utfört vattenkemisk provtagning av ytvatten i sjöarna och 

samtidigt utfört provtagning av temperatur- och syrgasprofil i djuphålan samt siktdjup. En provpunkt i 

vardera sjö har provtagits under perioden mars till september år 2017, se Tabell 25 och Tabell 26. 

ALS Scandinavia AB i Luleå har analyserat vattenproverna. Analysresultaten ligger till grund för  

bedömningarna av vattendragens och sjöarnas kemiska förhållanden som redovisas i denna rapport. 
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Figur 13 Karta över provtagningslokalerna för ytvattenkemi. Numreringen av provlokalerna i vattendragen är Bolidens egna 
benämning.
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9Tabell 25. Provtagningspunkter som ingår i den vattenkemiska utvärderingen 2016 och 2017.

Prov-
punkt Kommentar Vatten Vattenförekomst

533 Uppströms befintlig väg till anrikningsverket Myllyjoki

SE744973-172511
534 Nedström befintlig väg till anrikningsverket Myllyjoki

531 Nedströms befintlig väg mellan Liikavaara och anrikningsverket Myllyjoki

522 Inflöde Sakajärvi Myllyjoki

521 Nedströms Sakajärvi, uppströms sedimentationsbassäng Sakajoki
SE745430-172387

529 Nedströms Sakajärvi, nedströms sedimentationsbassäng Sakajoki

542 Utlopp Laurajärvi Sakajänkänoja -

543 Referens Yli-Leipojoki SE744862-173304

- Prov har tagits i sjöns djuphåla. Sakajärvi SE745370-172404

- Prov har tagits i sjöns djuphåla. Laurajärvi -

- Prov har tagits i sjöns djuphåla. Sikträsket SE745912-170185

Tabell 26. Antal provtagningstillfällen åt 2016/2017 för samtliga provtagningspunkter.

Prov-
punkt jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt totalt

533 1/1 -/- 4/1 1/1 2/2 2/2 2/3 1/2 1/1 -/2 14/15

534 1/1 1/- 3/1 1/1 2/2 2/2 2/2 1/2 1/1 1/2 15/14

531 1/1 -/- 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/1 1/1 14/13

522 1/1 -/- 1/1 -/1 2/2 2/2 2/3 2/2 2/1 1/1 13/14

521 2/4 1/1 1/1 1/1 2/3 2/2 2/2 2/1 2/1 1/2 16/18

529 3/5 3/2 5/1 4/1 2/3 2/2 2/2 1/2 1/1 1/1 24/20

542 -/- -/- -/- -/- -/- -/1 1/1 1/1 2/1 1/- 5/4

543 -/- -/- -/- -/- -/2 -/1 1/1 1/1 2/- 1/1 5/6

Sjöar -/- -/- -/- -/1 -/- -/1 -/- -/1 -/1 -/- 0/4
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99.3 Metod
De vattenkemiska undersökningarna följer Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyp: Vatten-

kemi i vattendrag version 1:4 och Vattenkemi i sjöar version 1:2 (2016) samt Naturvårdsverkets handbok 

(2007). Vid provtagningen har flaskor som levererats från ALS använts. Provtagning av ytvatten (0,5 

meter) har skett direkt med handen, med fyrishämtare eller ruttnerhämtare. 

9.4 Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder används för att jämföra uppmätta halter med tillförlitliga referensvärden samt för 

att statusklassa vattendrag och sjöar. Utvärderingen av de uppmätta halterna har utförts enligt Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 

(HVMFS 2013:19). Färg, organiskt material, grumlighet och konduktivitet ingår inte i statusklassningen 

av vattendrag och sjöar enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Därför har bedömning av 

årsmedelhalter utförts med hjälp av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet från 1999. 

För utvärdering av status för näringsämnet fosfor (P) har beräkningarna av EK (ekologisk kvalitetskvot) 

genomförts. EK-värdet används sedan för att bedöma status, för bedömningsgrunder se Tabell 27.

Toxiska kemiska ämnen i vattendrag hanteras i statusklassningen av vattenförekomster i två olika 

kategorier. De ämnen som har EU-gemensamma miljökvalitetsnormer ingår i klassificeringen av kemisk 

ytvattenstatus (bly, kadmium, kvicksilver och nickel). Utöver dessa ska ämnen som släpps ut i vattnet 

i betydande mängd klassificeras under ekologisk status som särskilda förorenande ämnen. De ämnen 

som har klassificerats i denna rapport utgår ifrån Vattenmyndigheternas bedömning av vilka ämnen 

som ska klassificeras under ekologisk status för de vattendrag och sjöar som ingår i denna utredning. 

Dessa ämnen är ammoniak, arsenik, koppar, krom, uran och zink (VISS 2017). För bedömningsgrunder 

och gränsvärden, se Tabell 28. 

För övriga analyserade förorenande ämnen finns inga vedertagna bedömningsgrunder. Genom att  

jämföra resultat för de olika provpunkterna kan ändå en utvärdering ske av de analyserade halterna.

Tabell 27. Bedömningsgrunder för näringsämnen (tot-P) i vattendrag 
och sjöar enligt HVMFS 2013:19.

Status EK-värde för vattendrag och sjöar

Hög 0,7 ≤ EK

God 0,5 ≤ EK ≤ 0,7

Måttlig 0,3 ≤ EK ≤ 0,5

Otillfredsställande 0,2 ≤ EK ≤ 0,3

Dålig EK < 0,2
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9

Beräkningar

Analysresultat som redovisas som ”mindre än” (<) har beräknats som halva värdet i samtliga beräk-

ningar av medelvärden per provtagningslokal. I beräkningar har exempelvis 0,025 mg/l använts för de 

analysresultats som redovisats som <0,05 mg/l.

Vid två provtagningstillfällen under 2016 har extremvärden påträffats för filtrerade halter av nickel i 

provpunkt 542. De ofiltrerade värdena skiljer sig dock inte jämfört med de andra provtagningarna, vilket 

tyder på brister i analysen. Dessa två extremvärden har därför uteslutits vid beräkning av årsmedel-

värden för 2016. 

Den parameter som i normala fall ska användas för klassificering av näringsämnen i vattendrag är 

totalfosfor (tot-P). För att ta hänsyn till olika omgivningsfaktorer och kemiska parametrar beräknas en 

så kallad EK (ekologisk kvalitetskvot) utifrån medelvärden för varje lokal. EK motsvarar förhållandet 

mellan observerade värden och de referensvärden som är tillämpliga för respektive vattenförekomst. 

Beräkning av referensvärden och EK för de undersökta vattendragen och sjöarna har genomförts enligt 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). 

Tabell 28. Bedömningsgrunder för särskilda förorenade ämnen (*) och gränsvärden för 
kemisk ytvattenstatus (**) enligt HVMFS 2013:19. 
1 Avser biotillgänglig koncentration. 
2 Gränsvärdet varierar beroende på vattnets hårdhetsklass där lägsta klassen är mjukast 
vatten och högsta klassen är hårdast vatten.

Ämne
Årsmedelvärde Maximal tillåten koncentration

[µg/l]

As* 0,50 7,9

Cd**2

≤0,08 (klass 1) 
0,08 (klass 2) 
0,09 (klass 3) 
0,15 (klass 4) 
0,25 (klass 5)

≤0,45 (klass 1) 
0,45 (klass 2) 
0,6 (klass 3) 
0,9 (klass 4) 
1,5 (klass 5)

Cr* 3,4 -

Cu* 0,51 -

Hg** - 0,07

NH3-N* 1,0 6,8

Ni** 41 34

Pb** 1,21 14

U* 0,17 8,6

Zn* 5,51 -
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9EK används till att klassificera vattendrag genom att jämföra de erhållna värdena med klassgränserna 

som finns angivna i bedömningsgrunder för näringsämnen (HVMFS 2013:19). Om det finns en väsentlig 

mänskligt orsakad kvävebelastning kan dock status för kvävehalt styra statusklassningen av kvalitets-

faktorn näringsämnen istället för status för totalfosfor. Då gör Vattenmyndigheten en expert- 

bedömning av lämplig kvävehalt som får avgöra gräns mellan god och måttlig status. För Myllyjoki, 

Sakajoki, Sakajärvi, Sakajänkänoja, Laurajärvi och Yli-Leipojoki finns i dagsläget ingen sådan gräns 

bestämd (VISS 2017).

Ett EK-värde ska även beräknas för bedömning av status avseende siktdjup. Referensvärdet har beräk-

nats enligt gällande bedömningsgrunder (HVMFS 2013:19) med årsmedelvärden av siktdjup,  

absorbans och referensvärde för klorofyllkoncentration som ingående parametrar. De tre provtagna 

sjöarna räknas till typen humösa sjöar i Norrland vilket ger ett referensvärde för klorofyllkoncentration 

på 2,5 µg/l (HVMFS 2013:19 bilaga 1, avsnitt 1.8). För att slutligen beräkna EK-värdet för respektive sjö 

divideras det observerade siktdjupet med det beräknade referensvärdet.  

För klassificering av syrgas används halter av löst syrgas. Om sjöns status avseende syrgasförhållanden 

är måttlig eller sämre ska tillståndet istället jämföras mot ett beräknat referensvärde. 

Om det är sura förhållanden i sjöar och vattendrag ska det utredas om detta beror på naturlig surhet 

eller mänskligt orsakad försurning. Trots neutrala förhållanden (årsmedelvärden) i sjöarna och  

vattendragen har utvärdering av försurningspåverkan genomförts enligt Havs och vattenmyndighetens 

bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:19). 

Uppmätta medelvärden för pH har jämförts mot MAGIC-biblioteket (IVL Svenska miljöinstitutet 2017). 

Med hjälp av MAGIC-biblioteket och en modellering som beskrivs närmare på IVL:s hemsida går det att 

uppskatta ett referensvärde för berört vattendrag från år 1860. För klassificering av försurning jämförs 

ett modellerat referensvärde med uppmätt pH. För jämförelser mot biblioteket används analyserade 

halter av pH, sulfat, klorid, nitrat, kalcium, magnesium, natrium, kalium och löst organiskt kol (DOC). 

