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Abstract 
 
How Polluted Is Lake Tämnaren with Heavy Metals? A Survey of Lake Bottom Sediments 
Theresa Lundgren 
 
Tämnaren is a lake in eastern Svealand, Sweden and it is a shallow, highly eutrophic lake that suffers 
from severe overgrowth and it will probably cease to exist in about 600 years due to land rise and 
sedimentation. The lake used to be the location for exercises for the Swedish Armed Forces during the 
years 1950 – 1960, and therefore old remnants of ammunition can be found on the lake bottom. There 
is a risk that these old remnants of ammunition could be leaking pollutants into the lake sediment and it 
is necessary to investigate the level of which these releases may be occurring. This thesis will focus on 
the four heavy metals copper, zink, cadmium and lead and analyses of these metals will be performed 
on the lake sediments. The goal is to determine the spatial distribution of the heavy metals and the 
content of them in the lake sediments since dredging might be necessary for the lake. The risks with 
dredging are many but in this thesis the dispersion of contaminated sediments are the primary 
consideration due to the conditions in the lake. The spatial distribution of heavy metals already dispersed 
is interesting to know because it is necessary to know if the ammunition is leaking pollutants through 
the lake. 

The results of the investigation showed some higher concentrations of heavy metals in the sediments, 
mainly for copper and cadmium (tabell 2). According to Naturvårdsverket, 2007, estimated background 
content of copper in sediment is 15 mg/kg and the highest measured value in Tämnaren is about ten 
times higher than that. For cadmium the estimated background value is 0,3 mg/kg and all measured 
values in this investigation were higher than that. For zink the estimated background value is 100 mg/kg 
and for lead 5 mg/kg and the measured values in this investigation showed lower values in general for 
both metals. It seems as some dispersion has already occurred, maybe due to wind and wave processes, 
causing resuspension of sediments. Overall the spatial distribution is showing a trend with higher heavy 
metal contents to south eastern direction in the investigated area which could be a consequence of wind 
and wave processes. 

Although the contents of heavy metals is a bit higher in comparison with estimated background 
contents in Swedish lake sediments only copper and cadmium are estimated to be higher than recom-
mended for a safe environment. Due to the toxicity of copper and cadmium some caution is recommend-
ed before the dredging process starts. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Hur förorenad är Tämnaren av tungmetaller? En undersökning av bottensediment 
Theresa Lundgren 

Tämnaren är en slättsjö i östra Svealand där ammunition går att finna i bottensedimenten. Ammunitionen 
härstammar från övningar som Flygvapnet hade över sjön under 1950- och 1960-talen. Sjön är mycket 
grund och näringsrik och befinner sig i ett område som fortfarande påverkas starkt av landhöjningen 
orsakad av den senaste inlandsisens tillbakadragande. Detta innebär att Tämnaren växer igen i rask takt 
och beräknas vara i princip borta om ungefär 600 år. Sjön har ett skyddsvärde dels genom sin rikedom 
på olika fågelarter som håller till i närområdet men också ett rekreationsvärde för människor i området 
runt sjön. Detta gör att man försöker se vilka åtgärder som kan fungera för att hejda den snabba 
igenväxningen och muddring kan eventuellt bli aktuellt i sjön. Innan beslut om muddring tas bör halter 
och spridning av föroreningar från ammunitionen i sjöns sediment kartläggas. 

Muddring är en vanlig metod som används för att öka djupet i sjöar och vattendrag men den kan 
innebära vissa risker. Den här undersökningen har gjorts för att fastställa halter av tungmetallerna 
koppar, zink, kadmium och bly som finns i sjöns bottensediment. Vid eventuell muddring skulle dessa 
tungmetaller kunna spridas ut på ett större område i sjön och därför vill man veta metallhalterna och 
ifall sådana halter är skadliga. I den här undersökningen kunde både högre och lägre halter av tung-
metaller detekteras, halterna för koppar och kadmium var de som var högst, i jämförelse med Natur-
vårdsverkets, 2007, förväntade bakgrundshalter i svenska sediment. Det syntes också en tydlig trend i 
tungmetallshalterna då samtliga mätvärden visade upp högre halter i sydöstlig riktning i sjön. Även om 
inte alla halter var högre än väntat, med undantag för koppar och kadmium, så återstår risken att de 
kontaminerade sedimenten kan spridas vidare i sjön om man väljer att muddra den. Även om halterna 
är låga kan de fortfarande innebära risker att sprida dessa vidare till organismer och växtlighet i sjön. 

Miljöundersökningar är viktiga att göra innan man beslutar sig för att göra större ingrepp på naturen, 
såsom muddring, då det är viktigt att skydda den natur vi har. Tämnaren är en sjö som på många sätt är 
skyddad för att den har ett rikt djur- och naturliv som bör bevaras. Detta gör att det blir ännu mer aktuellt 
att göra ordentliga förundersökningar innan man tar sig för några större åtgärder. 
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1. Introduktion 

 
 Miljökvalitetsundersökningar av olika karaktär är viktiga för miljöövervakningen i Sverige. Att se 

till att vattendrag, sjöar och mark håller god kvalitet är inte bara viktigt idag utan även för framtiden. 

Sedan industrialiseringen startade har föroreningarna ökat i mark och vatten och en konsekvens av 

detta är att många sjöar och vattendrag inte klarar av att hålla god kvalitet längre. Den ökande 

intensiteten i jord- och skogsbruk har påverkat marker på många sätt negativt och den ökade 

förbränningen av fossila bränslen har spridit föroreningar vida kring via atmosfären. I ett försök att 

rädda sjöar och marker från att förstöras ytterligare och med en förhoppning om att kunna återställa 

naturen har man börjat vidta åtgärdsplaner av olika karaktär. Ett exempel på en sådan är 

vattendirektivet, eller EU:s ramdirektiv för vatten, som införts i den svenska lagstiftningen under år 

2004 i bland annat 5 kap. miljöbalken och förordningar. Direktivet anger vilka krav EU-länder ska 

klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten inom utsatta tidsramar. En del i arbetet med 

vattendirektivet har varit att dela in arbetet med sjöar i avrinningsområden snarare än organisatoriska 

gränser genom att bilda lokala samverkansråd eller vattenråd. Vattenråden består av lokala intressenter 

och har stöd av vattenmyndigheterna i arbetet med att uppnå god status på vattne. Det är också dem 

som arbetar tillsammans med vattenmyndigheterna,  berörda kommuner och andra intressenter för att 

bygga åtgärdsplaner för vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten, 2015). För Tämnaren är det 

Föreningen Tämnaren Vatten som är vattenråd. 

 I Tämnaren har Försvarsmakten använt delar av sjön som övningsområde under 1950-1960 talen 

och detta har gett upphov till en del oönskade lämningar i sjön i form av ammunitionsrester. 

Dykningar har gjorts för att kunna lokalisera  ammunition som ligger kvar på sjöns botten och 

Försvarsmakten har en långsiktig plan att dessa ska forslas bort (Försvarsmaken, 2010). Det finns en 

risk att ammunitionen som har legat på sjöns botten i många år kan ha kontaminerat omgivande miljö. 

I en sjö som i relativt rask takt växer igen (Hansson et.al, 2010) på grund av höga näringsvärden 

(Länsstyrelsen Västmanland, 2001) kan det enligt Föreningen Tämnaren Vatten vara intressant att 

muddra sjön för att kunna behålla den för framförallt rekreationssyften. Men muddring kan innebära 

risk för spridning av eventuella föroreningar genom till exempel resuspension av förorenade sediment 

och innan man tar beslut om att genomföra muddring vill man veta om ammunitionen påverkat 

sedimenten negativt och ifall sjösedimenten innehåller höga halter av tungmetallerna koppar, 

kadmium, zink och bly. En undersökning av sedimenten kring området där ammunitionen ligger är 

nödvändig för att kunna avgöra ifall tungmetaller spridits och om det är lämpligt att muddra sjön. 

Ammunition innehåller i regel inte bara tungmetaller utan även olika explosivämnen, denna 

undersökning riktar sig dock enbart mot tungmetaller. Ammunitionen innebär inte bara en risk för 
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spridning av miljöfarliga substanser utan kan också utgöra en risk vid muddringsarbetet beroende på 

om den ammunition som ligger kvar fortfarande är aktiv eller inte. 

 

2. Syfte 

 
Syftet med undersökningen är att med hjälp av provtagning och olika analyser se hur höga halter av 

tungmetallerna koppar, kadmium, zink och bly som Tämnarens bottensediment innehåller. Detta görs 

för att man sedan ska kunna avgöra ifall muddring kan vara ett alternativ för sjön.   

