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Abstract 
 

The nitrogen cycle is included in the biogeochemical cycles that connect all the organisms in 

one giant ecosystem, the biosphere.  The nitrogen cycle is important both in a global 

perspective where the greenhouse gas N2O affects the climate and in a local perspective 

where it controls different processes in ecosystems. The availability of nutrients also have a 

great influence on all aquatic ecosystems because an increased availability often results in 

eutrofication that lead to negative effects on the ecosystems organisms. Nitrogen is especially 

important in aquatic ecosystems because it affects primary production which constitutes the 

base in foodwebs. Human activities have increased the flow of nutrients during the last 

century which has resulted in widespread eutrofication where the ecosystems have responded 

with hypoxia, loss of habitat and changes in food webs. To decrease the human influence on 

aquatic ecosystems measures must be taken. The Swedish authorities therefore put demands 

on companies like LKAB that runs a mining business in the northern part of the country. 

Because of these demands LKAB takes a lot of measures to decrease their impact on the 

environment. One of the measures is to find strategic methods for mapping of nitrogen in their 

business in Malmberget. In the future these methods can result in a decrease of LKAB’s 

influence on the surrounding ecosystems and enable a better follow-up of coming measures. 

Six samples for measuring nitrogen in the water that flows in their underground mine have 

been placed and one calculation of the amounts of nitrogen in their business has been done. 

The calculation revealed that the highest amount of nitrogen in the production water came 

from Anrikningsverket in the year of 2007.  Measures done by LKAB is only one in several 

measures taken around the world and confined to a small geographical area but is still 

meaningful because all together, local measures results in a global effect.  
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Abstrakt 
 

Kvävecykeln är betydelsefull både i ett globalt perspektiv, där växthusgasen dikväveoxid är 

med och inverkar på klimatet, och i ett lokalt perspektiv där den styr olika 

ekosystemsprocesser. Tillgången på näringsämnen i stort har också ett stort inflytande på alla 

akvatiska ekosystem, där en ökad tillgång ofta leder till övergödning som i sin tur leder till 

negativa effekter på ekosystemets organismer. Kvävet har särskilt stor betydelse i akvatiska 

ekosystem, där näringsämnet påverkar primärproduktionen som utgör urnäringen för 

organismer högre upp i näringsväven. Mänskliga aktiviteter har ökat flödet av näringsämnen 

under det senaste århundradet vilket i sin tur har resulterat i vidspridd övergödning där 

ekosystemet drabbats av bland annat syrebrist, förlust av habitat och förändringar i 

näringsvävar. För att minska påverkan på de akvatiska ekosystemen så måste åtgärder vidtas. 

Myndigheterna i Sverige ställer därför krav på företag som LKAB som bland annat bedriver 

gruvindustri i norra Sverige. LKAB utreder därför och genomför löpande åtgärder i syfte att 

minska verksamhetens påverkan på miljön. Ett led i dessa åtgärder och en del av uppsatsens 

syfte är att hitta strategiska metoder för kartläggning av kväve i vatten i LKAB Malmberget. 

På sikt kan detta leda till en mindre belastning på framför allt recipienten Lina älv och 

möjliggöra en bättre uppföljning för kommande åtgärder. I dessa åtgärder ingår utsättande av 

provtagningspunkter för kväve i vatten under jord där sex olika punkter har placerats ut och 

en beräkning på kväveandelar i verksamheten. Beräkningen på kväveandelar visade att den 

största andelen kväve i processvattnet år 2007 kom från anrikningsverket. De åtgärder LKAB 

genomför utgör en väldigt liten del av allt miljöarbete som utförs för att minska den 

mänskliga påverkan globalt och är begränsat till ett litet geografiskt område men åtgärderna är 

ändå betydelsefulla eftersom alla lokala åtgärder till slut leder till en global effekt. 
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Sammanfattning 
 

Kvävecykeln är betydelsefull i ett globalt perspektiv eftersom den inverkar både på klimatet 

och olika ekosystemsprocesser. Den kan med andra ord beskrivas som kvävets kretslopp som 

beskriver de kemiska, fysiologiska, biologiska och geologiska processerna som sker i naturen. 