Även avrinning används som underlagsdata och har bestämts med hjälp av SMHI (SMHI Vattenwebb 

2016 och 2017).

För metallerna nickel, koppar och zink ska de biotillgängliga halterna beräknas med hjälp av BioMet-

modellen (Bio-met 2017). Det är en Biotic Ligand Model (BLM) som bygger på att toxiciteten av olika 

metaller för organismer kan modelleras. Det BLM-modeller räknar ut är i princip ett gränsvärde för 

vardera metall som är unikt för varje vattenförekomst med sin specifika kemi. Ingående parametrar 

förutom uppmätta halter av nickel, koppar och zink är även parade halter per provtillfälle för pH, löst 

organiskt kol (DOC) och kalcium. För zink har siffran 1 angetts som ”ambient background ABC”.
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99.5 Resultat

Näringsämnen

Vattendrag
De beräknade EK-värdena och statusklassificeringen av totalfosfor redovisas tillsammans med de 

ingående parametrarna samt de uppmätta årsmedelhalterna för total-kväve i Tabell 29.

Vår bedömning är att status avseende näringsämnen (totalfosfor) är hög till god i samtliga lokaler i de 

provtagna vattendragen. Ingen skillnad kan ses i status mellan 2016 och 2017. Undantaget är punkt 521 

i Sakajoki där status har höjts från god 2016 till hög 2017. För punkt 529 i Sakajoki, som är placerad ned-

ströms utloppsdiket från Aitik, har en förenklad formel använts för att räkna ut referensvärdet. Detta för 

att ta hänsyn till det tillskott av kalcium som skett från diket från Aitiks sedimentationsbassäng.

Vi bedömer att kvävehalterna i Myllyjoki (533, 534, 531 och 522) och Yli-Leipojoki (543) var låga, både 

vid 2016 och 2017 års mätningar. I utloppet från Laurajärvi (542) var kvävehalterna måttliga 2016 men 

har under 2017 varit låga. I utloppet från Sakajärvi (521) är vår bedömning att årsmedelhalterna av 

kväve var måttliga under både 2016 och 2017. Att kvävehalterna i utloppet från Sakajärvi är högre än 

vid inloppet kan tyda på påverkan från enskilda avlopp eller frigående tamdjur i anslutning till sjön. I 

Sakajok, i lokalen nedströms utloppsdiket från Aitik (529), var kvävehalten hög under 2016 och måttlig 

under 2017. Detta kan tyda på att det under 2016 fanns ett kväveläckage från diket från Aitik. Under 

2017 installerades en pump vid Sakajoki och vattnet från diket leds numera tillbaka in i Aitiks vatten-

hanteringssystem.

Sjöar
Beräknade EK-värden och statusklassificering av totalfosfor redovisas tillsammans med de ingående 

parametrarna samt de uppmätta årsmedelhalterna för total-kväve i Tabell 30.  

Status avseende näringsämnen (totalfosfor) bedömer vi är god i Sakajärvi samt hög i Laurajärvi och 

Sikträsket. Resultatet visar att sjöarna inte har en förhöjd halt av näringsämnen och därmed ingen  

förhöjd primärproduktion. Sakajärvi ligger närmre gränsen mot måttlig status i jämförelse med  

Laurajärvi och Sikträsket. Detta medför att om halten fosfor skulle stiga i Sakajärvi är risken att status 

avseende näringsämnen sjunker till måttlig.  

Vår bedömning är att kvävehalterna i samtliga tre sjöar är måttligt höga. Vi misstänker därför en  

påverkan från enskilda avlopp eller frigående tamdjur i anslutning till sjöarna samt en trolig påverkan 

från Aitik (deposition av kväveföreningar).
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9Tabell 29. Beräknade EK-värden redovisas tillsammans med de ingående parametrarna samt de uppmätta  
årsmedelhalterna av total-kväve. Statusklassificering enligt klassgränserna: 
█ = hög, █ = god, █ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig (HVMFS 2013:19 och 2015:4)

Prov-
punkt m ö.h.

Absorbans 
420 nm

Ca 
mekv/l

Mg 
mekv/l

HCl 
mekv/l

Tot-P 
ug/l

Tot-N  
ug/l

EK-värde 
och status

-16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17

533 352 0,03 0,04 0,2 0,2 0,2 0,1 0,01 0,01 8,3 8,7 124 164
█ 

0,6
 █ 

0,6

534 312 0,03 0,04 0,2 0,2 0,2 0,1 0,03 0,02 12 13 166 212
█ 

0,5
 █ 

0,5

531 304 0,03 0,04 0,2 0,2 0,2 0,1 0,04 0,02 12 9,5 136 220
█ 

0,5
█ 

0,6

522 300 0,03 0,04 0,2 0,2 0,2 0,1 0,02 0,03 8,2 8,4 122 206
█ 

0,7
█ 

0,7

521 286 0,02 0,03 0,3 0,3 0,3 0,1 0,05 0,04 9,6 8,4 461 438
█ 

0,6
█ 

0,8

529 286 0,02 0,02 380 408 380 0,1 0,06 0,05 7,7 9,4 677 434
█ 

0,7
█ 

0,6

542 312 0,02 0,03 0,1 0,1 0,1 0,05 0,08 0,09 4,6 3,7 320 75
█ 

0,9
█ 

1,0

543 320 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,02 4,8 6,6 70 153
█ 

1,0
█ 

0,9

Tabell 30. Beräknade EK-värden redovisas tillsammans med de ingående parametrarna samt de uppmätta årsmedel-
halterna för total-kväve, samtliga värden är halter från 2017. Statusklassificering enligt klassgränserna: 
█ = hög, █ = god, █ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig (HVMFS 2013:19 och 2015:4)

Vatten m ö.h. Absorbans 
420 nm, oflt

Tot-P 
ug/l

Tot-N  
ug/l

EK-värde och 
status

Sakajärvi 282 0,02 8.6 400 █ 0.6

Laurajärvi 309 0,01 4,4 393 █ 1,0

Sikträsket 388 0,02 4,4 330 █ 1,1
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9Ljusförhållanden

De uppmätta siktdjupen i Sakajärvi, Laurajärvi och Sikträsket redovisas i Tabell 31. I tabellen redovisar 

även uppmätt absorbans, det beräknade referensvärdet för respektive sjö samt EK-värde och status.

Status avseende siktdjup bedömer vi är god i samtliga provtagna sjöar. Dock når Sakajärvi upp till 

god status med en väldigt liten marginal. Sjöns avrinningsområde består till stora delar av myrmarker. 

Detta ger ett tillskott på humusämnen, vilket i sin tur medför ett mörkare vatten och därmed ett lägre 

siktdjup. 

Syrgasförhållanden

De syrgasprofiler som har uppmätts i Sakajärvi, Laurajärvi och Sikträsket redovisas i Figur 14. För att 

påvisa ett eventuellt språngskikt provtogs även temperaturen i djupprofilerna, dessa redovisas för 

respektive sjö i Figur 15. Vi kunde inte påvisa något språngskikt i Sakajärvi, vilket inte alls är ovanligt i 

en sådan grund sjö. I Laurajärvi och Sikträsket kunde vi påvisa ett svagt språngskikt vid provtagningen 

i juni. Språngskiktet var upplöst i båda sjöarna vid provtagningen i augusti, vilket även det beror på att 

sjöarna är relativt grunda. Sikträsket är därtill något vindutsatt, vilket kan medföra att språngskicktet är 

otydligt eller saknas helt.

Vi bedömer att Sikträsket hade ett syrerikt tillstånd (>7 mg/l) i hela djupprofilen vid samtliga provtill-

fällen. Sakajärvi uppvisade ett syrerikt tillstånd i juni, aug och sept i hela profilen. I april när det låg is 

på sjön var det ett syrerikt tillstånd vid ytan. Syretillståndet sjönk till svagt vid 2 meter och sedan till 

syrefattigt tillstånd vid 3 meter (nära botten). Samma trend uppmätes i Laurajärvi men där var det 

måttligt syrerikt vatten vid 2 meter som sjönk, med en klass för varje meter, ner till ett nästan syrefritt 

tillstånd vid botten. Syrgasbrist i bottenvattnet förekommer ofta när sjövattnet är isolerat på grund av 

isläggning. Då syrgashalterna återigen var goda under vår, sommar och höst bedömer vi att de låga 

syrgashalterna under vintern i Laurajärvi och Sikträsket inte är något större problem för fisk och botten-

levande djur.

Tabell 31. Beräknade EK-värden för siktdjup redovisas tillsammans med uppmätta siktdjup för respektive sjö i juni, 
augusti och september. Även årsmedelvärde för absorbans redovisas då det är en ingående parameter i beräkning av 
EK-värde. Statusklassificering enligt klassgränserna: 
█ = hög, █ = god, █ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig (HVMFS 2013:19)

Sjö
Siktdjup [m] Absorbans  

420 nm
EK-värde och 

statusJuni Augusti September

Sakajärvi 2,25 2,60 2,60 0,019 █ 0,51

Laurajärvi 3,50 2,90 2,80 0,013 █ 0,60

Sikträsket 2,50 2,80 3,50 0,022 █ 0,61



61

2018-03-13

9Sikträsket bedömer vi ha hög status med avseende på syrgaskoncentrationen (≥8 mg/l) vid samtliga 

provtagningstillfällen i hela syrgasprofilen. Bedömningen är vidare att Laurajärvi har en hög status vid 

provtillfällena i juni, augusti och september i hela syrgasprofilen samt i ytvattnet vid provtagningen i 

april. Sakajärvi bedömer vi ha hög status i hela syrgasprofilen i augusti och september, men i juni är det 

god status i bottenvattnet och i april är det endast god status i ytvattnet. Mot bakgrund av det som 

diskuterats tidigare angående syrgasbrist i bottenvatten på vintern, bedömer vi att båda Sakajärvi och 

Laurajärvi har hög status med avseende på syrgas. 