 I studien kommer sediment från sjön att tas upp för att sean analyseras efter förekomst av 

tungmetaller med hjälp av atomabsorptionsspektroskopi. Geostatistiska analyser på den rumsliga 

fördelningen och eventuell spridning av ämnena kommer också att genomföras. 
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3. Bakgrund 

 
 Tämnaren har varit av betydelse för Uppland under många sekel och har påverkat såväl jordbruk 

som naturliv och befolkningen bosatt i närområdet. Sjön är en av de största i landskapet Uppland och 

visar tydliga spår av antropogen påverkan iform av till exempel jordbruk och bebyggelse. Inom sjön 

finns olika områdesskydd, till exempel Natura 2000, då Tämnaren är av intresse främst för sitt rika 

natur- och djurliv. 

 

 
Figur 1 visar Tämnarens geografiska placering i norra Uppland samt avrinningsområde markerat i rött 
(Länsstyrelserna, SMHI delavrinningsområden 2012:2 ) 
 

 Tämnaren är en sötvattensjö belägen i norra Uppland (figur 1). Den täcker ett område på 33 km2 

(VISS, 2015)  och räknas som landskapets största sjö med undantag för Mälaren. Det uppländska 

landskapet är mycket flackt och för området runt Tämnaren innebär det stora risker för 

översvämningar, främst på grund av uppdämningar som gjorts vid bland annat närliggande kvarnar. 

Översvämningar har påverkat framförallt bönder redan på 1600-talet som vid högvatten kunde få sin 

åkermark förstörd av de stora vattenmassorna, därför valde man att sänka sjöns ytnivå med totalt 1,4 m 

mellan 1870-talet och 1950-talet (Länsstyrelsen Västmanland, 2001). Både grundvattnet och åkerjord 
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runt Tämnaren observerades ha sjunkit på grund av den senare sänkningen av sjöns vattenyta. 1977  

höjde man dock vattenytan med 24 cm då Uppsala kommun behövde sjön som vattentäkt till 

dricksvatten (Tämnarens vattenråd, 2012). Sänkningen av vattennivån anses vara en orsak till den 

snabba igenväxningen i sjön (Länsstyrelsen Västmanland, 2001) Tämnarens vatten används än idag av 

Uppsala Vatten som dricksvattentäkt då man pumpar vatten från Tämnaren genom Uppsalaåsen där 

det infiltreras och blandas med grundvattnet och sedan används som dricksvatten (Uppsala vatten, 

2015). 

 

3.1 Geologisk bakgrund 

 
Tämnaren ligger placerad i norra Uppland som är ett landskap i östra Svealand. Sjön ligger belägen i 

både Uppsala, Tierp och Heby kommun. 
 Tämnaren är beläget i ett landskap som steg upp ur havet relativt sent och som överlag är mycket 

rikt på fina sediment. Hastigheten på den landhöjning som pågår är ungefär 5 mm/år (SNA, 1994). 

Enligt Jordartskartan (SGU, 2014) är området runt sjön karakteriserat av fina sediment som leror och 

sand av olika slag men även grus, morän och en del torvmarker går att finna. Södra delen av 

Tämnarens strandkant i anslutning till Sörsjön är starkt influerad av torvmossor och kärrtorv och även 

områden med glacial lera och silt med osammanhängande torv ovanpå. Öster om sjön återfinns 

moräner av olika slag, allt från sandiga, leriga och grusiga till moräner med hög frekvens av block. 

Marken är också rik på olika leror, till exempel glacial lera, och även berg i dagen är vanligt i högre 

terräng. Norra delen av sjön karakteriseras av samma slags landskap som den östra delen. I nordöst går 

det också att finna en del kärrtorv enligt Jordartskartan (SGU, 2014).    

 Berggrunden i området kring Tämnaren består till stor del av sura intrusiva bergarter som granit 

och granodiorit med inslag av porfyrisk textur, berget är något sprött och innehar deformationer i form 

av sprickor och förkastningar. Det finns även begränsade inslag med sedimentära karbonatrika 

bergarter (Berggrundskartan SGU, 2014).     

  Tämnaren är en mycket eutrof och grund slättsjö som med stor sannolikhet får en del 

näringstillförsel från kringliggande ängs- och åkermarker (Länsstyrelsen Västmanland, 2001). Sjöns 

höga näringshalter och grunda djup gör att den är särskilt utsatt för igenväxning (Hansson et.al., 2010). 

De höga näringshalterna kan även orsaka andra problem i form av syrefattiga bottnar. I och med den 

höga näringstillgången kan alger och andra vattenlevande organismer öka i mängd och när dessa sen 

dör och faller till botten kommer de nebrytande bakterier som finns att förbruka en stor del av syret 

(Khan et. al, 2005).   
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3.2 Tämnaren idag 

 
 I Sverige finns en mängd olika områdesskydd och andra bestämmelser som i hög grad påverkar 

sjöar och miljön. Det finns dessutom av regeringen uppsatta miljömål som man använder för att 

tydliggöra målen med miljöarbetet i landet. Även Tämnaren är påverkad av miljöarbetet genom olika 

områdesskydd och miljömål och innan man tar beslut om att genomföra muddring bör man veta hur 

och varför sjön skyddas. 

 

3.2.1 Sjöns nuvarande tillstånd och skydd 

 
 För vattendrag i Sverige finns en mängd olika områdesskydd och lagar att ta i beaktning innan man 

startar någon form av verksamhet eller på annat sätt påverkar området kring och i sjön. Tämnaren 

tillhör enligt 2 kap. 1§ förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Norra 

Östersjöns vattendistrikt. Enligt 4 kap. 4 § i samma förordning ska innan beslut om åtgärdsplaner, 

förvaltningsplaner och dylikt samråd ske med berörda intressenter området. För att på ett enkelt sätt 

kunna nå samråd och lokala intressenter har därför ett samverkansråd bildats. Sjöns samverkansråd är 

Föreningen Tämnaren Vatten (föredetta Tämnaren Vattenråd). Ett vattenråd är ett regionalt eller 

lokalt samverkansorgan som har till uppgift att diskutera problem, idéer och vattenfrågor för sitt 

aktuella område. Vattenråden bildas utifrån avrinningsområden för olika vattendrag och fungerar 

framförallt som ett samverkansforum och en länk till olika myndigheter som arbetar med vattenfrågor. 

Vattenråden väljer själva hur de vill arbeta med vattendragen och det gör att både regional och lokal 

förankring för vattenfrågor bibehålles (Vattenmyndigheten västerhavet, 2014). Ansvarig 

vattenmyndighet för förvaltning och kvalitet på vattenmiljön i Tämnaren är Länsstyrelsen Uppsala 

enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljö (Uppsala vatten, 2014). 

 Tämnaren är en ur många avseenden intressant sjö och delvis skyddad genom två olika Natura 

2000 områden inom sjön, öst (områdesnummer SE0210278) och väst (områdesnummer SE0250175). 

Båda områdena är skyddade enligt både habitat (92/43EEG) - och fågeldirektiven (2009/147/EG) då 

sjön har ett särskilt rikt fågelliv och intressanta livsmiljöer (Naturvårdsverket, 2007). Natura 2000 

områdesskydd betyder att berörda myndigheter och kommuner måste prioritera skyddsarbete inom 

området. Med skyddsarbete menas dels det som regleras i 7 kap. miljöbalken men även att lämpliga 

åtgärder för att säkerställa eller upprätthåla gynnsam bevarandestatus måste prioriteras 

(Naturvårdsverket, 2003) .  
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3.2.2 Miljömål - levande sjöar och vattendrag 

 
 Miljömålet levande sjöar och vattendrag är ett av sexton miljökvalitetsmål uppsatta av Sveriges 

riksdag. Många sjöar i Sverige utsätts för föroreningar från omkringliggande aktiviteter och är 

påverkade av mänsklig aktivitet i form av bebyggelse och reglering av vattenflöden (Naturvårdsverket 

miljömål, 2014). För att kunna bibehålla och skapa god kvalitet för samtliga sjöar och vattendrag i 

Sverige implementerades miljökvalitetsmålet som av Regeringen definieras enligt följande: ”Sjöar och 

vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas” 

(Regeringen, 2014).  

 Inte alla sjöar och vattendrag i Sverige har uppnått god miljökvalitet och mycket arbete kvarstår. 

För miljökvalitetsmålet finns även tillhörande preciseringar där det tydligare beskrivs vad för åtgärder 

man önskar. En av preciseringarna är att sjöar och vattendrag ska hålla god ekologisk och kemisk 

status enligt vad som föreskrivs i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljö. 

Även kvaliteten på ytvattentäkter preciseras och ska hålla god kvalitet. Ytterligare preciseringar 

handlar om bevarandet av kultur- och naturvärden, friluftsliv, ekosystemtjänster samt gynnsam 

bevarandestatus för bland annat olika naturtyper och arter (Naturvårdsverket miljömål, 2014). För 

Uppland i allmänhet ser inte detta mål ut att kunna nås innan år 2020, detta beror på att många sjöar är 

sänkta i likhet med Tämnaren. Även markanvändningen runt sjöarna är ofta intensiv och sjöarna är 

ofta kraftigt påverkade av rensning (Naturvårdsverket regionala miljömål, 2014).  