Dikväveoxid är en stark växthusgas och inverkar på klimatet då den precis som koldioxid 

absorberar den värme som jorden avger. Ekosystemsprocesser påverkas när tillgången på 

kväve förändras eftersom primärproducenterna använder näringsämnet för tillväxt och mer 

specifikt för fotosyntesen. Primärproducenterna utgörs i huvudsak av växter som producerar 

organiska ämnen ur oorganiska, vanligen genom fotosyntes. De är viktiga i ekosystemen på 

grund av att de utgör urnäringen för organismer högre upp i näringsväven och hur de påverkas 

av olika faktorer är därför avgörande för ekosystemens ekologiska status.  

Denna uppsats fokuserar på människans och näringsämnenas roll, och i huvudsak kvävets roll 

i olika akvatiska ekosystem, då ett uppdrag som berör denna typ av ekosystem har utförts för 

LKAB i Malmberget år 2011.  

LKAB är en högteknologisk mineralkoncern som bedriver järnmalmsverksamhet i bland 

annat Malmberget i norra Sverige. Med anledning av en miljödom som företaget tilldelades år 

2007 utför LKAB flera åtgärder för att minska sin påverkan på miljön. Flertalet 

undersökningar har genomförts vad gäller näringssituationen i ekosystemen Lina älv, 

Ängesån och Kalixälv, samt LKAB Malmbergets relevans till problematiken med 

kväveutsläpp i området och verksamhetens bidrag till den totala belastningen i Kalixälv, 

Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön. Undersökningarna har visat att LKAB:s verksamhet 

i Malmberget inte har några betydande effekter på ekosystemen Lina älv, Ängesån och 

Kalixälv. Utsläppets storlek anses som stort i ett lokalt perspektiv men litet i ett större. Detta 

beror främst på den utspädning som sker efterhand då älvar sammanstrålar innan de når havet. 

I transporten från Bottenviken till Östersjön drunknar LKAB Malmbergets utsläpp dessutom i 

andra utsläpp.  

Uppdraget är ett led i alla åtgärder som LKAB vidtar för att minska sin miljöpåverkan och 

handlar om att hitta strategiska metoder för kartläggning av kväve i vatten i LKAB:s 

verksamhet i Malmberget. I uppdraget ingick att placera ut representativa 

provtagningspunkter för kväve i vatten i LKAB Malmbergets verksamhet under jord och en 

beräkning på kväveandelar i verksamheten. 

Kvävet i LKAB:s verksamhet kommer från sprängämnen och hamnar dels i 

underjordsgruvans vatten och dels i den råmalm som transporteras upp till verksamheten ovan 

jord. I anrikningsprocessen som ingår i verksamheten ovan jord separeras malmen från 

gråberg magnetiskt i vatten vilket leder till att de sprängämnesrester som finns kvar i 

råmalmen kommer ut i vattensystemet ovan jord. Kvävet kommer alltså ut i vattnet både från 

verksamheten ovan jord och från verksamheten under jord. 



IX 
 

Sex olika provtagningspunkter har placerats ut på olika nivåer i verksamheten under jord. En 

på 500 m, en på 600 m, en på 815 m, två på 1 000 m och en på 1 250 m djup. Motiveringen 

till provtagningspunkternas placering är att allt vatten som har använts i någon process samlas 

på dessa nivåer och visar därför vilken kvävehalt som förekommer på vilket djup. 

Beräkningen på kväveandelar visade att 48 % av den totala kvävehalten i processvattnet år 

2007 kom från LKAB Malmbergets verksamhet under jord. 57 % av den totala kvävehalten 

samma år kom från råmalmen som behandlas i anrikningsverket. Genom dessa siffror kunde 

det konstateras att 5 % av den totala kvävehalten i processvattnet under år 2007 inte utgick till 

recipienten (mottagaren) Lina älv. Detta kan som tidigare konstaterats i en kväveutredning i 

LKAB:s verksamhet i Kiruna år 2005 bero på att kvävet avgår på annat vis inne i 

verksamhetens vattensystem genom bland annat denitrifikation och bildning av biomassa.  