Figur 14 I Uppmätt profil av syrgashalt (löst syrgas i mg O2/l) i respektive provtagen sjö i april (blå linje), juni (röd linje), augusti 
(grön linje) och september (lila linje) år 2017.  
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Figur 15 I Uppmätt temperaturprofil i respektive provtagen sjö i april (blå linje), juni (röd linje), augusti (grön linje) och september 
(lila linje) år 2017.  
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9Försurning

Vattendrag
Årsmedelvärden samt max- och minimumvärden (2016 och 2017) av uppmätta pH-värden och 

 alkanitet redovisas för samtliga provpunkter i Tabell 32. Vid samtliga provpunkter har nära neutrala 

pH-värden uppmätts. Dock hade vattendragen lägre pH vid provtagningstillfällen under vår och vinter. 

Detta beror på att merparten av den snö som smälter under vårvintern förs ut i sjöar och vattendrag 

via de allra ytligaste markskikten. Marken ges då ingen möjlighet att neutralisera de sura ämnena som 

istället transporteras till vattendragen och till sjöarna.

Buffringskapaciteten (alkaliniteten) bedömer vi är mycket god till god vid samtliga provpunkter med 

undantag för utloppet från Laurajärvi (542) där buffringskapaciteten är svag. Detta betyder att ut- 

loppet från Laurajärvi har låg kapacitet att hantera en förändring i pH.

Resultatet av matchningen i MAGIC-biblioteket tillsammans med klassificering redovisas i Tabell 33. 

Vid samtliga provpunkter med undantag för 529 bedömer vi att status avseende försurning är hög och 

vattendragen bedöms därmed inte vara påverkade av försurning. 529 är lokaliserad precis nedströms 

diket från sedimentationsbassängen och har förhöjda halter av kalcium. Vattendrag med så höga halter 

av kalcium kan högst troligen inte vara påverkade av försurning. De förhöjda kalciumhalterna kan bero 

på utsläpp från diket som skett innan pumpen, som för vattnet till rå- och dagvattenbassängerna, 

installerades i januari 2017.

Tabell 32. Årsmedelvärden samt max- och minimumvärden för pH och buffringskapacitet från 2016 och 2017,

Prov-
punkt

pH 2016 pH 2017 Alkalinitet 2016 
mekv/l

Alkalinitet 2017 
mekv/l

Medel Max Min Medel Max Min Medel Max Min Medel Max Min

533 7,0 7,3 6,5 7,0 7,4 6,8 0,19 0,27 0,05 0,26 0,43 0,09

534 7,0 7,2 6,5 7,0 7,5 6,7 0,22 0,36 0,05 0,28 0,45 0,10

531 7,1 7,9 6,2 7,0 7,4 6,7 0,22 0,30 0,06 0,30 0,47 0,10

522 6,9 7,1 6,5 7,1 7,9 6,5 0,24 0,32 0,07 0,30 0,49 0,14

521 6,9 7,3 6,3 7,0 8,0 6,1 0,25 0,59 0,11 0,30 0,41 0,23

529 6,7 7,1 6,1 6,9 7,4 6,4 0,23 0,36 0,17 0,30 0,41 0,23

542 6,7 6,9 6,5 6,9 7,3 6,6 0,08 0,10 0,07 0,08 0,09 0,07

543 6,8 6,9 6,7 7,0 7,4 6,7 0,16 0,21 0,12 0,19 0,34 0,10
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9Tabell 33. Klassificering av försurningspåverkan efter matchning i MAGIC-biblioteket, både resultat från 2016 
och 2017 redovisas.

Provpunkt
Försurningspåverkan Kommentar

2016 och 2017 2016 och 2017

533 Hög status Ingen försurningspåverkan.

534 Hög status Ingen försurningspåverkan.

531 Hög status Ingen försurningspåverkan.

522 Hög status Ingen försurningspåverkan.

521 Hög status Ingen försurningspåverkan.

529 Ingen matchning Ca-koncentrationen överstiger 8 mg/l

542 Hög status Ingen försurningspåverkan.

543 Hög status Ingen försurningspåverkan.

Sjöar
Årsmedelvärden samt max- och minimumvärden av uppmätta pH-värden och alkanitet redovisas för 

samtliga sjöar i Tabell 35. I sjöarna har nära neutrala årsmedelvärden uppmätts. I Sikträsket var dock 

de uppmätta pH-värdena i augusti svagt sura. I Sakajärvi och Laurajärvi var de uppmätta pH-värdena 

svagt sura till sura i april, juni och augusti. Vid septemberprovtagningen värdena var nära neutrala. 

Anledningen till att vattnet i Sakajärvi och Laurajärvi var svagt surt i april och juni samt surt i augusti är 

troligtvis en kombination av en hög andel myrmarker i avrinningsområdet, högre flöden under våren i 

samband med snösmältningen och högre flöden än normalt under försommaren. Detta understryks 

ytterligare med att det var lägre pH under vår och försommar i vattendragen som mynnar i sjöarna.

Buffringskapaciteten bedömer vi är mycket god i Sakajärvi, svag i Laurajärvi och god i Sikträsket. Som 

nämnts tidigare betyder detta att Laurajärvi har låg kapacitet att hantera en förändring i pH. 

Resultatet av modelleringarna redovisas i Tabell 35 tillsammans med klassificering. Vår bedömning, 

utifrån detta resultat, är att Sakajärvi, Laurajärvi och Sikträsket inte är försurningspåverkade och håller 

därmed en hög status.

Tabell 34. Årsmedelvärden samt max- och minimumvärden för pH och buffringskapacitet i sjöarna.

Provpunkt
pH 2017 Alkalinitet 2017 

mekv/l

Medel Max Min Medel Max Min

Sakajärvi 7,0 8,7 6 0,32 0,41 0,22

Laurajärvi 7,0 8,5 6 0,28 0,08 0,07

Sikträsket 7,2 8,4 6,7 0,27 0,13 0,06
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Färg

Vattendrag 
För samtliga provpunkter har färgtal analyserats under 2016 och 2017, se Tabell 36. Vattnet i Myllyjoki 

bedömer vi var måttligt till betydligt färgat under både 2016 och 2017 (baserat på årsmedelvärde).  

Myllyjoki rinner från myrmarker och har därför naturligt höga halter av humusämnen som färgar  

vattnet. Halterna varierar dock och vattnet var i huvudsak måttligt färgat under stora delar av året men 

med toppar under hösten då vattnet var betydligt färgat. Vid resterande provpunkter var vattnet också 

måttligt till betydligt färgat (baserat på årsmedelvärde). Halterna varierade något, vattnet var svagt 

färgat under stora delar av 2016 och 2017 men med toppar under höstarna då vattnet var måttligt till 

betydligt färgat.

Sjöar
Färgtal har analyserats i Sakajärvi, Laurajärvi och Sikträsket, se Tabell 37. I samtliga provtagna sjöar be-

dömer vi att vattnet var måttligt färgat (baserat på årsmedelvärde). Halterna varierar relativt lite under 

året och av de tre sjöarna var det Laurajärvi som hade det lägsta färgtalet. Anledningen till att vattnet i 

sjöarna var måttligt färgat är att stora delar av avrinningsområdena består av myrmarker. Detta gör att 

de bäckar som mynnar i sjöarna tillför en betydande del humusämnen, vilket påverkar vattnets färg.

Organiskt material

Vattendrag
Halten DOC har analyserats i samtliga provpunkter. Årsmedelvärden för 2016 och 2017 redovisas i 

Tabell 36. De uppmätta halterna av DOC i vattendragen var låga, vilket betyder att halten syretärande 

ämnen var låg. Det kan dock finnas en viss risk för högre halter av fritt tillgängliga metaller. Denna risk 

bedömer vi som relativt liten då halterna inte understiger 2 mg/l vid något av provtagningstillfällena 

(Havs- och vattenmyndigheten 2016).

Sjöar
Halten DOC har analyserats i samtliga provtagna sjöar, se Tabell 37 för årsmedelvärden. Halterna var 

låga i alla sjöarna. Vid låga halter av DOC finns det en risk för högre halter av fritt tillgängliga metaller. 

Denna risk bedömer vi dock som relativt liten, då halterna inte är mindre än 2 mg/l (Havs- och vatten-

myndigheten 2016).

Tabell 35. Klassificering av försurningspåverkan efter matchning i MAGIC-biblioteket.

Provpunkt Försurningspåverkan Kommentar

Sakajärvi Hög status Ingen försurningspåverkan.

Laurajärvi Hög status Ingen försurningspåverkan.

Sikträsket Hög status Ingen försurningspåverkan.
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Vattendrag
Vid samtliga provpunkter har grumlighet analyserats under 2016 och 2017, se Tabell 36. Den provpunkt 

i Myllyjoki som ligger uppströms Aitik gruvområde (533) uppvisade svagt grumligt vatten under 2016 

men måttligt grumligt under 2017. De provpunkter som ligger nedströms Aitik hade måttligt grumligt 

vatten under både 2016 och 2017. Under 2017 i maj var det ett extra högt värde i provpunkten  

nedströms vägen till anrikningsverket (534), vilket drar upp årsmedelvärdet till starkt grumligt.  

Området mellan Aitikgruvan och Sakajärvi där Myllyjoki rinner är påverkat av gruvverksamheten samt 

vägnät, diken och skogsbruk. Detta är troligtvis anledningen till att vattnet är måttligt till starkt grumligt 

i Myllyjoki. 

Vattnet i Sakajoki, vid provpunkterna nedströms Sakajärvi, var måttligt grumligt under både 2016 och 

2017. Dock var vattnet betydligt grumligt under 2017 vid Sakajärvis utlopp (521). Själva sjön Sakajärvi 

har måttligt grumligt vatten och det påverkar självklart vattnet i Sakajoki. 

I utloppet från Laurajärvi var vattnet obetydligt grumligt under både 2016 och 2017, vilket stämmer med 

att själva sjön har svagt grumligt vatten (se nedan). 