 

3.2.3 Muddring av sjöar 

 
 Med muddring avses bland annat grävning, rensning och sprängning samt andra åtgärder i 

vattenområden där man vill förändra vattnets djup, som i fallet med Tämnaren. Muddring är enligt 11 

kap. 2§ miljöbalken klassat som vattenverksamhet, även rensning som syftar till muddring endast ner 

till fast botten är klassat som vattenverksamhet enligt 11 kap. 15§ miljöbalken. Eftersom det klassas 

som vattenverksamhet kan muddring kräva tillstånd enligt miljöbalken. Muddring kan ha 

konsekvenser på miljön till exempel i form av grumling och därefter re-distribuering av föroreningar i 

sedimenten och man bör ha stor tillförsikt samt planera väl för att undvika störningar av naturmiljön. 

Miljöbalkens 2 kap. om allmänna hänsynsregler gäller och man måste därför använda sig av bästa 

möjliga teknik för att utföra muddring (Länsstyrelserna, 2006).     

 Muddring kan, beroende av vilken teknik som använts, ge upphov till bland annat  grumling av 

vattnet som kan orsaka spridning av kontaminerade sediment via bland annat resuspension (Eggleton 

och Thomas, 2004). Det grumliga vattnet som uppstår kan täcka stora områden under några dagar efter 
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att muddringen skett och risk för förändring av bottenstrukturen finns när det suspenderade materialet 

sedimenterar (Olsson, 2014).     

 En annan risk med muddring är spridningen av tidigare bundna tungmetaller från sedimenten när 

dessa forslats bort. Syrefattiga sjösediment som efter muddring utsätts för atmosfäriskt syre kan öka 

mobiliteten hos metaller genom att redoxpotentialen ändras. Beroende på buffertkapaciteten i 

sedimenten kan denna ändring i redoxpotentialen leda till en sänkning av pH-värden vilket har som 

konsekvens att flera sorters metallers mobilitet ökar (Calmano et.al 1993). Detta skulle kunna innebära 

att tungmetaller som tidigare suttit starkt bundna till sedimenten i sjön kan släppas lös och på så vis bli 

tillgängliga för biomassan. 

 

3.3 Tungmetaller i miljön 

 
 En tungmetall är en slags metall med en densitet högre än 4 500–5 000 kg/m3 

(Nationalencyklopedin, 2015). Med tungmetall menas också metaller som är särskilt farliga för miljön. 

Spridning av metaller ut i miljön kommer främst från industrier såsom smältverk och andra industrier 

där metallråvara används. Även förbränning av fossila bränslen och hushållsavfall kan bidra till 

metaller i miljön.  Dessa föroreningar kommer ofta ut i atmosfären som aerosoler och kan färdas långt 

innan de faller ned till marken, därför faller ofta merparten av föroreningarna ner och ackumuleras i 

miljön (SNA, 1991). Metaller är grundämnen och kan därför inte brytas ned utan cirkulerar i miljön. 

Huruvida metallerna kan räknas som toxiska beror på deras biotillgänglighet och den kan variera 

beroende på vilka föreningar metaller återfinns i. Andra faktorer som påverkar toxiciteten hos 

metallerna är konkurrerande katjoner, salinitet, innehåll av löst organiskt kol, vattnets pH och hårdhet 

(Naturvårdsverket, 2008) Beroende av dessa faktorer kan olika föreningar uppstå med varierande 

toxicitetsgrad och biotillgänglighet som i sin tur kan ha olika påverkan på miljön. Upptaget av metaller 

kan påverkas av pH-värden, generellt ger ett lägre pH-värde en högre halt av fria metalljoner i vattnet 

vilket i sin tur ger ett högre upptag av metaller. I sjösediment binder ofta metaller till andra 

komponenter som lermineral, karbonater och även biologiska material som till exempel alger. Hur 

biotillgängliga eller mobila metallerna är beror mycket  av hur starkt eller svagt bundna dessa är till 

varandra (Calmano et al, 1993). Högre alkalinitet kan minska upptaget av metaller genom 

komplexbildning som sker med hjälp av karbonater. Komplexbildningen minskar halten fria 

metalljoner i vattnet. En försurad miljö runt sjöar kan påverka metallhalten i vattnet då en surare 

markmiljö kan göra att metaller lättare lakas ur och sprids till sjöar och vattendrag (Wåhlin, 2001). 

 Undersökningar har visat att anoxiska sediment som blir utsatta för syre snabbt oxiderar och att 

pH-värden sänks kraftigt. Beroende på buffertkapaciteten hos sedimenten kan detta innebära att redox-

potentialen förändras och att tidigare bundna tungmetallers mobilitet förändras och på så sätt släpps 

tungmetallerna lös (Calmano et al, 1993). Vid försök gjorda av Calmano et al, 1993, visadestydliga 
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samband mellan redoxcykler och pH-värden i sediment tagna från en hamn i Hamburg under år 1993. 

I testen ökade mobiliseringen av tungmetaller orsakad av syresättning av sedimenten som i sin tur 

sänkte pH-värden och ändrade redoxpotentialen. Tämnarens pH-värde anses vara nära neutralt 

(Länsstyrelsen Västmanland, 2001). Tämnarens bottensediment borde, som tidigare nämnts, med stor 

sannolikhet vara anoxiska med anledning av den höga näringstillgången. Hög näringstillgång innebär 

ofta också hög tillgång på bakterier och nedbrytare som förbrukar syret i sjöns botten (Khan et al, 

2005). Detta i kombination med den goda buffertkapaciteten i sjön (Länsstyrelsen Västmanland, 2001) 

tyder på att metallernas mobilitet i sjön borde vara begränsad och med stor sanolikhet bundna 

till sedimenten. 

 Naturvårdsverket har i en rapport om bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag angivit ett antal 

uppskattade bakgrundshalter av olika tungmetaller i miljön. Bakgrundshalterna man angivit där är den 

halt man kan förväntas hitta i sediment och vatten som är opåverkade. Vilket i rapporten definierats 

som den halt som kunde uppmätas innan industrialiseringen kommit igång på riktigt och innan 

jordbruket intensifierades (Naturvårdsverket, 2007). Något som också kan påverka bakgrundshalterna 

i sediment är geologin i området. I berggrund finns i vissa fall naturligt förekommande högre halter av 

olika tungmetaller och det kan göra avtryck på sedimenten i området. Sveriges geologiska 

undersökning har utvecklat markgeokemiska kartor där moräner analyserats på halter av olika ämnen. 

För området runt Tämnaren har dessa kartor använts i analys för att fastställa bakgrundshalter som kan 

förväntas i den här undersökningen. I området kring Tämnaren finns enligt markgeokemiska kartan 

(appendix 1) i regel inga förhöjda värden av koppar, zink och bly. För kadmium är halterna dock något 

högre i syd, sydöstlig och sydvästlig riktning runt sjön enligt biogeokemiska kartan. Särskilt i sydöst 

om sjön har värden över 25 ppm påträffats, icke antropogent påverkad mark borde ha en halt på 0,2 

ppm enligt markgeokemiska kartan (SGU, 2014). Det beror mest troligast på att kadmium har relativt 

lätt för att anrikas i lermineral och området runt Tämnaren är som tidigare nämts dominerat av fina 

sediment så som leror. 

 
Tabell 1 visar uppskattade bakgrundshalter av Cu, Zn, Cd och Pb i sediment, mg/kg torrsubstans. Återciterad 
efter tabell av Naturvårdsverket, 2007. 
 

Ämne Cu (mg/kg ts) Zn (mg/kg ts) Cd (mg/kg ts) Pb (mg/kg ts) 

Sediment, uppskattad 
bakgrundshalt 

 
15 

 
100 

 
0,3 

 
5 
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3.3.1 Bly 

 
 Bly finns i begränsade mänger i sedimentära och magmatiska bergarter. Särskilt vanligt är att det 

förekommer i form av blyglans, PbS. Rörligheten hos bly i naturen är något begränsad på grund av 

den låga lösligeten hos ämnet. Bly är inte en metall som är livsavgörande för några organismer. Den är 

dock giftig för däggdjur och kan ge skador på njurar och hemoglobinproduktionen i blodet. Den bly 

som används av industrin kommer från gruvbrytning och även en del från återvunnet material. Den har 

använts som tillsats i färg och drivmedel men återfinnes också i ammunition. Bly från ammunition 

förekommer i metallisk grundform och sprids i ganska omfattande mängder i marken (Perk, 2012). 

Sedan förbud mot bly i bensin infördes under början av 1990-talet har exponeringen för metallen 

minskat i Sverige. Den vanligaste exponeringsvägen för bly är via mat och dryck (KI, 2015). Halterna 

av bly i vattendrag har dock inte minskat nämnvärt sedan förbudet mot blyad bensin infördes, detta 

beror på att det fortfarande finns bly i marken som läcker ut till vattendragen (Naturvårdsverket.se, 

2015). 