Provtagningspunkterna och beräkningen på kväveandelar kan på sikt leda till en mindre 

belastning på recipienten Lina älv och möjliggöra en bättre uppföljning för kommande 

åtgärder i LKAB:s verksamhet i Malmberget.  

De åtgärder LKAB genomför utgör en väldigt liten del av allt miljöarbete som utförs för att 

minska den mänskliga påverkan globalt och är begränsat till ett litet geografiskt område men 

åtgärderna är ändå betydelsefulla eftersom alla lokala åtgärder till slut leder till en global 

effekt. 
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Förord 

 

Uppsatsen har från början uppkommit från min uppdragsgivare LKAB som ville att jag skulle 

hitta strategiska metoder för kartläggning av kväve under jord i Malmbergsgruvan i Gällivare 

kommun. Den har senare utvecklats till en koppling mellan strategiska metoder för 

kartläggning av kväve i LKAB till kväveflödenas påverkan på recipienternas ekosystem ur ett 

lokalt och ett globalt perspektiv. Jag vill utföra ett stort tack till alla som hjälpt till med 

diverse uppgifter och ett särskilt tack till LKAB:s anställda Andreas Björkman, Anders 

Magnusson, Georg Pålsson och Mats Stålnacke för all den hjälp jag har fått med att hitta 

information och fått den förklarad för mig. Utan er hjälp hade jag inte kunnat utföra 

uppdraget. Jag vill också tacka min handledare på Lunds Universitet Ulf Helldén för den 

respons jag har fått under skrivprocessens gång. 
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Läsanvisningar 
 

I uppsatsens bakgrund kapitel 3, behandlas kvävecykeln och dess globala betydelse samt 

kvävets betydelse i akvatiska ekosystem. Kapitel 4, LKAB, behandlar LKAB och deras 

påverkan vad gäller kväveutsläpp till recipienten Lina älv, anknytande vattendrag och älvar 

samt påverkan på Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön.  Vidtagna undersökningar och 

åtgärder samt en beskrivning av verksamhetens struktur och kvävets spridning presenteras 

också. Kapitel 5, Strategiska metoder för kartläggning av kväve i vatten i LKAB behandlar 

uppdraget från LKAB där en beräkning av kväveandelar och utsättning av 

provtagningspunkter under jord ingår.  Ord markerade med fet stil i hela uppsatsen förklaras i 

Appendix kapitel 7. 
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1. INLEDNING 
 

Kvävecykeln är betydelsefull i ett globalt perspektiv eftersom den ingår i de biogeokemiska 

cyklerna (cirkulationen av näringsämnen) som tillsammans med kvävecykeln inkluderar kol-, 

fosfor- och svavelcyklerna. Dessa länkar alla levande organismer i ett enda gigantiskt 

ekosystem, biosfären. Förändringar i de biogeokemiska cyklerna kan påverka både klimatet 

och ekosystemsprocesser. Många förändringar beror på människan då vi till exempel 

förbränner fossila bränslen som frigör stora kvantiteter av kväve- och svaveloxider till 

atmosfären vilket ökar tillströmningen av dessa näringsämnen till ekosystemen (Krebs 2009, 

Chapin III et al. 2002, Miller och Spoolman 2009). Dikväveoxid (N2O) som ökar med 0,25 % 

per år absorberar till exempel infraröd strålning och bidrar till växthuseffekten (Ahrens 

2009, Krebs 2009). Dikväveoxid bidrar också till surt regn när den omvandlas till salpetersyra 

i atmosfären vilket påverkar ekosystemens organismer negativt (Krebs 2009).  