Vid referenspunkten i Yli-Leipojoki var vattnet svagt grumligt under 2017 och måttligt grumligt under 

2017. Detta bedömer vi tyder på att Yli-Leipojoki troligtvis påverkas av vägnät, diken och skogsbruk.

Sjöar
Grumlighet har även analyserats i de tre provtagna sjöarna, se Tabell 37 för årsmedelvärden. Vattnet 

i Sakajärvi var måttligt grumligt med det högsta uppmätta värdet i april. Då sjön är grund kan slam 

från botten ha virvlat upp när hålet i isen borrades, detta kan ha påverkat resultatet. Sakajärvi hade 

dock i medel fortfarande måttligt grumligt vatten om provtagningen i april uteslöts. Anledningen till att 

Sakajärvi har måttligt grumligt vatten är, enligt oss, troligtvis en kombination av tillflödet från Myllyjoki 

(suspenderande partiklar) och påverkan från enskilda avlopp (näringstillförsel).

Laurajärvi hade svagt grumligt vatten med det högsta värdet i juni. Sikträsket hade obetydligt grumligt 

vatten, med det högsta uppmätta värdet i juni. Generellt är vattnet i sjöar mer grumligt under våren. 

Detta på grund av att det då är höga flöden i bäckarna, på grund av snösmältningen, vilket ökar till-

flödet av suspenderande partiklar till sjöarna. 

Konduktivitet 

Vattendrag
Konduktiviteten analyserades på laboratorium för samtliga provpunkter i vattendragen under både 

2016 och 2017, se Tabell 36. Vid samtliga provpunkter med undantag för det två punkterna i Sakajoki 

var vattendragens konduktivitet inom det normala spannet för norra Sveriges skogstrakter. Vi kan inte 

urskilja någon större skillnad i jämförelse med referensvattendraget. Varför Sakajoki har högre  

konduktivitet bedömer vi beror på att det i Sakajärvi är högre konduktivitet (se nedan). Det är främst 

den förhöjda halten sulfat som bidrar till den högre konduktiviteten.
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Tabell 37. Årsmedelvärden (april till september 2017 ) för färg, löst organiskt kol (DOC), grumlighet 
samt konduktivitet i de provtagna sjöarna. 

Provpunkt Färgtal 
mg Pt/l

DOC 
mg/l

Grumlighet 
FNU

Konduktivitet 
mS/m

Sakajärvi 47 4,9 2,0 4,6

Laurajärvi 33 4,9 0,49 2,7

Sikträsket 52 4,9 0,74 2,1

Tabell 36. Årsmedelvärden (januari till oktober 2016 och 2017) för konduktivitet, färg och  
löst organiskt kol (DOC) i vattendragen. 

Provpunkt Färg 
mg/l

DOC 
mg/l

Grumlighet 
FNU

Konduktivitet 
mS/m

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

533 64 65 5 5 2.2 3,6 3.0 3,4

534 60 58 5 5 3.2 7,3 3.9 4,1

531 61 64 5 6 5.5 3,9 3.8 4,3

522 61 62 5 5 4.4 4,2 3.8 4,4

521 50 44 5 5 2.0 3,9 5.0 9,6

529 41 39 5 5 1.9 2,3 11 7,0

542 40 30 5 5 0.5 0,4 2.6 2,8

543 46 82 4 5 2.1 3,4 2.2 3,0

Sjöar
Konduktiviteten analyserades på laboratorium för samtliga prover från sjöarna, se Tabell 37 för års-

medelvärden. Alla tre sjöar ligger inom det normala spannet för svenska insjöar (Bydén m.fl. 2003). 

Sakajärvi hade dock ungefär dubbelt så hög konduktivitet jämfört med Laurajärvi och Sikträsket. Detta 

visar på en högre belastning av främst sulfat i denna sjö. Vår bedömning är att detta beror på att svavel 

diffunderar som sulfatjoner ner i sjöns sediment vid syrefattiga förhållanden under vintern. När  

sedimenten oxideras vid omblandning av vattenmassorna, främst vid vårfloden, frigörs dessa mängder 

svavel som svavelsyra vilket ökar konduktiviteten. En bidragande orsak kan också vara torrdeposition 

från Aitik.
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Årsmedelhalterna för de analyserade förorenande ämnena som ingår i bedömningen av ekologisk och 

kemisk status redovisas i Tabell 38 och Tabell 39 för de provtagna vattendragen samt i Tabell 41 för 

de provtagna sjöarna. Metaller kan förekomma i många olika former, men det är främst de fria jonerna 

som anses toxiska för biota. De halter som redovisas avser den lösa fasen i ett vattenprov som erhållits 

genom filtrering genom ett 0,45 µm-filter före analys. För totalhalter se bilaga 1.

Vattendrag
I samtliga provpunkter i de undersökta vattendragen låg de uppmätta halterna för ammoniak, arsenik, 

kadmium, krom och kvicksilver under respektive ämnes gränsvärde. Detta gäller både avseende års-

medelvärde och maximal tillåten koncentration för 2016 och 2017 års provtagningar. Vår bedömning är 

därför att status avseende dessa ämnen är god i samtliga vattendrag. 

Gränsvärdet för uran avseende årsmedelvärdet är 0,17  µg/l (HVMFS 2013:19). Detta gränsvärde över-

skreds under 2016 och 2017 i samtliga provpunkter, med undantag för Laurajärvis utlopp (542). Den 

maximala tillåtna koncentrationen överskreds dock inte vid någon provpunkt. Om bedömnings- 

grunderna överskrids för uran ska naturlig bakgrundshalt beaktas (Havs- och vattenmyndigheten 

2016). Då uranhalterna överskreds i merparten av alla provtagna vattendrag gör vi bedömningen att 

det är troligt att bakgrundshalten är naturligt hög i området. Att uranhalten i berggrunden är naturligt 

förhöjd i Aitikområdet kan bekräftas genom den geologiska information som SGU kan erbjuda via sin 

tjänst Kartvisaren (SGU 2017). Värt att nämna är att det pågår en diskussion huruvida bedömnings-

grunden för uran är tillämpbar för svenska förhållanden då uranhalten i stora delar av den svenska 

berggrunden är högre än på många andra ställen i Europa.

För nickel, bly, zink och koppar avser gränsvärdena i föreskrifterna för bedömning av status biotillgäng-

liga halter. Om årsmedelvärdet, uttryckt som löst koncentration, inte överstiger de satta gränsvärdena 

kan dock bedömningen god status ske utan beräkning av biotillgänglig koncentration (Havs- och  

vattenmyndigheten 2016). Detsamma gäller om årsmedelhalten överstiger gränsvärdet. I Tabell 38 och 

Tabell 39 framgår om biotillgänglig halt har beräknats för respektive provpunkt. 

Villkorsreglering av uran

Boliden Mineral AB har, i och med en miljötillståndsprövning för Aitik, ålagts att under en prövotid utreda 
utsläppen av uran från verksamheten samt förutsättningarna för att villkorsreglera dessa. Denna prövotid 
pågår fram till februari 2019. 

Bolaget genomför därför en studie om uran i området, både inom själva industriområdet och i recipien-
ter. Resultaten från denna studie kommer troligtvis användas även vid miljötillståndsprövningen för den 
planerade gruvan i Liikavaara. 
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undersökta vattendragen, med undantag för Sakajoki som har måttlig status avseende koppar. Vid 

flertalet av provtagningstillfällena i samtliga provpunkter ligger halten kalcium under modellens vali-

deringsintervall. Vår bedömning är dock att förhållandena inte är kritiska då pH är, i huvudsak, neutralt 

under året och DOC-halten ligger över 2 mg/l vid samtliga mätningar (Havs- och vattenmyndigheten 

2016). De höga halterna av koppar uppmättes i Sakajoki under januari och februari åren 2016 och 2017. 

Anledningen till att kopparhalten i Sakajoki var betydligt högre än övriga provtagna vattendrag  

bedömer vi är att bäcken har påverkas av utsläpp från en sedimentationsbassäng i Aitik, via det grävda 

diket eller genom uppträngning. Under år 2017 installerades en pump vid sedimentationsbassängen. 

Vattnet från diket leds därför numera in i Aitiks vattenhanteringssystem.

Årsmedelhalterna för de analyserade förorenande ämnena som inte ingår i bedömningen av ekologisk 

och kemisk status redovisas i Tabell 40. Ett generellt mönster är att halterna av förorenande ämnen är 

lägre i provpunkten nedströms Laurajärvi (542) samt i referensvattendraget Yli-Leipojoki (543), jämfört 

med Myllyjoki och Sakajoki. Myllyjoki passerar stora områden med mineraliserad morän med ursprung 

i Aitikmalmen och uppsamlar även yt- och grundvatten från mineraliseringen i Liikavaara. I bäcken 

ackumuleras alltså en betydande mängd metall och vittringsprodukter. Detta påvisas ytterligare av 

att halten metall ökar ju längre nedströms i bäcken provtagning utförs. De uppsamlade metall och 

vittringsprodukterna förs vidare till Sakjärvi som utgör en sedimentationsbassäng och ackumulations-

botten (Boliden 1997). En viss del av ämnena förs vidare i Sakjoki. Detta sker främst vid vårfloden då 

metaller och svavel i sedimenten oxideras och frigörs till den fria vattenmassan.

För aluminium, barium, kalium, kobolt, magnesium, mangan, natrium, strontium, sulfat och svavel är 

halterna högre i den nedre av provpunkterna i Sakajoki (529) jämfört med resterande provpunkter. 

Detta tyder på ett tillskott av förorenat vatten till Sakajoki via diket från Aitik. Under 2017 installerades 

dock en pump vid Sakajoki. Vattnet från diket leds numera in i Aitiks vattenhanteringssystem istället. 