 

3.3.2 Kadmium 

 
 Kadmium räknas som ett av de giftigaste tungmetallerna (KI, 2015). Kadmium förekommer ofta i 

zinkrika mineral som zinkblände men även i kopparrik berggrund. Det förekommer ofta i instabil form 

i sediment och jord och har därför en hög biotillgänglighet. Kadmium är en metall med hög toxicitet 

som inte har några kända fördelar för vare sig växter eller djur. Inom industrin förekommer kadmium 

framförallt som en biprodukt från zink-, bly- och kopparraffinering och därför sker ett visst utsläpp 

från smältverk för bly, zink och koppar. Den största källan till kadmiumutsläpp i naturen kommer från 

förbränningen av fossila bränslen och hushållsavfall. Förbränningen gör att kadmiumaerosoler sprids 

flera kilometer bort från föroreningskällan. Det går även att spåra kadmium i fosfatrika gödningsmedel 

där det förekommer som en orenhet, detta blir i sin tur en källa till kadmium som människan får i sig 

via födan (Perk, 2012). Även rötslam innehåller ofta höga halter av kadmium. Då både rötslam och 

gödningsmedel kan spridas över åkrar ökar detta exponeringen av kadmium till människor via 

framförallt livsmedel. För höga halter av kadmium kan skada njurar hos människor. Det finns studier 

som visar på att kadmium kan orsaka benskörhet hos människor och att det redan vid låga halter kan 

vara cancerframkallande (Naturvårdsverket, 2015). 
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3.3.3 Koppar 

 
 Koppar återfinns i jordskorpan som antingen ren metallisk koppar eller i oxiderad form. Den 

återfinns i lösningar som joner, Cu2+ och Cu+. Kopparjoner är reaktiva och bildar ofta komplex ihop 

med organiskt material, hydroxider och karbonatligander. Koppar är ett essentiellt näringsämne som 

behövs hos människor och djur. Biotillgängligheten hos koppar minskar med ökande pH värde och pH 

värde över neutral kan alltså delvis stoppa toxiciteten hos koppar för organismer. Detta kan nås genom 

tillsats av till exempel karbonater. Föroreningar av koppar kommer främst från gruvor och smältverk, 

det är en vanlig metall att använda i olika legeringar och gruvdrift finns på flera håll i Sverige. Olika 

kopparföreningar används också som bekämpningsmedel inom jordbruk (Perk, 2012). Koppar är en av 

de mest toxiska metallerna för vattenlevande organismer (Wåhlin, 2001). 

 

3.3.4 Zink 

 
 Zink återfinns i jordskorpan främst i form av zinkblände, ZnS. I likhet med många andra metaller 

är även zink ett livsnödvändigt spårämne för vissa organismer. Zink är främst toxiskt för växter och 

kan vid höga halter orsaka bortfall av vissa växtarter. Föroreningar av zink kommer främst från gruvor 

och smältverk. Även galvaniserat stål, avloppsvatten, avfall och industriella utsläpp bidrar till att zink 

sprids i miljön. Vid spridning av avloppsslam för näringstillförsel brukar koncentrationen av zink öka i 

marken (Perk, 2012). 

 

3.4 Tungmetaller i Tämnaren 

 
 Enligt SGUs markgeokemiska och biogeokemiska kartor har marken runt Tämnaren inga större 

halter av tungmetallerna bly (appendix2), koppar (appendix 3) och zink(appendix 4). Samtliga värden 

ligger under gränsen för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets rekommendationer (tabell 

2) (Markgeokemiska kartan SGU, 2014). Halten kadmium (appendix 1) i marken runt Tämnaren är 

förhöjd på den nordöstra sidan av sjön, i höjd med Hägersdal och Sjölunda och som högst uppmätt till 

över 25 ppm vilket är högre än riktvärdet för markanvädning för både känslig och mindre känslig 

mark (tabell 2). Med mindre känslig mark menar man mark där människor inte vistas permanent och 

där markanvändningen begränsas till till exempel vägar och kontor medan man med känslig mark 

menar mark som används till hus och där människor vistas permanent (Naturvårdsverket, 2009). 

Kadmium har lätt för att anrikas i lermineral, öster om Tämnaren är marken till stor del bestående av 
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leror (Biogeokemiska kartan SGU, 2014), vilket kan vara anledningen till den högre andelen kadmium 

i det området. 

 Sjösediment kan innehålla och ge ifrån sig betydelsefulla mängder av olika näringsämnen och 

tungmetaller. Diffusa föroreningar är sådana som sprids över stora ytor och som kan nå en sjö via 

översvämningar och grundvattnet. De har ingen utpekad punktkälla för vart föroreningarna kommer 

ifrån utan kan komma från ett stort område. Punktföroreningar däremot har en punktkälla för 

föroreningar i form av t.ex. dränering av industriområde och vatten från kommunala 

vattenreningsverk. Punktkällorna innehåller ofta högre halter av organiskt material och i vissa fall 

även tungmetaller (Perk, 2012). I Tämnaren återfinns ammunition begravd i sjöns sediment 

somkonsekvens av Försvarsmaktens övningar i området fram till 1960-talet. En ögrupp i centrala 

Tämnaren användes då som skjutmål för Flygvapnet. Ammunitionen ligger placerad i sedimenten på 

ett djup mellan 0-90 cm från sedimentytan enligt mätningar som gjorts (Försvarsmakten, 2010). 

 Ammunitionen på Tämnarens botten räknas som en diffus källa till förorening av sedimenten. Detta 

beror främst på att flygövningarna som skett kan antas ha spridit ammunition i ett större område än 

vad en direkt dumpning av ammunition skulle kunnat göra. Ammunition beräknas till största delen 

vara förbrukad men blindgångare kan förekomma. 

 
Tabell 2 visar riktvärden för halter i förorenad mark för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Omritad efter Naturvårdsverket, 2009. 
 

Ämne KM (ppm) MKM (ppm) 

Bly 50 400 

Kadmium 0,5 15 

Koppar 80 200 

Zink 250 500 

 

3.5 Andra undersökningar 

 
Problemet med ammunitionsrester är inte unikt för Tämnaren, bara i Sverige finns 106 stycken redan 

kartlagda platser där dumpning av ammunition skett varav 72 stycken av dessa är sjöar (Sjöström et.al. 

1999). Undersökningar har gjorts för att försöka utröna vilka miljöeffekter dessa dumpningar kan 

orsakat. 

 

3.5.1 Miljöriskbedömning av dumpad ammunition i svenska insjöar 

 
Försvarets forskningsanstalt, FOA, i samarbete med Uppsala universitet publicerade i maj 1999 en 

rapport, Miljöriskbedömning av dumpad ammunition i svenska insjöar, där man gjort en undersökning 
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av fyra typsjöar i Sverige där ammunition dumpats. Under 1940-, 1950- och 1960-talen användes 

dumpning, eller störtning som det också kallas, som en snabb och billig metod för att bli av med 

överbliven, omodern eller opålitlig ammunition. En annan orsak till att man använde dumpning som 

metod var också för att det inte fanns några anläggningar för destruktion av ammunitionen under den  

här tiden. Dumpning skedde i både små och stora sjöar runt om i hela landet och generellt sett 

dumpade man de största volymerna ammunition i små, isolerade sjöar. 

 För undersöknignen valdes fyra sjöar ut; Pengsjön och Stensele tjärn i Västerbotten län, Limmaren 

i Stockholms län samt Lomtjärn i Örebro län. Dessa sjöar valdes framförallt ut för att de var olika 

varandra och på så vis gav ett bättre statistiskt underlag till undersökningen. Syftet med 

undersökningen var att bedöma om dumpning haft någon miljöpåverkan på sjöarna och analyser av 

både vatten, sediment och bottenfauna genomfördes. Huvudfokus låg på ämnet trinitrotoluen,TNT, 

och analyser av uppträdandet av ämnet i mark och vatten. TNT valdes ut för att det var den främsta 

komponeneten i den sprängammunition som tidigare använts av svensk militär. Omvandlingen av 

TNT sker i både aeroba och anaeroba miljöer men i regel bildas mindre toxiska metaboliter vid 

nedbrytning i anaeroba förhållanden. Den mikrobiologiska aktiviteten i jorden påverkar i stor grad 

inbindningen av metaboliter i jord eller sediment. I undersökningen analyserade man efter både TNT, 

dess biprodukter och nedbrytningsprodukter men inga detekterbara halter kunde påvisas. En stor del 

av undersökningen gick ut på att göra en ekotoxikologisk bedömning av de fyra typsjöarna. Även en 

del metallhalter undersöktes och till exempel i Pengsjön var halterna av krom, koppar och nickel i 

sedimentfas måttligt höga medan halterna koppar och zink ansågs höga. Situationen såg ungefär 

likadan ut för Limmaren men kopparhalterna var där moderat höga istället för höga. I vattenfas visade 

Limmaren upp höga halter av både koppar, arsenik och zink, i Lomtjärn visar enstaka prover upp 

moderat höga halter av kadmium, koppar, bly och zink. I sedimentfas var koppar och 

kadmiumhalterna högre djupare ner i sedimenten. Som bedömningsgrund användes av 

Naturvårdsverket uppsatta halter enligt en skala från mycket låg till mycket hög koncentration. 