Cirkulationen av näringsämnen i det marina systemet spelar en viktig roll eftersom havet är en 

viktig kolsänka (motsatsen till kolkälla) och de marina mikroorganismerna svarar för nästan 

hälften av jordens primärproduktion (Arrigo 2005, Holden 2008). Primärproduktionen i 

akvatiska system begränsas i huvudsak av två näringsämnen, kväve och fosfor (Krebs 2009). 

Mänskliga aktiviteter påverkar dessa systems näringsstatus genom att öka tillströmningen av 

näringsämnen vilket i sin tur ofta leder till eutrofiering och betydliga förändringar i dessa 

ekosystems processer (Howarth et al. 2011). För att förstå på vilket sätt det antropogena 

bidraget påverkar processerna behövs en bättre förståelse för de akvatiska ekosystemens 

funktion. Där framför allt vilket näringsämne som verkar begränsande på primärproduktionen 

spelar en viktig roll. Därefter kan åtgärder vidtas och utvärderas för att förbättra den 

ekologiska statusen för dessa ekosystem. 

Det antropogena bidraget består huvudsakligen av två olika utsläpps typer, diffusa och 

punktutsläpp. Antropogena diffusa utsläpp kommer oftast från jordbrukverksamhet där det 

sker ett markläckage av näringsämnen ut i de akvatiska ekosystemen. Punktutsläpp utgörs av 

till exempel reningsverk och industrier. LKAB är ett företag som bedriver gruvindustri i bland 

annat norra Sverige och under 2000-talet har deras verksamhet i Malmberget släppt ut mellan 

140-340 ton kväve per år till recipienten Lina älv. Verksamheten är också den största 

punktkällan bland Kavahedens reningsverk i Gällivare, Boliden Aitik och LKAB Kiruna som 

ligger i samma region (Strömberg 2010). Flera åtgärder utförs för att minska verksamhetens 

påverkan på berörda ekosystem. Ett led i dessa åtgärder är att hitta strategiska metoder för 

kartläggning av kväve i LKAB Malmberget. Genom dessa åtgärder kan en bättre uppföljning 

av kvävereducerande åtgärder i verksamheten göras vilket på sikt kan leda till en mindre 

belastning på recipienternas ekosystem. Åtgärderna utgör en väldigt liten del av allt 

miljöarbete som utförs för att minska den mänskliga påverkan globalt men de är ändå 

betydelsefulla eftersom att alla lokala åtgärder till slut leder till en global effekt. 
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1.1        Syfte 

Uppsatsen syftar till att hitta strategiska metoder för kartläggning av det kväve som genereras 

i LKAB:s verksamhet under jord i Malmberget. I detta ingår en beräkning av kväveandelar i 

Malmbergsgruvan och framtagande av provtagningspunkter för att få information om 

kvävehalterna i representativa delar av verksamheten. Vidare syftar uppsatsen till att 

analysera resultatet av att ta fram strategiska metoder i ett bredare perspektiv, där 

kväveflödenas påverkan på recipienternas ekosystem och frågeställningar om vad man kan 

vinna på att utföra åtgärder beaktas. En koppling mellan cirkulationen av näringsämnen och 

dess betydelse globalt och lokalt görs för att koppla till den storskaliga problematiken med 

kväveutsläpp. 

 

1.2 Problemställningar 

Är kvävecykeln betydelsefull i ett globalt perspektiv, varför? På vilket sätt påverkar 

människan cirkulationen av näringsämnen i akvatiska system och varför är det viktigt att 

utföra åtgärder med hänsyn till näringsämnenas betydelse för ekosystemet? På vilket sätt kan 

en ökning av kvävehalterna påverka akvatiska ekosystem? Vilka konsekvenser kan detta leda 

till? Finns det någon skillnad mellan olika akvatiska ekosystem och hur de svarar på en 

ökning av kväve? 

I vilken utsträckning och på vilket sätt påverkar LKAB den ekologiska statusen på 

recipienterna? Påverkar utsläppen idag eller är de för små? Vilka åtgärder har vidtagits och 

vad kan man vinna på att utföra åtgärder ur en naturvetenskaplig och företagsenlig synvinkel?  