Halten sulfat är betydligt högre i Sakajoki direkt nedströms utloppet från Sakajärvi jämfört med sjöns 

inlopp (Myllyjoki). Vår bedömning är att detta beror på att svavel diffunderar som sulfatjoner ner i sjöns 

sediment vid syrefattiga förhållanden under vintern. När sedimenten oxideras vid omblandning av  

vattenmassorna, främst vid vårfloden, frigörs dessa mängder svavel som svavelsyra. Vår bedömning är 

vidare att en indirekt bidragande orsak också troligtvis är deposition av svavelföreningar från Aitik.

För järn, molybden, antimon, kisel och vanadin finns ingen märkbar skillnad mellan samtliga provtagna 

punkter. 
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löst halt. Färgerna anger status: █ = god, █ = måttlig. 
*Parameter påverkar ekologisk status (särskilda förorenande ämne) 
() Beräknade biotillgängliga halter, 

Prov-
punkt

As* [µg/l] Zn* [µg/l] Cr* [µg/l] Cu* [µg/l] NH3-N* 
[µg/l] U* [µg/l]

-16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17

533 █ 0,09 █ 0,07 █ 1,4 █ 2,8 █ 0,1 █ 0,1 █ 0,7 
(0,04)

█ 0,8 
(0,04)

█ 0,04 █ 0,01 █ 0,5 █ 0,4

534 █ 0,07 █ 0,08 █ 4,4 █ 5,7 
(2,0)

█ 0,1 █ 0,3 █ 1,3 
(0,08)

█ 1,3 
(0,07)

█ 0,05 █ 0,02 █ 0,6 █ 0,5

531 █ 0,09 █ 0,09 █ 5,1 █ 6,0 
(1,9)

█ 0,1 █ 0,2 █ 1,6 
(0,08)

█ 1,4 
(0,07)

█ 0,07 █ 0,01 █ 0,5 █ 0,5

522 █ 0,08 █ 0,08 █ 3,3 █ 3,8 █ 0,1 █ 0,1 █ 1,7 
(0,09)

█ 1,6 
(0,08)

█ 0,04 █ 0,03 █ 0,4 █ 0,4

521 █ 0,09 █ 0,08 █ 2,5 █ 11 
(5,4)

█ 0,1 █ 0,1 █ 4,1 
(0,23)

█ 15 
(4,1)

█ 0,04 █ 0,03 █ 0,7 █ 0,6

529 █ 0,07 █ 0,08 █ 7,2  
(4,0)

█ 9,3 
(4,1)

█ 0,1 █ 0,1 █ 19 █ 34 
(4,1)

█ 0,02 █ 0,03 █ 1,0 █ 0,9

242 █ 0,21 █ 0,17 █ 2,9 █ 4,6 █ 0,1 █ 0,1 █ 1,6 
(0,11)

█ 1,4 
(0,09)

- - █ 0,04 █ 0,03

543 █ 0,09 █ 0,12 █ 1,9 █ 2,5 █ 0,1 █ 0,1 █ 0,4 █ 0,3 - - █ 0,3 █ 0,3

Tabell 39. Årsmedelvärden (januari till oktober 2016 ) för förorenande ämnen i vattendragen. Det halter 
som redovisas avser löst halt. Färgerna anger status: █ = god, █ = uppnår ej god 
**Parameter påverkar kemisk ytvattenstatus.  
() Beräknade biotillgängliga halter. 

Prov-
punkt

Cd**  
[µg/l]

Hg** 
[µg/l]

Ni** 
[µg/l]

Pb** 
[µg/l]

-16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17

533 █ 0,001 █ 0,002 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,1 █ 0,2 █ 0,03 █ 0,03

534 █ 0,002 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,2 █ 0,2 █ 0,03 █ 0,05

531 █ 0,002 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,2 █ 0,2 █ 0,03 █ 0,04

522 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,2 █ 0,2 █ 0,03 █ 0,03

521 █ 0,003 █ 0,007 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,3 █ 0,4 █ 0,04 █ 0,04

529 █ 0,009 █ 0,014 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,7 █ 0,9 █ 0,04 █ 0,03

242 █ 0,003 █ 0,003 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,1 █ 0,1 █ 0,05 █ 0,04

543 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,001 █ 0,1 █ 0,1 █ 0,02 █ 0,04
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Tabell 40. Årsmedelvärden (januari till oktober 2016 och 2017 ) för förorenande ämnen i de provtagna vattendragen. Det halter som redo-
visas avser löst halt.

µg/l
533 534 531 522 521 529 542 543

-16/-17 -16/-17 -16/-17 -16/-17 -16/-17 -16/-17 -16/-17 -16/-17

Al 23/23 23/23 23/22 21/20 16/25 36/35 29/25 17/23

Ba 12/14 16/20 20/20 20/22 26/29 27/29 19/20 7/7

Co 0,03/0,05 0.08/0,05 0,08/0,09 0,09/0,09 0,18/0,78 1,4/2,05 0,06/0,04 0,05/0,06

Fe 695/1024 674/996 731/1224 719/1141 544/708 530/642 172/129 577/1702

K 584/660 708/734 718/786 707/851 833/951 936/1012 488/487 182/380

Mg 994/1173 1199/1353 1186/1421 1089/1342 1187/1446 1532/1644 527/542 623/787

Mn 14/14 9/8 28/31 35/34 30/45 69/71 6/4 10/12

Mo 0,7/0,7 0,9/0,8 0,8/0,7 0,6/0,6 0,4/0,5 0,4/0,4 0,2/0,2 0,3/0,3

Na 1431/1548 1539/1614 1491/1660 1456/1656 1669/1915 2055/2116 1428/1645 1204/1322

S 439/459 977/869 869/894 749/836 1905/2394 3523/3711 525/518 309/368

Sb 0,02/0,02 0,03/0,03 0,02/0,03 0,02/0,02 0,03/0,03 0,02/0,03 0,02/0,03 0,01/0,01

Si 4547/4703 4563/4681 4240/4798 3985/4626 3540/4318 4309/4457 885/776 3388/3985

Sr 14/16 17/18 17/20 19/21 26/30 34/35 14/14 12/14

V 0,2/0,2 0,2/0,2 0,1/0,2 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1

SO4S 2500/1250 2904/1250 2727/1250 2500/1250 5100/7161 10444/8532 2500/1250 2500/2992



72

2018-03-13

9Sjöar
I alla de tre provtagna sjöarna låg halterna för ammoniak, arsenik, kadmium, krom, kvicksilver och uran 

under gränsvärdet för både årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration, se Tabell 41. Vår  

bedömning är därför att status avseende dessa ämnen är god i samtliga sjöar. I Sakajärvi låg det  

analyserade årsmedelvärdet av uran precis på gränsvärdet, den maximala tillåtna halten överstegs 

dock inte. Halten uran i Myllyjoki överskred gränsvärdet under både 2016 och 2017. Vår bedömning är att 

de högre halterna uran i Myllyjoki är anledningen till att Sakajärvi ligger på gränsen till att nå god status 

med avseende på uran.

För bly, nickel, koppar och zink avser gränsvärdena i föreskrifterna för bedömning av status biotillgäng-

liga halter. Om årsmedelvärdet, uttryckt som löst koncentration, inte överstiger de satta gränsvärdena 

kan dock bedömningen god status ske utan beräkning av biotillgänglig koncentration (Havs- och  

vattenmyndigheten 2016). I Tabell 41 framgår om biotillgänglig halt har beräknats för respektive sjö.

Vår bedömning är att status avseende bly, nickel, koppar och zink är god för samtliga undersökta sjöar.  

I Laurajärvi är kalciumhalten under den använda modellens valideringsintervall. Vår bedömning är dock 

att förhållandena inte är kritiska då pH är i huvudsak konstant under året och DOC-halten är över 2 

mg/l vid samtliga mätningar (Havs- och vattenmyndigheten 2016). Kopparhalten i Sakajärvi var högre 

jämfört med de två andra sjöarna. Anledningen bedömer vi är att sjön ligger inom ett mineraliserat 

område och därtill påverkas av stoftnedfall innehållande koppar från Aitik (Boliden 1997).

Ett generellt mönster är att halterna av förorenande ämnen var högre i Sakajärvi än i Laurajärvi och Sik-

träsket, se Tabell 42. Detta stämmer även överens med att sjön hade högre konduktivitet än de andra 

två undersökta sjöarna, se tidigare avsnitt om konduktivitet i sjöar. För flertalet undersökta ämnen var 

halterna mer än dubbelt så höga i Sakajärvi jämfört med referenssjön Sikträsket. Det ämne som sticker 

ut mest är mangan med upp till tio gånger högre halter. Vår bedömning är att detta till största del beror 

på tillflödesbäcken Myllyjoki. Se diskussion om bäckens uppsamlande av metall och vittringsprodukter.

Undantaget i det generella mönstret är halterna av aluminium, antimon, vanadin och sulfat. För dessa 

ämnen var halterna i Sakajärvi lika eller lägre i jämförelse med Laurajärvi och Sikträsket. 
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9Tabell 41. Årsmedelvärden (april till september 2017 ) för förorenande ämnen i sjöar. Det halter som redovisas avser 
löst halt. Färgerna anger status: █ = god 
*Parameter påverkar ekologisk status (särskilda förorenande ämne).**Parameter påverkar kemisk ytvattenstatus..  
() Beräknade biotillgängliga halter. 

µg/l Sakajärvi Laurajärvi Sikträsket

As* █ 0,1 █ 0,2 █ 0,1

Cd** █ 0,001 █ 0,005 █ 0,001

Cr* █ 0,07 █ 0,09 █ 0,08

Cu* █ 2,4 (0,3) █ 1,8 (0,2) █ 0,03

Hg** █ <0,002 █ <0,002 █ <0,002

NH3-N* █ 0,4 █ 0,3 █ 0,2

Ni** █ 0,2 █ 0,3 █ 0,1

Pb** █ 0,1 █ 0,2 █ 0,1

U* █ 0,2 █ 0,04 █ 0,07

Zn* █ 2,6 █ 4,4 █ 2,7

Tabell 42. Årsmedelvärden (januari till oktober 2017) för förorenande ämnen i de provtagna sjöarna. Det halter som 
redovisas avser löst halt. 