 För de fyra typsjöarna ansågs risken för allvarlig miljöpåverkan i ett långtidsperspektiv vara låg. 

Sannolikheten att de föroreningar som återfanns härrör från Försvarsmaktens ammunition ansågs vara 

mycket låg. Detta beror dels på att föroreningarna inte matchade det kända innehållet i ammunitionen 

men man har heller inte kunnat påvisa någon påverkan på bottenfauna eller sediment- och 

vattenkemin. Trots detta återfanns tidvis höga halter av metaller i sjöarnas sediment, det handlade då 

oftast om höga kvicksilverhalter, men dessa gick inte att binda till dumpningen av ammunition. Trots 

detta rekommenderade man att se över källorna till de föroreningar som återfanns och att se över 

sjöarnas hydrogeologiska egenskaper. Man menade att detta kunde komma till användning för 

myndigheter eller andra lokala instanser för framtida utredningar. Man ansåg också att det var av stor 

vikt att utreda hur ammunitionsdeponierna kan komma att påverkas av framtida mänsklig påverkan i 

form av till exempel muddringsarbeten (Sjöström et al, 1999). Till skillnad från i Tämnaren rör den 
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här undersökningen främst dumpad ammunition men mycket av undersökningens innehåll är ändå 

intressant i jämförelsen mellan Tämnaren och andra sjöar. I likhet med Tämnaren så är också 

Limmaren en näringsrik slättsjö med ett pH-värde nära neutralt. Limmaren var den sjö som uppvisade 

högst halter av tungmetall i vattenprovtagningen men i sedimentprovtagningen återfanns endast 

måttliga halter. 

 

3.5.2 Ala Lombolo  

 
 Ala Lombolo är en grund och eutrof myrsjö belägen i Kiruna stad i Norrbottens län, norra Sverige. 

Sjön tillhör Luossajoki sjösystem och mynnar ut i Torneälven. Torneälven klassas som riksintresse då 

den är en av få oreglerade större vattnsystem i Europa. I Ala Lombolos norra ände dumpade under år 

1954 Försvarsmakten 173 stycken förzinkade ammunitionslådor (Hedlund, 2005). På grund av eutrofa 

sjöars höga sedimentationshastighet, 0,2 – 1,7 cm/år (Naturvårdsverket, 2003), låg lådorna länge i 

syrefria bottensediment där påverkan var låg (Hedlund, 2005). De maximala halterna i sedimenten av 

koppar (1017 mg/kg), kvicksilver (120 mg/kg) och zink (4054 mg/kg) klassificerades som mycket 

höga medan halterna kadmium (12 mg/kg) och bly (414 mg/kg) klassificerades som höga (Hedlund, 

2005). På grund av framförallt de höga halterna kvicksilver har Ala Lombolo legat högt i prioritering 

för en sanering och den 11 september 2014 påbörjades en sådan. Den främsta anledningen till 

prioriteringen beror på Ala Lombolos utlopp i Natura 2000 området samt riksintresseklassade 

Torneälven (Naturvårdsverket.se). Som ett första steg i saneringsarbetet tog Försvarsmakten upp och 

oskadliggjorde alla lådor med ammunition från botten av sjön (Försvarsmakten.se). 

 Ala Lombolo är i likhet med Tämnaren en grund och näringsrik sjö som vid exponering av vind 

och vågeffekter kan bli extra känslig för resuspension- och erosionsprocesser. Resuspension  kunde 

leda till spridning av tungmetaller i sedimenten i Ala Lombolo (Hedlund, 2005) och på samma sätt kan 

även spridning ske i Tämnaren. 
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4. Metod 

 
I den här undersökningen har kadmium (Cd), bly (Pb), koppar 

(Cu) och zink (Zn) valts ut för analys då de räknas som särskilt 

förorenade ämnen med av Naturvårdsverket föreslagna 

gränsvärden (Naturvårdsverket, 2008). Proverna analyserades i 

en atomabsobtionsspektrometer för halter av de olika 

tungmetallerna innan statistiska analyser i form av 

voronoidiagram och variogram genomfördes för att få fram 

den rumsliga fördelningsbilden av tungmetallshalter i sjön. 

 

4.1 Provtagning 

 
 Proverna togs i centrala Tämnaren runt ögruppen Mittskär  den 18 juni 2014. Mittskär valdes ut som 

provtagningsplatsens centrum på grund av ammunitionens placering på sjöbotten väster om öarna. 

Vattenståndet i sjön ansågs normalt och låg på ungefär 1,5 m djup. Sikten var mycket bristfällig med 

endast någon decimeter sikt ner i vattnet. Vädret var klart och soligt och det blåste något. Prover togs 

på de ytliga bottensedimentlagrena med hjälp av en provtagare för ytsediment av Van Veen-typ (se 

figur 2) och temperaturen mättes på sedimenten vid provtagningstillfället. Totalt togs 24 stycken 

prover varav 10 st 

var dubletter. 

Mängden prov 

motsvarade ungefär 

en skopa men då 

vattenhalten 

varierade mycket 

mellan proverna gick 

ingen exakt lika 

mängd att provta. 

Det totala antalet 

provpunkter var 

således 14 stycken. 

Ytprover togs för att 

Figur 2 visar en provtagare av Van 
Veen-typ i stängd position. 

Figur 3 visar den geografiska placeringen av mätpunkterna i sjön 
Tämnaren numrerade från 2 till 15 
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syftet med undersökningen var att framställa en bild av den rumsliga fördelningen och spridningen av 

tungmetallerna. Provtagningen skedde runt Mittskär på olika platser för att kunna avgöra ifall någon 

spridning av tungmetaller från ammunitionskällan skett. Prover togs därför både från den västra sidan 

där ammunitionen var och öster, norr om och söder om ögruppen. Koordinater för de olika 

provtagningspunkterna loggades med hjälp av en handhållen GPS med en nogrannhet på ± 5 m. 

 

4.2 Beredning och analys 

 
För att kunna analysera tungmetallhalter i de tagna sedimentproverna behövde dessa förberedas. 

Torkning av sedimenten, syraextrahering och sedan analys i en atomabsorptionsspektrometer var de 

steg som användes för att få fram totalhalten tungmetall i sedimenten. Proverna förvarades i kylskåp 

mellan tiden för provtagning och laboration eftersom inga av de metaller som skulle mätas ansågs 

flyktiga 

 

4.2.1 Torkning och totalanalys 

 
Först torkades proverna som förberedelse inför extraktionen. Sedimentproverna lades därför var för 

sig i aluminiumformar och torkades i ugn i 110⁰C under ett dygn. Innan torkningen mättes pH på de 

prover där det var möjligt med hjälp av en indikatorlösning avsedd för akvarievatten, samtliga prover 

visade ett pH värde 7. En indikatorlösning tillsätts till provet och beroende på vilket pH provlösningen 

har kommer olika färgutslag visas. Sedan togs proverna ut och mortlades i en agatmortel för att 

finfördelas inför extraktionen och totalanalysen. 

 1 g av varje prov vägdes upp på en våg i varsin glasbägare. Sedan blandades de med 15 ml aqua 

regia av koncentrerad HCl/HNO3 = 3/1. Proverna värmdes sedan upp under 60 minuter över ett 

vattenbad av kokande avjoniserat vatten efter det fick de stå i dragskåp för nedkylning i ca 20 h. 

Genom denna process löses metallerna upp i kungsvattnet till jonform och möjliggjorde senare analys. 

Provlösningen med de upplösta metallerna filtrerades genom filtrerpapper och filtret tvättades 

upprepade gånger med avjonat vatten innan lösningen späddes till 100 ml med avjonat vatten. Den 

spädda lösningen placerades sedan i plastburkar för att kunna transporteras vidare. 

 

4.2.2 Atomabsorptionsspektrometri 
 Proverna analyserades på institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet i 

en atomabsorptionsspektrometer, AAS, av modell SpectrAA 55B från Varian (figur 4). 
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AAS är en väldigt vanlig analysmetod där man 

använder sig av hålkatodlampor för att mäta 

absorbansen på den förångade analyten. Analyten kan 

antingen förrångas med hjälp av flamma eller grafitugn 

(Zweigel, 2009) och båda metoderna har använts i den 

här undersökningen. Metoden går ut på att analyten 

förångas för att frigöra metalljoner som sedan 

absorberar det ljus som går genom gaslågan. Ljuskällan 

består av en hålkatodlampa belagd med samma element 

som det som ska analyseras efter och en spektrometer 

mäter mängden absorberat ljus för att kunna beräkna 

halten metalljoner i lösningen. 