  

1.3 Fokus och avgränsningar 

I kapitel 3, Bakgrund, har fokus lagts på de akvatiska systemen vad gäller påverkan av 

tillsatser av näringsämnen eftersom uppdraget från LKAB att placera ut provtagningspunkter 

för kväve i Malmbergsgruvan är kopplad till den akvatiska påverkan. Detta beror på att 

provtagningen ska ske i processvatten som vid några tillfällen hamnar i recipienten Lina älv. 

Hela kvävecykeln behandlas kort i relation till andra biogeokemiska cykler för att ge ett 

vidgat perspektiv på kvävecykelns betydelse och för att få ett bättre helhets perspektiv har 

även näringsämnen i allmänhet behandlats men med fokus på kväve. 

Kapitel 4, LKAB, fokuserar på LKAB:s verksamhet och deras påverkan på kvävebelastningen 

i akvatiska ekosystem samt på de åtgärder som har vidtagits för att minska påverkan. Någon 

jämförelse med andra gruvor internationellt har inte gjorts eftersom att LKAB:s verksamhet 

inte är jämförbar med andra gruvor runt om i världen dels på grund av annorlunda 

brytningsprocess, infrastruktur och dels på grund av att det är svårt att hitta dokumentation. 

Kapitel 5, Strategiska metoder för kartläggning av kväve i vatten i LKAB, fokuserar på 

beräkningen av kväveandelar och uppdraget att placera ut representativa provtagningspunkter 

för kväve i vatten under jord i Malmbergsgruvan. 
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

Informationen i Bakgrunden har tagits fram genom en litteraturundersökning där den mesta 

informationen har samlats in från vetenskapliga artiklar och läroböcker men också genom 

sökningar på internet. En del information från utredningen ‖kväve- och fosforutsläppets 

påverkan på älvmiljön‖ utförd av SWECO konsultbolag på uppdrag av LKAB har också 

använts. Figur 2, 3 och 4 har modifierats i Microsoft Word, PowerPoint och Paint.  

Avsnitt 4, LKAB, har huvudsakligen bearbetats fram genom ett antal utredningar utförda av 

konsultbolag på uppdrag av LKAB.  Även andra dokument som företagets 

egenkontrollprogram och kartor över vattensystemet, interna dokument, en broschyr och 

PowerPoint presentationer har används för att kunna sammanställa avsnittet om 

verksamhetens struktur. Några sökningar på internet där Naturvårdsverkets 

undersökningstyper på sötvattens ekosystem hittades har också gjorts. Figur 12 har 

modifierats i fotoshop. 

För att utföra uppdraget från LKAB att hitta strategiska metoder för kartläggning av kväve i 

deras verksamhet i Vitåfors Malmberget har jag i slutet av mars år 2011 åkt dit. Där har jag 

med hjälp av min handledare Andreas Björkman på avdelningen för yttre miljö, Anders 

Magnusson media tekniker under jord, Georg Pålsson produktionstekniker i anrikningen, 

Håkan Emlen processingenjör i pelletsverket, Mats Stålnacke produktions planerare i gruvan, 

anställda från dotterbolaget Kimit AB och anställda från avdelningen forskning och 

utveckling, bland annat samlat in data för att kunna utföra uppdraget och information för att 

kunna sammanställa kapitlet om verksamhetens struktur. 

Den data som har använts till uppdraget ‖Strategiska metoder för kartläggning av kväve i 

vatten i LKAB‖ består av LKAB:s dokumentation över vattensystemet ovan och under jord, 

miljörapporten år 2007, IP 21 som är företagets processdatasystem, data från FoU 

(avdelningen Forskning och Utveckling i LKAB) och produktionsrapporten för verksamheten 

i Malmberget år 2007. Beräkningarna har sedan utförts i Excel och tabellerna har skapats i 

Microsoft Word. Flödesschema över vattnet under jord i figur 16 har baserats på data från 

diverse kartor över LKAB:s pumpsystem under jord i Malmberget och har skapats i Microsoft 

PowerPoint. 