µg/l Sakajärvi Laurajärvi Sikträsket

Al 10,0 28,8 21,5

Ba 29,8 19,6 7,1

Co 0,07 0,05 0,02

Fe 0,67 0,12 0,58

K 778 539 200

Mg 1098 573 547

Mn 151,1 6,8 14,8

Mo 0,35 0,17 0,26

Na 1448 1428 1055

S 1082 591 503

Sb 0,02 0,03 0,01

Si 3600 824 3063

Sr 22,6 14,3 9,2

V 0,08 0,09 0,08

SO4S 2500 2500 2500



74

2018-03-13

99.6 Slutsatser
Vattendrag
Vår sammanlagda bedömning är att status med avseende på samtliga fysikalisk kemiska kvalitets- 

faktorer är måttlig för alla undersökta vattenförekomster, se Tabell 43. Vi kan inte urskilja någon  

skillnad i status mellan 2016 och 2017. Bedömningen är gjord utifrån att den kvalitetsfaktorn med 

sämst status styr. Vi bedömer att kemisk ytvattenstatus för samtliga undersökta vattenförekomster är 

god, se Tabell 43. Sakajänkänoja, det vattendrag som utgör utlopp till Laurajärvi, räknas inte som en 

vattenförekomst men vår bedömning är att bäcken har en god status med avseende på de fysikalisk 

kemiska kvalitetsfaktorerna samt en god kemisk ytvattenstatus. 

De styrande faktorerna för bedömningen av status avseende fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer i  

Myllyjoki är uran. Vår bedömning är att anledningen till att uran överskrids troligtvis beror på att bak-

grundshalterna inte har beaktats i statusbedömningen. Se tidigare diskussioner om uran. En skillnad 

kan ses i vattnets grumlighet samt i halten förorenande ämnen efter det att Myllyjoki har passerat gruv-

området samt området mellan gruvan och Sakajärvi. Detta indikerar en påverkan från gruvverksam- 

heten, det mineraliserade området och eventuellt vägar och skogsbruk. Om vi bortser från uran  

bedömer vi att vattendraget har en god status avseende fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer.

I Sakajoki är det uran och koppar som är de styrande faktorerna för status avseende fysikalisk kemiska 

kvalitetsfaktorer. Vår bedömning är att anledningen till att uran överskrids troligtvis beror på att bak-

grundshalterna inte har beaktats i statusbedömningen. Se tidigare diskussioner om uran. Anledningen 

till att status avseende koppar bedöms som måttlig i Sakajoki bedömer vi är att bäcken har påverkas 

av utsläpp från en sedimentationsbassäng i Aitik, via det grävda diket eller genom uppträngning. Under 

år 2017 installerades en pump vid sedimentationsbassängen. Vattnet från diket leds därför numera in i 

Aitiks vattenhanteringssystem. Sakajoki hade även högre halter av sulfat, kväve och ett flertal metaller 

samt högre konduktivitet jämfört med de andra provtagna vattendragen. Vår bedömning är att detta 

beror på punktutsläpp från Aitik (se ovan), oxidation av sulfat i Sakajärvis sediment, deposition av sva-

vel- och kväveföreningar från Aitik samt påverkan från enskilda avlopp.

I Yli-Leipojoki är uran den faktor som drar ner statusen till måttligt. Vår bedömning är att status kan 

komma att ändras till god, om bakgrundshalterna av uran i området beaktas. Se tidigare diskussioner 

om uran.

Sjöar
Vår sammanlagda bedömning är att status med avseende på samtliga fysikalisk kemiska kvalitetsfak-

torer är god för de två undersökta vattenförekomsterna. Bedömningen är gjord utifrån att den kvalitets-

faktorn med sämst status styr. Kemisk ytvattenstatus bedöms vidare för dessa två vattenförekomster 

vara god med avseende på tungmetaller. Att tillägga är att Sakajärvi ligger precis på gränsen till god 

status avseende uran. Se tidigare diskussioner om uran. Laurajärvi räknas inte som en vattenförekomst, 

men vi bedömer att sjön har en god status med avseende på de fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna 

samt en god kemisk ytvattenstatus. 
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Tabell 43. Vår bedömning av status avseende fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer samt  kemisk ytvattenstatus i de  
provtagna vattendragen år 2016 och 2017.

Status 2016 och 2017 Kemisk ytvattenstatus 
2016 och 2017

Nr Vattendrag Vatten-
förekomst

Närings-
ämnen Försurning Särskilda förore-

nande ämnen Tungmetaller

533

Myllyjoki
SE744973-

172511
█ God █ Hög █ Måttlig █ God

534

531

522

521
Sakajoki

SE745430-
172387

█ God █ Hög █ Måttlig █ God
529

542
Laurajärvi 

utl.
- █ Hög █ Hög █ God █ God

543 Yli-Leioijoki
SE744862-

173304
█ Hög █ Hög █ Måttlig █ God

Tabell 44. Vår bedömning av status avseende fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer samt  kemisk ytvattenstatus i de provtagna 
sjörna år 2017.

Status 2017
Kemisk yt-

vattenstatus 
2017

Sjö Vatten-
förekomst

Närings-
ämnen

Ljus- 
förhållanden

Syrgas- 
förhållanden Försurning

Särskilda 
förorenande 

ämnen

Tung- 
metaller

Sakajärvi
SE745370-

172404
█ God █ God █ Hög █ Hög █ God █ God

Laurajärvi – █ Hög █ God █ Hög █ Hög █ God █ God

Sikträsket
SE745912-

170185
█ Hög █ God █ Hög █ Hög █ God █ God
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1010 Sediment

10.1 Bakgrund
Provtagning av metaller i sediment kan användas för att dokumentera utbredningen av vatten- eller 

luftburna metallföroreningar, vid långvarig belastning i vattensystem från punktkällor eller spridning 

från diffusa källor.

Om man samlar in sedimentprofiler kan den historiska utvecklingen av metallbelastning på vatten-

system analyseras. Sedimenten fungerar på så sätt som ett arkiv över historisk föroreningsbelastning

10.2 Provtagning och analys
Under 2016 har sedimentprover tagits vid en provlokal vardera i Sakajärvi, Laurajärvi, Sikträsket och  

Yli-Leipojärvi, se Figur 16. 

11

1

18

0 1 2 km

14

Sediment
2016

Figur 16 Karta över provtagningslokalerna för sediment. För vilka lokaler som numren representerar se Tabell 1.
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1010.3 Metod
Provtagningen av sediment följer metodiken i Naturvårdsverkets handledning för provtagning av  

metaller i sediment (Naturvårdsverket 2012). De prover som togs 2016 lades ut över de djupaste  

delarna av sjöarna eftersom det ofta är där det mesta materialet sedimenterar. Den översta  

centimetern av sedimentproppen analyserades med avseende på metaller (arsenik, barium, bly,  

kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink). 

10.4 Bedömningsgrunder
De uppmätta metallhalterna bedöms utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metallhalter i 

sediment, se Tabell 45. Klassificeringen påvisar inte om halterna är skadliga utan ger en indikation om 

halterna är höga eller låga.

Tabell 45. Klassificering av metallhalter i sediment enligt Naturvårdsverket bedömningsgrunder 1999.

Klass Benämning Cu Zn Cd Pb Hg Cr Ni As

█ 1 Mycket låga 
halter

<15 <150 <0.8 <50 <0.15 <10 <5 <5

█ 2 Låga halter 15-25 150-300 0.8-2 50-150 0.15-0.3 10-20 5-15 5-10

█ 3 Måttligt 
höga halter

25-100
300-
1000

2-7 150-400 0.3-1.0 20-100 15-50 10-30

█ 4 Höga halter
100-500

1000-
5000

7-35
400-
2000

1.0-5 100-500 50-250 30-150

█ 5 Mycket 
höga halter

>500 >5000 >35 >2000 >5 >500 >250 >150
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1010.5 Resultat
Halterna av metaller i sedimentproverna från respektive sjö redovisas i Tabell 46.

Yli-Leipojärvi
Vår bedömning är att metallhalterna i Yli-Leipojärvi var låga eller mycket låga, bortsett från koppar-

halten som var måttligt hög.

Sakajärvi
Bortsett från nickel och koppar bedömer vi att metallhalterna i Sakajärvi var låga eller mycket låga. 

Nickelhalten var måttligt hög och kopparhalten mycket hög. En undersökning av sediment i Sakajärvi 

gjordes 1993 inom ramen för ett examensarbete vid Högskolan i Luleå. Resultatet visade förhöjda 

halter av koppar och svavel (Pontér och Ljungberg 1993). Efterföljande år genomförde Boliden ett antal 

provtagningskampanjer av sediment och vatten i Sakajärvi (Boliden 1997). Detta för att klarlägga om 

utsläpp från gråbergsdeponierna i Aitik kan vara orsaken till förhöjda värdena av koppar och svavel 

sjön. Provtagningarna visade på ett inflöde av ett vatten med förhöjda svavel- och metallhalter från 

den östra sidan av sjön, samt ett sannolikt inflöde av grundvatten med naturligt höga halter av sulfat 

och metaller. Tänkbara källor till det svavel- och metallhaltiga vattnet är dels den stora mineralisering-

en Liikavaara östra som sannolikt står i förbindelse med Sakajärvi via en sprickzon, dels rikliga förekom-

ster av malmhaltig morän i området härrörande från både Aitikmalmen och Liikavaara östra. Stoft-

nedfall och diffus damning från Aitik kan inte förklara de förhållandevis höga metallkoncentrationerna i 

Sakajärvis vatten och sediment, utan de återspeglar områdets mineralogi (Boliden 1997).  

Tabell 46. Metallhalter i sediment från Yli-Leipojärvi, Sakajärvi, Sikträsket och Laurajärvi. Halterna redovisas med 
medelvärde mg/kg TS, samt medelvärdets standardavvikelse/mätosäkerhet i %. 