 Till mätningarna av koppar och zink användes en 

metod med flamma av acetylen och syre samt speciella 

hålkatodlampor. Hålkatodlampan har en ihålighet belagd med materialet som ska analyseras efter och 

när energi i form av ström tillförs lampan exciterar det materialet. Därefter emitterar materialet fotoner 

i samma våglängd som metallen i analyten. För att få fram halten av metalljoner i analyten mäts 

strålningsflux mellan prover med och utan analyten i och det är det som motsvarar absorbansen. Till 

mätningarna av kadmium och bly andvändes istället för flamma en grafitugn som hettade upp 

proverna och hålkatodlampor anpassade efter ämnena. Mätningarna för koppar och zink utfördes 

manuellt under dagen och mätningarna på kadmium och bly utfördes automatiskt över natten. Från 

datamängden som producerades av AAS mätningarna beräknades sedan koncentrationen av de olika 

metallerna i vardera prov ut. Från det beräknades koncentrationen metall, mg/kg, i sedimenten ut för 

att förenkla vidare analys och jämförelse av halterna. För provpunkt nummer 6 till och med 15 

beräknades medelvärden ut då två prover togs från vardera provpunkt (tabell 3). 

 

4.2.3 Geostatistiska analyser 

 
I ArcGIS analyserades mätdatat med hjälp av geostatistiska metoder med avsikt att skapa översiktliga 

kartor över metallspridningen i området och för undersöka rumsliga trender. Bland annat tillämpades 

voronoikartor där Thiessen-polygoner fick representera vardera mätpunktsvärde (ESRI, 2014). 

Voronoi-diagram, eller närmaste-granne interpolation som det också kallas, är en metod som baseras 

på att varje polygon som bildas får samma värde som det mest närliggande mätvärdet. Varje polygon 

presenterar på så vis området som definieras av den mätpunkt polygonen är bildad runt (Harrie et al, 

2012). I voronoikartan som polygonerna tillsammans bildar är det sedan enklare att få en överblick 

över hur fördelningen av den uppmätta halten metaller ser ut och även trender i halter kan bli tydliga. I 

Figur 4 visar en atomabsorptionsspektrometer 
av modell SpectrAA 55B från Varian. 
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figur 6 kan man se hur halterna är fördelade genom att varje polygon tilldelats en egen färg enligt en 

färgskala från grönt till rött, där grönt står för lägre värden och rött står för högre värden. På så vis 

uppstår en visuellt mer lättolkad bild av eventuella trender och det blir tydligare att se vilka mätvärden 

som är högst och också lägst. 

 I Matlab gjordes variogram som är en statistisk analysmetod där varians mäts. Metoden går ut på 

att man modellerar hur variablerna varierar i rummet. Det ger information om den rumsliga 

autokorrelationen för den variabel som undersökts (Harrie et al, 2012). Semivarians är definierad som 

variansen mellan två punkter separerade av ett avstånd och i ett variogram plottas semivariansen mot 

detta avstånd. Medelvärdet av alla punktpars semivarians med ungefär lika avstånd bildar en punkt i 

variogrammet. Variansen ökar i takt med att värdenas olikhet ökar och detta tyder i sin tur på ett 

rumsligt samband (Delin, 2000). Variogram är en metod som används när man behöver undersöka och 

kvantifiera den rumsliga variansen av en företeelse (Gringarten, 2001), i det här fallet metallhalter. I 

variogramen mättes den inversa korrelationen mellan olika mätvärden och där variationen mellan 

värdena var högst var också invers korrelation högst. Variogram var nödvändigt för att styrka bevis för 

eventuella trender i mätdatat som kan ha upptäckts genom voronoianalysen.  
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5. Resultat 

 
5.1 Atomabsorptionsspektrometri  

 
Tabellen nedan visar de mätdata som erhölls efter analys med AAS. Dessa mätdata är de som senare 

använts i de geostatistiska analyserna. För geografisk placering se appendix 5 eller figur 3. Värdena är 

också presenterade grafiskt i figur 5.  

 
Tabell 3 visar mätpunkternas halt metall i mg/kg torrsubstans. Punkt 6 till och med 15 innehåller värden från två 
provtagningar per provpunkt, t.ex. provpunkt 6 ich 6b är tagna på samma ställe. 
 

Halt Zn Halt Cu Halt Pb Halt Cd 
Provpunkt                (mg/kg)                (mg/kg)                (mg/kg)                (mg/kg) 

2 90.01 108.89 1.23 2.09 
3 111.96 149.26 1.92 2.57 
4 8.59 145.87 2.24 2.11 
5 89.35 120.27 3.12 0.99 
6 89.73 111.53 1.10 0.54 

6b 87.06 132.57 1.55 0.92 
7 82.05 132.81 0.97 0.28 

7b 96.73 124.11 1.13 0.93 
8 84.64 99.44 0.82 0.72 

8b 92.17 107.82 2.19 1.16 
9 100.63 182.8 2.17 0.54 

9b 94.71 120.31 2.10 0.31 
10 91.08 115.47 2.84 1.09 
10b 101.20 112.37 3.04 0.57 
11 80.68 102.80 2.19 0.44 
11b 93.26 73.20 3.03 0.60 
12 96.30 112.97 7.61 2.00 
12b 88.88 100.43 2.91 0.69 
13 83.27 98.64 1.58 0.48 
13b 76.13 93.88 2.39 0.07 
14 70.75 102.46 2.18 0.74 
14b 68.05 101.71 1.54 1.12 
15 94.98 89.71 2.07 0.90 
15b 71.94 87.32 2.85 1.07 
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Tabell 4 visar medelhalt, medianhalt och standardavvikelse för mätvärdena i tabell 3. Värdena för Zn är 
beräknade utan värdet på punkt 4 som var avvikande lågt. 
 

 Zn  Cu  Pb  Cd 
Medelhalt 88.50  106.00  2.20  0.42 
Medianhalt 89.73  108.36  2.17  1 
Standardavvikelse 10.26  28.17  14.02  0.79 

 
 I tabell 3 kan man se hur de olika mätpunkternas halter av Zn, Cu, Pb och Cd varierar. I tabell 1 

med Naturvårdsverkets förväntade bakgrundshalter av tungmetall i sediment har man fastslagit halter 

som går att förvänta sig vid analys av sediment i Sverige före industrialiseringen. Halter som är högre 

än dessa förväntade kan tyda på antropogen påverkan eller på en i berggrunden lokalt högre halt av 

metallen. Halten zink är endast förhöjd i en utav punkterna, punkt nummer 3, men inte tillräckligt hög  

för att kunna visa på större påverkansgrad. Bakgrundshalten borde vara 100 mg/kg torrsubstans och 

det uppmätta värdet ligger på 111,962 mg/kg torrsubstans. För bly gäller samma sak då ett högre värde 

än väntat endast kunde uppmätas på punkt nummer 12. Bakgrundshalten av koppar är 15 mg/kg 

torrsubstans medan det uppmätta värdena ligger mellan 88 ,003– 151,566 mg/kg torrsubstans. Det 

högsta uppmätta värdet återfinns i punkt nummer 9 och är tio gånger högre än bakgrundshalten. 

Värdena för kadmium är även det något förhöjdt i punkt 3 som också har en något högre halt av zink 

och koppar. Bakgrundshalten för kadmium är 0,3 mg/kg torrsubstans och de uppmätta värdena ligger 

mellan 0,423 – 2,570 mg/kg torrsubstans. I de provpunkter där halterna av Cd var högre var även Cu- 

halterna ofta det. I tabell 4 redovidas medelhalt, medianhalt och standardavvikelsen för de fyra 

tungmetallerna. Medelhalterna för Cu och Cd är högre än bakgrundsvärdena medan medelhalterna för 

Zn och Pb är något lägre, detsamma gäller för medianhalterna. Standardavvikelserna visar på en viss 

spridning i halter hos samtliga ämnen. Spridningen i halter syns även i de geostatistiska analyserna, 

mer om det senare.  
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Figur 5 visar de olika metallhalterna i mg/kg ts. Punkt 6 till 23 motsvarar mätvärdena för provpunkt 6 till 15 där 
två prover per punkt togs. 
 

5.2 Voronoi 

 
 Ur analysen med det geostatisktiska verktyget voronoi producerades diagram (se figur 6) där 

tydliga trender i hur framförallt koppar, kadmium och zink var fördelade i området kunde ses. 