Den information som har använts för att skapa kapitlet om verksamhetens struktur består av 

interna dokument, dokumentation över vattensystemet och produktionen ovan jord, LKAB:s 

egenkontroll program, kväve utredningen som gjordes år 2005 i Kiruna, interna PowerPoint 

presentationer och LKAB:s interna broschyr ‖Om LKAB‖. 
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3. BAKGRUND 
 

3.1 Kvävecykeln och dess globala betydelse 
 

De globala biogeokemiska cyklerna (kväve, kol, fosfor och svavel cyklerna) är en produkt av 

alla lokala händelser som förekommer i olika biotiska samhällen. De kallas biogeokemiska 

eftersom det biologiska utbytet av näringsämnen i dem interagerar med fysiska utbyten 

(Krebs 2009). Figur 1 från Charles J Krebs bok; Ecology, illustrerar det generella mönstret för 

hur näringsämnen cirkulerar på en global skala. 

 

 

 

Kvävecykeln (figur 2) som ingår i de biogeokemiska cyklerna spelar en betydande roll för 

jordens ekosystem bland annat för att kväve är en viktig komponent i många vitaminer, 

proteiner och DNA. (Miller och Spoolman 2009, Krebs 2009).  Enligt artikeln ―The Evolution 

and Future of Earth’s Nitrogen Cycle‖ utgörs den totala mängden kväve på jorden utav ca 5,6 

* 10
20

 mol N, där atmosfäriskt N2 utgör hälften, jordens mantel och jordskorpan ca 49,991 % 

och haven, den marina biosfären och jordarna ca 0,009 % utav den totala mängden. Figur 2 

visar den globala kvävecykeln i biosfären där kvävets cirkulation i dessa 0,009 % presenteras 

eftersom det är dessa 0,009 % och atmosfären som mänskliga aktiviteter inverkar på (Canfield 

et al. 2010). I ett globalt perspektiv påverkas till exempel klimatet då förbränning av fossila 

bränslen frigör stora kvantiteter av dikväveoxid som är en växthusgas. Dikväveoxid ökar med 

0,25 % per år och bidrar även till försurad nederbörd på grund av att gasen kan omvandlas till 

salpetersyra i atmosfären (Krebs 2009, Ahrens 2009). Försurad nederbörd kan i sin tur 

påverka ekosystemet genom att försurningen har negativa effekter på växter och djur (Miller 

Figur 1. Den globala cirkulationen av näringsämnen (Krebs 2009, sid 

498). 
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och Spoolman 2009). Kvävecykeln influerar därför starkt interaktionerna mellan ekosystem 

och påverkar dessutom jordens klimat (Chapin III et al. 2002).  

 
 

 

 

De akvatiska ekosystemen spelar en betydlig roll i den globala kvävecykeln där enligt figur 2, 

ca 81 % av kvävet utgörs av den inre cirkulationen i haven. De underliggande processerna och 

den mänskliga aktiviteten är av stor betydelse för flödena i dessa akvatiska ekosystem.  

Marina mikroorganismer utgör till exempel ca hälften av jordens primärproduktion och 

tillgången på näringsämnen påverkar näringskedjorna i haven som i sin tur påverkar den 

globala kvävecykeln (Chapin III et al. 2002, Arrigo 2005).  

 

3.2 Kväve och andra näringsämnen i akvatiska 

ekosystem 
 

Enligt Howarth et al, (2011) har mänskliga aktiviteter ökat flödet av näringsämnen under det 

senaste decenniet till estuarier och andra kustliga marina ekosystem. Detta har i sin tur 

resulterat i ökad primärproduktion och omfattad övergödning. Ett ökat tillflöde av 

näringsämnen drabbar ekosystemen genom bland annat hypoxi, förlust av habitat som 

sjögräsbottnar och korallrev, förlust av biodiversitet och ökade incidenter av skadliga och 

längre förekommande algblomningar. Antalet syrefira zoner så kallade döda zoner som ofta är 

ett direkt resultat av ett ökat tillflöde av näringsämnen har globalt vuxit dramatiskt under de 

senaste åren. 