Ämne Yli-Leipojärvi Sakajärvi Sikträsket Laurajärvi

2016
Mät- 

osäkerhet 
%

2016
Mät- 

osäkerhet 
%

2016
Mät- 

osäkerhet 
%

2016
Mät- 

osäkerhet 
%

As 7.4 20 5.3 20 12 30 4.5 20

Cd 0.42 15 0.46 15 0.79 15 0.83 25

Co 25 20 28 20 12 20 10 20

Cr 6.6 15 16 15 18 15 13 15

Cu 68 15 510 15 26 15 110 15

Hg 0.10 25 0.29 25 0.13 25 0.08 25

Ni 5 15 16 15 9.6 15 9.4 15

Pb 10 25 21 25 38 25 46 25

V 46 15 54 15 80 15 37 15

Zn 150 15 230 15 250 15 120 15
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10Sikträsket
Vår bedömning är att metallhalterna i Sikträsket var generellt låga eller mycket låga. Halten arsenik och 

koppar var dock måttligt höga.

Laurajärvi
Vår bedömning är att metallhalterna i Laurajärvi generellt var låga eller mycket låga, bortsett från kop-

par som uppvisade en hög halt. Jämfört med prover som togs i sjöns sediment 2008 uppvisar mer- 

parten av metallerna en nedåtgående trend (Larsson 2008). Endast halterna av krom och kobolt har 

ökat något. Kopparhalten ligger fortsatt kvar på en hög nivå.

10.6 Slutsatser
Sammanfattningsvis är vår bedömning att metallhalterna i de provtagna sjöarna var överlag låga  

eller mycket låga. Detta gäller dock inte för nickel och koppar. Halten nickel var måttlig hög i Sakajärvi. 

Halten koppar var måttligt hög i referenssjön Sikträsket och Yli-Leipojärvi, hög i Laurajärvi och mycket 

hög i Sakajärvi. Vår bedömning att detta till största del kan förklaras av området mineralogi men troligt-

vis även av stoftnedfall och damning från Aitik.

Det finns en osäkerhet i hur väl Naturvårdsverkets uppskattade jämförelsevärden tar hänsyn de lokala 

bakgrundshalterna för sjöarna och detta bidrar även till en viss osäkerhet i bedömningen. 
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1111 Ekologisk status och 
kemisk ytvattenstatus

11.1 Samlad bedömning
Enligt Vattenmyndighetens statusklassning för vatten (VISS 2017) har Myllyjoki god ekologisk  

status. Även Sakajärvi bedöms ha en god ekologisk status enligt Vattenmyndighetens statusklassning. 

Sakajoki bedöms av Vattenmyndigheten ha måttlig ekologisk status. I enlighet med gällande praxis får 

vattenförekomsternas status inte försämras och uppnåendet av miljökvalitetsnormen inte får  

äventyras. Med försämring avses varje försämring på kvalitetsfaktornivå. Miljökvalitetsnormen för  

Myllyjoki, Sakajoki och Sakajärvi anger att vattenförekomsterna ska nå god ekologisk status 2021.  

Bedömningen av vattenförekomsternas status som utförts av Enetjärn Natur, som baseras på  

undersökningar genomförda under 2016 och 2017, stämmer inte överens med Vattenmyndighetens 

bedömning. Anledningen är troligtvis att Vattenmyndighetens bedömning grundas på ett lägre antal 

undersökta parametrar och kvalitetsfaktorer, i jämförelse med bedömningen som Enetjärn Natur har 

gjort.

Vår sammanvägda statusklassning för de undersökta vattendragen visar att Yli-Leipojoki, Myllyjoki och 

Sakajoki har måttlig ekologisk status samt att Laurajärvis utlopp har god ekologisk status, se Tabell 

47 . Det är den kvalitetsfaktor som klassificerats till sämst status som är utslagsgivande vid status-

klassningen. Detta innebär att det är kvalitetsfaktorerna bottenfauna, fisk och uran som styr statusen 

i Myllyjoki, se Tabell 48. I Yli-Leipojoki är det kvalitetsfaktorerna fisk och uran som styr den ekologiska 

statusen. Kvalitetsfaktorerna koppar och uran styr den ekologiska statusen i Sakajoki. Det råder god 

kemisk ytvattenstatusen i de undersökta vattendragen, dock har inte bromerade difenyleter undersökts, 

se Tabell 50. 

Vår sammanvägda statusklassning för de undersökta sjöarna visar att Sakajärvi och Laurajärvi har 

måttlig ekologisk status samt att Sikträsket har hög ekologisk status, se Tabell 47. I Sakajärvi är det 

kvalitetsfaktorerna växtplankton och fisk som styr stutsklassningen och i Laurajärvi är det kvalitets-

faktorn växtplankton som styr, se Tabell 49. Samtliga sjöar har god kemisk ytvattenstatus, se Tabell 47 

och Tabell 51.

Det är viktigt att poängtera att samtliga parametrar inom de biologiska och fysikalisk kemiska kvali-

tetsfaktorerna inte har undersökts för alla ingående vattendrag och sjöar i denna utredning. Därför ska 

resultatet ses som indikationer på rådande vattenkvalité. Dock har fler parametrar ingått i  

bedömningen av status jämfört med Vattenmyndighetens statusklassning. Värt att nämna är att i en 

fullständig statusbedömning ska även de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ingå. Dock väger de 

biologiska kvalitetsfaktorerna tyngst i bedömningen.
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11Tabell 47. Sammanvägd statusklassning av den undersökta vattendragen och sjöarna, baserat på de provtagningar som 
genomförts under 2016 och 2017. 
Färgerna markerar olika nivåer av ekologisk status enligt: █ = hög, █ = god, █ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig 
Färgerna markerar olika nivåer av kemisk ytvattenstatus enligt: █ =god, █ = uppnår ej god

Vatten Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus

Myllyjoki SE744973-172511 █ █

Sakajärvi SE745370-172404 █ █

Sakajoki SE745430-172387 █ █

Laurajärvi Ingen vattenförekomst █ █

Laurajärvi utl. Ingen vattenförekomst █ █

Yli-Leipojoki (referens) SE744862-173304 █ █

Sikträsket (referens) SE745912-170185 █ █

Tabell 48. Parametervis klassificering av ekologisk status för vattendragen, baserad på de undersökningar som genomförts under 
2016 och 2017. Kvalitetskraven är enligt miljökvalitetsnormen för respektive vattenförekomst (VISS 2017). 
Färgerna markerar olika nivåer av status enligt: █ = hög, █ = god, █ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig

Statusklassning ekologisk status

Myllyjoki Sakajoki Yli-Leipojoki Laurajärvi 
utl.

SE744973- 
172511

SE745430-
172387

SE744862-
173304 -

Kvalitetsfaktor Parameter
Bedömd 

status 
2016/17

Krav 
Bedömd 

status 
2016/17

Krav 
Bedömd 

status 
2016/17

Krav 
Bedömd 

status  
2016/17

B
io

lo
gi

sk
a 

 
kv

al
it

et
sf

ak
to

re
r

Kiselalger IPS-index █ / █

█
 G

od
 e

ko
lo

gi
sk

 s
ta

tu
s 

20
21

-

█
 G

od
 e

ko
lo

gi
sk

 s
ta

tu
s 

20
21

█ / █

█
 G

od
 e

ko
lo

gi
sk

 s
ta

tu
s 

20
21

█ / █

Bottenfauna

ASPT █ / █ - █ / █ -

DJ-index █ / █ - █ / █ -

MISA █ / █ - █ / █ -

Fisk VIX █ / █ - █ / █ -

Fy
si

ka
lis

k 
ke

m
is

ka
  

kv
al

it
et

sf
ak

to
re

r

Näringsämnen Tot-P █ / █ █ / █ █ / █ █ / █

Försurning MAGIC █ / █ █ / █ █ / █ █ / █

Särskilda  
förorenande ämnen

Arsenik █ / █ █ / █ █ / █ █ / █

Koppar █ / █ █ / █ █ / █ █ / █

Krom █ / █ █ / █ █ / █ █ / █

Uran █ / █ █ / █ █ / █ █ / █

Zink █ / █ █ / █ █ / █ █ / █

Ammoniak █ / █ █ / █ - -

Icke-dioxinlika 
PCB’er - - - -

Nitrat - - - -
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11Tabell 49. Parametervis klassificering av ekologisk status för sjöarna, baserad på de undersökningar som genomförts 
under 2016 och 2017. Om ett streck anges i tabellen betyder det att parametern ej analyseras. Kvalitetskraven är enligt 
miljökvalitetsnormen för respektive vattenförekomst (VISS 2017). 
Färgerna markerar olika nivåer av status enligt: █ = hög, █ = god, █ = måttlig, █ = otillfredsställande, █ = dålig

Statusklassning ekologisk status
Sakajärvi Sikträsket Laurajärvi

SE745370-172404 SE745912-170185 -

Kvalitetsfaktor Parameter
Bedömd 

status 
2016/17

Krav 
Bedömd 

status 
2016/17

Krav 
Bedömd 

status  
2016/17

B
io

lo
gi

sk
a 

 
kv

al
it

et
sf

ak
to

re
r

Växtplankton

Totalbiovolym █ / █

█
 G

od
 e

ko
lo

gi
sk

 s
ta

tu
s 

20
21

█ / █

█
 H

ög
 e

ko
lo

gi
sk

 s
ta

tu
s

█ / █

TPI █ / █ █ / █ █ / █

Andel cyanobakterier █ / █ █ / █ █ / █

Samlad bedömning █ / █ █ / █ █ / █

Bottenfauna

ASPT █ / █ █ / █ █ / █

BQI █ / █ █ / █ █ / █

MILA █ / █ █ / █ █ / █

Maktrofyter TMI █ / █ - -

Fisk EQR8 █ / █ - -

Fy
si

ka
lis

k 
ke

m
is

ka
  

kv
al

it
et

sf
ak

to
re

r

Näringsämnen Tot-P █ / █ █ / █ █ / █

Ljusförhållanden Siktdjup █ / █ █ / █ █ / █

Syrgasförhållanden Syrgas █ / █ █ / █ █ / █

Försurning MAGIC █ / █ █ / █ █ / █

Särskilda  
förorenande ämnen

Arsenik █ / █ █ / █ █ / █

Koppar █ / █ █ / █ █ / █

Krom █ / █ █ / █ █ / █

Uran █ / █ █ / █ █ / █

Zink █ / █ █ / █ █ / █

Ammoniak █ / █ █ / █ █ / █

Icke-dioxinlika 
PCB’er

- - -

Nitrat - - -
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11Tabell 50. Samlad bedömning, parametervis, av kemisk ytvattenstatus för vattendragen, baserad på de under-
sökningar som genomförts under 2016 och 2017. Om ett streck anges i tabellen betyder det att parametern ej 
analyseras.. 
Färgerna markerar olika nivåer av status enligt: █ =god kemisk ytvattenstatus, █ = uppnår ej god kemisk ytvatten-
status 
*=Undantag i form av mindre strängt krav. Halterna från 2015 får dock inte öka.