Diagramen visar polygoner som representerar ett mätvärde vardera och halterna visas i en färgskala 

från grönt till rött där rött är högsta uppmätta halter och grönt de lägsta. Överlag är mätvärdena högre i 

de prover tagna öster och sydöst om Mittskär. Det enda avvikande värdena var för bly som inte gick 

att återfinna i några högre halter i sedimenten och som heller inte verkade följa trenden för de andra 

ämnena lika tydligt även om viss likhet gick att se. Den annorlunda trenden i blyhalten kan bero på ett 

mätfel då det var främst en punkt som var avvikande. Halten av bly var i samtliga provpunkter lägre 

än den uppskattade bakgrundshalten (tabell 1) för sediment. Enligt Naturvårdsverkets uppskattade 

bakgrundshalter (tabell 1) är inte heller halten av zink förhöjd utan kan förväntas ligga på värden i 

enlighet med vad provtagningen visade. Däremot uppvisar mätningarna förhöjda halter av både koppar 

och kadmium i området runt hela Mittskär med särskilt höga värden åt syd, sydöst om ögruppen. 
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Figur 6 visar voronoikartor över den rumsliga fördelningen av tungmetaller i de analyserade sedimenten. Övre 
raden från vänster visar Zn, Cu och nedre raden från vänster visar Cd och Pb. Skalan går från låga gröna värden 
till höga röda värden. 
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5.3 Variogram 

 
 I Matlab gjordes variogram där trenden med sydöstlig riktning ytterligare kunde stärkas (figur 7 till 

10). Enda undantaget var variogramet för bly där ett mätfel mest troligast skapat den något annorlunda 

trenden. Det är mätpunkt nummer 12, se tabell 3, som har ett avvikande högt mätvärde samt en svag 

korrelation som tyder på att detta värde mest troligast är ett mätfel.Trots detta går den sydostliga 

trenden att hitta även hos mätvärdena för bly. De högst uppmätta skillnaderna i mätvärdena går att se i 

sydöstlig/nordvästlig riktning vilket betyder att halterna av de olika tungmetallerna skiljer mest mellan 

mätvärdena åt det hållet. I sydvästlig/nordostlig riktning går inga större skillnader i uppmätta värden 

att finna för några av metallerna. 

 

 
Figur 7 visar ett variogram över mätvärdena för Zn. Blått motsvarar låg variation och rött motsvarar hög 
variation. 
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Figur 82 visar ett variogram över mätvärdena för Cu. Blått motsvarar låg variation och rött motsvarar hög 
variation. 

 
Figur 9 visar ett variogram över mätvärdena för Cd. Blått motsvarar låg variation och rött motsvarar hög 
variation. 
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Figur 10 visar ett variogram över mätvärdena för Pb. Blått motsvarar låg variation och rött motsvarar hög 
variation. 
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6. Diskussion 

 
Även om halterna av tungmetall inte anses särskilt höga, med undantag för koppar, så visar de upp en 

tydlig trend i vilken riktning där skillnaderna i halter är som störst. 

 

6.1 Analyser och provtagning 
 

 Av de voronoianalyser som gjorts på sedimentproverna från Tämnaren går tydligt att urskilja en 

trend i metallhalterna i sedimenten kring Mittskär. Halterna av kadmium och zink är högre i de 

provpunkter belägna på den sydostliga sidan om Mittskär och även koppar visar upp samma trend. Det 

enda avvikande mätvärdena kommer från bly som snarare har de högsta uppmätta värdena närmast 

den västra sidan om Mittskär, vilket också är placeringen för ammunitionen. Detta kan bero på ett rent 

mätfel på en punkt belägen på den västra sidan om Mittskär då övriga mätresultat visar upp en 

liknande trend som för de andra metallerna. Inga prover visar upp några särskilt höga halter av metall, 

med undantag för koppar och i viss del kadmium som uppvisar en del högre värden. Detta kan tyda på 

att ammunitionen inte ännu börjat oxidera och därför inte hunnit spridas i sedimenten i större 

utsträckning. I sydostlig eller nordvästlig riktning går det också att se störst skillnad mellan de 

uppmätta värdena vilket kan tyda på att en viss spridning av tungmetall skett. Värdena är generellt sett 

högre sydost om Mittskär, lägre åt de nordvästliga hållet och ganska likvärdiga åt sydväst och nordost 

om ögruppen, vilket kunde visas i variogrammen (figur 7 till 10). I variogramen kunde också tydligt 

samma trend med ökande metallhalter åt sydost ses vilket stärker hypotesen om hur den rumsliga 

spridningen ser ut. Kopparvärdena är som allra högst uppmätta till att vara tio gånger så höga som 

bakgrundshalten och på grund av sin toxicitet för framförallt vattenlevande organismer är 

kopparhalterna något som man bör undersöka effekterna av ytterligare. Med den uppvisade trenden i 

tungmetallhalterna kan en risk för ytterligare förhöjda värden av koppar finnas i framförallt sydostlig 

riktning från det undersökta området. 

 Tämnaren har ett neutralt pH värde och en bra buffertkapacitet vilket gör att risken för försurning 

inte är så hög. Detta är bra då pH enklare kan hållas neutralt och risken för spridning av tungmetaller 

minskar. Fria metalljoner frigöres främst i omgivningar med lägre pH än det i Tämnaren. Eftersom 

sjön är så pass starkt eutrof finns en risk för att sjöbotten är syrefattig, vilket i det här fallet skulle 

kunna vara gynnsamt. Detta medför att ammunitionen kan fortsätta hålla sig relativt intakt och på så 

vis minskar risken för utsläpp av tungmetall och andra ämnen till sjön. I likhet med Ala Lombolo, en 

sjö där man tidigare dumpat ammunition, skulle de syrefattiga bottnarna kunna bidra till en mindre 

påverkansgrad på den ammunition som återfinns i Tämnaren. Skulle dock en syretillförsel till 
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sedimenten ske så förändras förutsättningarna och metallerna kan mobiliseras och spridas vidare i 

större utsträckning än tidigare. 

 Tämnarens höga sedimentationshastighet kan ha påverkat mätresultaten då endast ytprover tagits i 

denna undersökning. En missvisande bild av kontaminationen kan ha uppstått då ytsedimenten kan 

vara relativt nysedimenterade. Detta kan innebära att ytsedimenten kanske ännu inte innehar särskilt 

höga halter av tungmetaller. Vid en undersökning av sedimentkärnor skulle eventuellt en annan bild av 

Tämnarens föroreningssituation kunna bildas då sedimenten där ammunitionen finns kan ligga på ett 

djup ända ner till 90 cm. En hög sedimentationshastighet innebär att ammunitionen ganska snabbt kan 

ha begravts under lager av ännu ej särskilt kontaminerade lager av ytsediment. 

 

6.2 Ammunitionen 
 

 Försvarsmakten har haft svårigheterna i att detektera ammunitionen vilket beror mycket på 

förhållandena i sjön med mycket vass, sten och mjuka sediment som försvårat för de 

radarundersökningar som gjorts i området (Försvarsmakten, 2010). Risken finns att ammunitionen 

ligger mer utspridd än man tidigare trott. Detta öppnar upp för att ännu odetekterad ammunition, 

framförallt av mindre karaktär, faktiskt kan gå att finna på andra platser än var den redan kartlagda 

ammunitionen ligger. Med tanke på de mätresultat som den här undersökningen visar upp skulle en del  

ammunition kunna ligga i sedimenten sydöst om Mittskär och därmed kunna förklara de förhöjda 

värden som påvisats där. Försvarsmakten har också haft svårt att hitta information om 

inflygningsriktningen och målbilden under de övningar som gjordes av Flygvapnet under 1950- och 

1960-talen (Försvarsmakten, 2010). Svårigheterna i att detektera vilken slags ammunition som använts 

vid övningar över Tämnaren gör det svårare att avgöra vilka slags tungmetaller som förväntas hittas 

vid analys. Orsaken till att just koppar, zink, kadmium och bly har kontrollerats beror på att de räknas 

som särskilt miljöfarliga och förekommer i många andra liknande undersökningar av kontaminerade 

sediment. Men man bör komma ihåg att det också kan finns andra möjliga källor till metallutsläpp runt 

Tämnaren. Jordbruket som länge funnits runt sjön kan till exempel haft en bidragande faktor i de något 

förhöjda kadmiumhalter som hittats i sjöns sediment. En av de vanligaste källorna till förhöjda 

kadmiumvärden i sjöar är de gödningsmedel som använts inom jordbruket tidigare och effekterna av 

dessa är ofta synliga än idag (KI, 2015). Man bör också ta i beaktning att moränen runt framför allt de 

sydliga delarna av Tämnaren uppvisar något förhöjda halter av kadmiun även dem och att de problem 

med översvämningar som Tämnaren haft kan vara en bidragande faktor till kadmiumspridningen i 

sjön. 