Figur 2. Den globala kvävecykeln. (Modifierad efter Krebs, 2009, sid 514). 
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3.2.1 Primärproduktionen  
 

De viktigaste näringsämnena för primärproduktionen i akvatiska ekosystem är kväve och 

fosfor (Strömberg et al. 2010).  Kväve är en viktig komponent i många vitaminer, proteiner 

och DNA men trots att 78 % av jordens atmosfär består av kväve är det otillgängligt för de 

flesta organismerna eftersom kvävet förekommer i formen N2 (Miller och Spoolman 2009). 

Endast kvävefixerade bakterier, cyanobakterier även kallade blågröna alger, kan fixera 

atmosfäriskt N2 till ammonium NH4
+ 

som är tillgängligt för upptag (Chapin III et al. 2002). 

Dessa utgör en del av fytoplankton som står för primärproduktionen i akvatiska ekosystem 

(Holden 2008, Nationalencyklopedin 2011c). Fytoplankton är en viktig länk i omsättningen 

av näringsämnen då de utgör urnäringen för organismer högre upp i näringsväven 

(Nationalencyklopedin 2011c). De är bra indikatorer på hur näringsrikt ett vatten är på grund 

av att de snabbt kan bli många när det finns tillräckligt med näringsämnen tillgängligt 

(Nationalencyklopedin 2011a, Holden 2008).  

Näringsnivån påverkar inte bara antalet fytoplankton utan också vilka arter som dominerar 

och vilka organismer som förekommer i systemet. Olika typer dominerar i olika akvatiska 

ekosystem vid olika näringstillstånd. Enligt Kevin R. Arrigo, (2005) gynnar en låg 

näringsstatus i marina ekosystem N2 fixerare, även kallade cyanobakterier, och enligt Charles 

J. Krebs, (2009) gynnas cyanobakteriernas tillväxt av en hög näringsstatus i sjöar som är 

sötvattens ekosystem.  

 

 

 

 

Figur 3. Näringsnivåns inverkan på produktiviteten i marina ekosystem. 

(Modifierad efter Arrigo 2005 sid 351) 
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I Kevin R. Arrigos artikel ‖Marine microorganisms and global nutrient cycles‖ (2005) 

beskrivs näringsnivåns inverkan på produktiviteten i marina ekosystem enligt figur 3. N står 

för kväve och P står för fosfor, N:P och bakomliggande siffra indikerar tillsammans de båda 

näringsämnenas inbördesförhållande till varandra. Det här förhållandet kallas för Redfield 

ratio och förklaras närmare i kap 3.2.3.1. I figur 3 kan man se att kvävefixerare gynnas i låg 

produktiva områden där uppvällandet av kväve och fosfor från botten är låg.  Det förhållandet 

ger kvävefixerarna ett övertag gentemot andra fytoplankton som inte kan inhämta kväve från 

atmosfären för sin tillväxt. I högproduktiva områden där uppvällandet av kväve och fosfor är 

högt missgynnas istället kvävefixerarnas tillväxt eftersom de har en låg tillväxthastighet i 

haven jämfört med andra fytoplankton (Arrigo 2005). Det beror på att det förekommer höga 

koncentrationer av sulfat i havsvatten vilket försvårar assimilationen av molybden som krävs 

för att fixera kväve vilket minskar den potentiella tillväxthastigheten för cyanobakterierna. 

Den långsamma tillväxten gör cyanobakterierna dessutom mer sårbara för predation av till 

exempel zooplankton vilket också minskar deras förekomst (Howarth et al. 2011). 