Statusklassning  
kemisk 
ytvattenstatus

Yli-Leipojoki Myllyjoki Sakajoki Laurajärvi 
utl.

SE744862- 
173304

SE744973- 
172511

SE745430- 
172387 -

Parameter
Bedömd 

status  
2016/17

Krav
Bedömd 

status 
2016/17

Krav
Bedömd 

status 
2016/17

Krav
Bedömd 

status  
2016/17

Bromerade difenyleter - * - * - * -

Bly █ / █ █ █ / █ █ █ / █ █ █ / █

Kadmium █ / █ █ █ / █ █ █ / █ █ █ / █

Kvicksilver █ / █ * █ / █ * █ / █ * █ / █

Nickel █ / █ █ █ / █ █ █ / █ █ █ / █

Tabell 51. Parametervis klassificering av kemisk ytvattenstatus för sjöarna, baserad på de undersökningar som 
 genomförts under 2017. Om ett streck anges i tabellen betyder det att parametern ej analyseras. Kvalitetskraven är 
enligt miljökvalitetsnormen för respektive vattenförekomst (VISS 2017).  
Färgerna markerar olika nivåer av status enligt: █ =god kemisk ytvattenstatus, █ = uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 
*=Undantag i form av mindre strängt krav. Halterna från 2015 får dock inte öka.

Statusklassning  
kemisk  
ytvattenstatus

Laurajärvi Sakajärvi Sikträsket

- SE745370-172404 SE745912-170185

Parameter Bedömd status  
2017

Bedömd status 
2017 Krav Bedömd status 

2017 Krav

Bromerade difenyleter - - * - *

Bly █ █ █ █ █

Kadmium █ █ █ █ █

Kvicksilver █ █ * █ *

Nickel █ █ █ █ █
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1111.2 Slutsatser
I detta avsnitt diskuteras bedömning av status samt känsliga kvalitetsfaktorer och parametrar för de 

vattendrag och sjöar som kan komma att påverkas av den planerade verksamheten vid Liikavaara.

Myllyjoki

Vår bedömning av status för Myllyjoki visar att det är kvalitetsfaktorerna bottenfauna, fisk och särskilt 

förorenande ämnen (uran) som styr att bäckens status inte når upp till gällande miljökvalitetsnorm, 

vilken är god status. Det är parametern MISA (surhetsindex) för bottenfauna som är måttlig, övriga 

bottenfaunaparametrar har hög status. Eftersom Myllyjoki omges av en stor andel våtmarker, vilka 

är naturligt sura, är bäcken känslig i samband med mycket regn och höga flöden. Det är därför troligt 

att bedömning av parametrar kan variera från år till år beroende på faktorer såsom regn och avsmält-

ning av snö. Av vikt är att kontinuerliga mätningar av pH och alkalinitet i Myllyjoki inte tyder på några 

försurningsförhållanden, däremot surare tillstånd vid höga flöden. För att minska risken för att status 

försämras i bäcken anser vi att en ökad ytavrinning till bäcken, från exempelvis diken, bör undvikas. Att 

kvalitetsfaktorn fisk inte når upp till god status i Myllyjoki beror främst på att bäcken håller en relativt 

art- och fiskfattig miljö. Anledningen till detta bedömer vi vara en alltför koncentrerad bäckfåra med 

höga flöden och strömhastigheter, vilket gör att bäcken inte håller många bra lekplatser för exempelvis 

harr. Därtill har bäcken, av naturliga skäl, stundtals relativt lågt pH vilket kan ha en negativ påverkan 

på fiskbeståndet. För att undvika att försämra statusen måste harr fortsatt kunna vandra i bäcken och 

en ökad ytavrinning undvikas. En ytterligare anledning till att Myllyjoki inte når upp till god status kan 

vara att bäcken passerar stora områden med mineraliserad morän med ursprung i Aitikmalmen och 

uppsamlar även yt- och grundvatten från mineraliseringen i Liikavaara. I Myllyjoki ackumuleras därmed 

en betydande mängd metall och vittringsprodukter. Detta bedömer vi kan påverka bäckens ekologi.

Gränsvärdet för uran (årsmedelvärdet) överskreds i Myllyjoki under 2016 och 2017, vilket ger måttlig 

status för kvalitetsfaktorn förorenande ämnen. Då uranhalterna överskreds i merparten av alla prov-

tagna vattendrag gör vi bedömningen att det är troligt att bakgrundshalten är naturligt hög i området. 

Att uranhalten i berggrunden är naturligt förhöjd i Aitikområdet kan bekräftas genom den geologiska 

information som SGU kan erbjuda via sin tjänst Kartvisaren (SGU 2017). Värt att nämna är att det pågår 

en diskussion huruvida bedömningsgrunden för uran är tillämpbar för svenska förhållanden då uran-

halten i stora delar av den Svenska berggrunden är högre än på många andra ställen i Europa.  

Vår bedömning är att det bör undvikas att ytavrinningen till bäcken ökar. Detta för att hålla nere de, 

troligtvis naturligt, höga halterna av uran i bäcken. 

Sakajärvi

Bedömningen av status för Sakajärvi visar att det är kvalitetsfaktorerna växtplankton och fisk som styr 

att sjöns status inte når upp till gällande miljökvalitetsnorm, vilken är god status. Växtplanktonunder-

sökningen som genomförts pekar på att det är låg planktonproduktion i sjön och sura förhållanden. 

Det behövs dock upprepade provtagningar, minst tre år i följd, för att en säker bedömning av status ska 

kunna göras. Detta ger anledning till att genomföra vidare undersökningar i Sakajärvi av växtplankton. 
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11Vår bedömning, baserat på provfiske, är att det i Sakajärvi är oproportionerligt mycket abborre i  

förhållande till mört och att sjöns status avseende fisk är måttlig. Då få antal provfisken i sjön har 

utförts är det svårt att uttala sig om detta är en störning eller en effekt av sjöns naturliga karaktär. Att 

en sjö har en överrepresentation av storväxt, fiskätande abborre och avsaknad av bytesfisk kan bero på 

låg planktonproduktion, tillfälligt sura eller syrefattiga förhållanden, eller en kombination av dem båda. 

Resultaten från de vattenkemiska undersökningarna pekar på en något förhöjd näringsstatus (dock 

god status) och även svagt sura förhållanden i april och juni samt sura förhållanden i augusti. Syrgas-

mätningen som genomfördes när sjön var isbelagd visade även syrefattiga förhållanden vid botten. Vi 

ser det som högst troligt att påverkan från enskilda avlopp i Sakajärvi by tillsammans med tillrinnande 

vatten och grundvatteninflöde med förhöjda halter av svavel och metall, oxidation av sulfat i sedimen-

ten samt stoftnedfall från Aitik, är orsaken till att Sakajärvi inte når upp till god status.

När det gäller särskilda förorenande ämnen bedömer vi att Sakajärvi har god status. Dock ligger hal-

terna av både koppar och uran högre i jämförelse med de andra två undersökta sjöarna. Vår bedömning 

är att detta troligtvis beror på naturligt höga halter av uran i området, tillskott av koppar och uran från 

Myllyjoki samt en eventuell påverkan från verksamheten vid Aitik. Det är av stor vikt att halten uran och 

koppar inte höjs i sjön, då det kan medföra att statusen försämras.

Sakajoki

Vår bedömning av status för Sakajoki visar att det är parametrarna koppar och uran som styr att vat-

tendragets status inte når upp till gällande miljökvalitetsnorm, vilken är god status. Vår bedömning är 

att de förhöjda uranhalterna troligtvis beror på naturligt höga halter av uran i området. De uppmätta  

kopparhalterna i Sakajoki är betydligt högre i jämförelse med de andra undersökta vattendragen. Vår 

bedömning är att detta beror på att bäcken har påverkats av utsläpp från sedimentationsbassängen 

via diket eller genom uppträngning. Under 2017 installerades en pump vid Sakajoki. Vattnet från diket 

leds numera in i Aitiks vattenhanteringssystem. Vår bedömning är att det är viktigt att halterna av kop-

par inte höjs i Sakajoki. 

Laurajärvi

Vår bedömning av ekologisk status för Laurajärvi visar att det är kvalitetsfaktorn växtplankton som styr 

att sjöns status inte når upp till gällande miljökvalitetsnorm, vilken är god status. Resultat från under-

sökningar utförda 2016 visar dock på att statusen var god. Den samlade bedömningen av växtplankton 

i Laurajärvi har gått från hög ekologisk status 2016 till måttlig ekologisk status 2017. Detta resultat indi-

kerar tydligt vikten av att prover bör tas tre år i rad, och helst flera gånger över en säsong, för att säkert 

kunna bedöma status.

Laurajärvi utlopp

Vår bedömning är att Laurajärvi utlopp har god ekologisk status och att dess status i stort är starkt 

kopplad till Laurajärvis tillstånd. 
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