 Att hitta bra information om vilka bakgrunds- och normalvärden man kan förvänta sig i 

sjösediment har varit svårt. I den här undersökningen har Naturvårdsverket, 2007, bakgrundshalter fått 

agera som bakgrundsmaterial för att en bedömning av sedimentprovernas resultat skulle kunna göras. 
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Även biogeokemiska- och geokemiska kartan, SGU 2014, har använts för att kunna avgöra vilka halter 

av de olika tungmetallerna som marken kring sjön innehöll. Enligt Naturvårdsverkets bakgrundshalter 

visar Tämnaren på förhöjda värden av både koppar och till viss del även kadmium. Koppar kan i för 

höga halter vara toxiskt och kan särskilt påverka vattenlevande organismer negativt enligt 

undersökningar som tidigare gjorts av bland annat Wåhlin, 2001, i Ala Lombolo. Resultaten av den 

här undersökningen visar på att Tämnaren är delvis påverkad av högre tungmetallshalter. 

 

6.3 Rumslig fördelning 
 

 Den påvisade trenden i tungmetallhalterna kan förklaras av två olika hypoteser. Den ena hypotesen 

utgår från att ammunitionens placering ännu inte är kartlagd till fullo. Orsakerna kan dels vara att det 

varit svårt att hitta information om vilken ammunition som använts vid övningarna och dels för att den 

ammunition som hittils detekterats enbart varit av större storlek. Den andra hypotesen rör naturliga 

processer som vind och vågor, mer om det senare. 

 Mätningarna som gjorts i denna undersökning visar dock på en möjlig inflygningsriktning från 

nordväst som då skulle kunna förklara de högre tungmetallshalterna sydöst om Mittskär. Om man 

använt Mittskär som målbild skulle det också kunna förklara varför ammunitionens spridning kring 

ögruppen varit något diffus med högre värden åt sydost. Att anta att man haft den 

inflygningsriktningen och ögruppen som målbild var rimligt då andra flyginriktningar och målbilder 

också skulle innebära större risk för skada på egendom i närheten av sjöns stränder. 

Inflygningsriktning från nord med Mittskär som mål skulle kunnat innebära minst risk för skada på 

privata egendomar på land. 

 Den andra hypotesen utgår från att de kontaminerade sedimenten kan ha förflyttat sig åt sydöst från 

sin ursprunliga placering. Detta skulle kunna skett med hjälp av vind- och vågprocesser som i sin tur 

satt sedimenten i rörelse. Den dominerande vindriktningen i området sägs dock vara sydvästlig 

(Hansson et al, 2010) vilket inte helt talar för denna hypotes. Men trots att den huvudsakliga 

vindriktningen inte verkar gå i samma riktning som trenden i metallhalterna kan vind- och 

vågprocesser påverkat redistributionen av sedimenten. Även vattnets cirkulation i sjön kan påverka 

hur sedimenten förflyttats och i andra sjöar skulle cirkulationen kunna haft större påverkan än i 

Tämnaren på grund av de förhållanden som råder i sjön. Detta har dock inte varit möjligt att undersöka 

inom ramen för just det här arbetet. Vid provtagningstillfället var sjön genomgående grumlig vilket 

tyder på att det ändå fanns en hel del sediment och annat material i suspension. Så att anta att det 

pågått processer som grumlar upp sedimenten i suspension var ändå rimligt. Resuspension är ett sätt 

för sediment att förflytta sig i sjöar men det är främst mindre fraktioner av sediment som kan förflyttas 

på detta sätt. Tungmetallerna kan dock med hjälp av bland annat resuspension förflyttat sig i  olika 
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riktningar i sjön. För Tämnaren som är en grund sjö utan särskilt kraftiga in- och utlopp är det mer 

troligt att vind- och vågprocesser haft större påverkan än själva vattencirkulationen i sjön. 

 

6.4 Rekommendationer 
 

 För att få en klarare bild av situationen i Tämnaren hade det varit intressant att provta på fler 

lokaler i sjön. Främst för att se ifall de mätvärden som påträffats runt Mittskär är avvikande eller 

normalfall för sjön. En analys på den rumsliga fördelning av tungmetallerna över hela sjöns yta hade 

kunnat ge en mer rättvis bild av föroreningsläget. En undersökning av den sorten skulle kunna 

tydliggöra ifall det är ammunitionen eller om det är något annat som gett upphov till främst de 

förhöjda värdena av koppar och kadmium som går att hitta i sjön. Att provta med annan utrustning för 

att få upp djupsediment och kärnor skulle också kunna vara intressant för att se hur metallhalterna 

varierar på djupet. En provtagning där kärnor plockas upp skulle kunna ge inblick i om metallhalterna 

ser olika ut mellan olika djup och därav också ge en bild av om de verkar variera historiskt sett. En sån 

undersökning skulle kunna visa ifall metallhalterna i Tämnaren verkar bli högre, lägre eller varit på 

samma nivå en längre tid och en estimation av framtidens miljö i sjön skulle kunna göras. Provtagning 

med kärna skulle kunna ge en mer rättvis bild av föroreningsläget både i de djupare sedimenten 

närmast ammunitionen och runt omkring i sjön. 

 Om muddring skulle bli aktuellt så bör man först och främst invänta Försvarsmakten och arbetet 

med att kontrollera och eventuellt forsla bort den ammunition som ligger i bottensedimenten. Då det är 

oklart exakt vilka sorter och hur mycket ammunition som ligger på Tämnarens botten skulle det kunna 

innebära risk att påbörja arbeten i de förorenade sedimenten. Inför en eventuell muddring bör också 

ekotoxikologiska undersökningar utföras för att få en bild av hur en spridning av sedimenten skulle 

kunna påverka såväl vattnet som djur- och växtlivet kring och i sjön. Den sortens undersökning bör 

också innehålla analyser på fler ämnen då ammunition inte enbart innehåller tungmetaller utan också 

en hel del olika sprängmedel och annat som kan vara miljöskadligt. En undersökning av framförallt 

vattenlevande organismer med tanke på de något högre halterna av kadmium och koppar skulle kunna 

resultera i större klarhet kring metallernas biotillgänglighet. Tämnaren är känd och skyddad för bland 

annat sin artrikedom och har ett skyddsvärde dels genom de olika skyddsområden som finns i området 

men också genom olika lagar och förordningar. Innan man påbörjar eventuell muddringsaktivitet 

måste en nogrann undersökning av konsekvenser och eventuella risker genomföras för att Tämnaren 

ska kunna förbli en sjö med rikt fågelliv och stor artrikedom. 
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7. Slutsats 

 
 Även om halterna av koppar och kadmium var något förhöjda så räknas halterna av tungmetaller 

uppmätta i sedimenten kring Mittskär som inte särskilt höga. Det talar för att kontamineringen av 

sedimenten inte hunnit bli särskilt omfattande än och för Tämnarens del är det bra. Det ser inte ut som 

att något större utsläpp från ammunitionen ännu har skett och det beror sannolikt på att ammunitionen 

fortfarande är relativt intakt i det undersökta området. Mycket tyder på att bottensedimenten är 

syrefattiga och att det i sin tur påverkar mobiliteten av tungmetaller till sjöns fördel. Men även om 

något större utsläpp av tungmetaller ännu inte har skett i anslutning till ammunitionen så bör viss 

tillförsikt iaktas. Att muddra en sjö är en åtgärd som kan påverka både djur och natur ordentligt vare 

sig det finns skadliga halter av tungmetaller eller inte i sedimenten. Grumlingar, syresättning av 

sediment och problem med vart muddringsmassorna ska magasineras är problem som noga måste 

tänkas igenom innan man överväger muddring. Åtgärden skulle kunna innebära att de halter 

tungmetall som för närvarande går att finna i sedimenten kan få större spridning och nå fler 

organismer än i nuläget och på sikt göra skada. En fortsatt utredning för att se vilka effekterna av en 

muddring skulle kunna bli rekommenderas. För att skydda Tämnaren och dess rika natur för framtida 

generationer och för att se till att sjön håller god status krävs att man vårdar både vattnet och det rika 

naturliv som finns i området. Att Tämnaren växer igen i så pass rask takt som den nu gör beror 

troligast på att sjön är starkt eutrof. Att hitta källan till eutrofieringen och göra en åtgärdsplan för att 

minska denna skulle kunna avhjälpa den snabba igenväxningstakten en aning. Om eutrofieringen av 

sjön minskas så ökar också chanserna för att en eventuell muddring skulle bli en mer hållbar lösning. 

Muddring är dock ingen hållbar åtgärd, sediment och näringsämnen kommer hitta tillbaka till det 

muddrade området och åtgärden måste med stor sannolikhet göras om. 
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Appendix 1 

Biogeokemikarta, kadmium, 2014. © Sveriges geologiska undersökning. 
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Appendix 2  
Markgeokemikarta, bly, 2014. © Sveriges geologiska undersökning. 
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Appendix 3 
Markgeokemikarta, koppar, 2014. © Sveriges geologiska undersökning. 
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Appendix 4 
Markgeokemikarta, zink, 2014. © Sveriges geologiska undersökning. 
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Appendix 5. 
Data från GPS, fältprovtagning 18 juni 2014  
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