Enligt Charles J. Krebs, (2009), kan fytoplanktonsamhället i en sjö existera i två olika 

huvudformer; en med låga näringsnivåer där organiserad predation förekommer och där 

grönalger dominerar samt en med höga näringsnivåer där organiserad konkurrens 

förekommer och där cyanobakterier dominerar. Det här förhållandet är betydande när man 

utför undersökningar för att kunna bedöma den här typen av ekosystems näringsstatus. I en 

övergödningssituation i en sjö tenderar cyanobakterier att ersätta gröna alger eftersom de kan 

bli extremt många när det finns mycket näringsämnen att tillgå (Krebs 2009). Till skillnad 

från de marina ekosystemen begränsas inte cyanobakteriernas tillväxt på samma sätt i 

sötvattensekosystem eftersom det inte förekommer lika höga koncentrationer av sulfat som 

begränsar tillväxthastigheten (Howarth et al. 2011). Cyanobakterier kan dessutom bli väldigt 

många i sötvatten på grund av att de inte föredras som föda av herbivorerna, dels för att 

vissa arter av cyanobakterierna producerar sekundära kemikalier som är giftiga för bland 

annat zooplankton och för att de är svåra att smälta för övriga. De utgör alltså en typ av 

lågkvalitets föda för de organismer som kan äta dem (Krebs 2009).  

Andra näringsämnen än kväve och fosfor kan också påverka vilka arter som dominerar i 

fytoplanktonsamhället. Kiseldioxid är ett ämne som påverkar fytoplanktons komposition 

eftersom de flesta kiselalger kräver kiseldioxid för assimilation av kväve. Ett underskott av 

kiseldioxid leder till att kiselalger ersätts av andra fytoplankton som inte kräver ämnet och 

ofta har högre tillväxthastighet (Howarth et al. 2011). Kväve är inte heller alltid det 

begränsande näringsämnet för primärproduktionen i marina ekosystem. Det finns till exempel 

stora regioner av havet som innehåller stora mängder nitrat men ändå har få fytoplankton. 

Dessa områdens primärproduktion kan istället vara begränsat av andra näringsämnen eller 

domineras av ‖top-down‖ processer där herbivorer kontrollerar växtbiomassan. Sargassohavet 

är ett exempel på ett område som är begränsat av ett annat näringsämne, järn. Järn är en viktig 

komponent i fotosyntesen men behövs i betydligt mindre mängder än kväve och fosfor och är 

därför inte lika ofta begränsande för primärproduktionen (Krebs 2009). 
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3.2.2 Nedbrytningsprocessen 

Nedbrytningsprocessen är viktig i den akvatiska näringsväven och spelar en central roll i den 

akvatiska kvävecykeln. I den marina kvävecykeln (figur 4) utgörs den i huvudsak av 

denitrifikation, anammox och nitrifikation. Dessa komponenter är viktiga eftersom mängden 

och den elementära fördelningen av näringsämnen som återvänder till ytan från botten, där 

den största nedbrytningen sker, bestämmer mängden och kompositionen av fytoplankton. En 

hög näringsstatus gynnar till exempel snabbt växande taxa och en låg gynnar N2 fixerare i 

marina ekosystem (figur 3). Näringsstatusen bestäms i sin tur av yttre faktorer som påverkar 

inflödet av näringsämnen till systemet (Arrigo 2005).  

Nedbrytningsprocessen är dessutom viktigt för hur ekosystemet påverkas i en 

eutrofieringssituation. En ökad primärproduktion leder till en ökad nedbrytning vilket i sin 

tur ökar kravet på syre på grund av att nedbrytarna utvinner energi genom att oxidera 

organiskt material (Nationalencyklopedin 2011b). Det ökade syrekravet kan i sin tur leda till 

syrebrist som ofta också kallas för ett hypoxi tillstånd. Det här tillståndet kan leda till så 

kallade döda zoner vilket inverkar på ekosystemet genom att syrekrävande heterotrofer som 

fisk inte kan existera i dessa områden (Chapin III et al. 2002, Howarth et al. 2011).  

Figur 4 beskriver den marina kvävecykeln i korta drag och de huvudsakliga processerna; 

biologisk fixering, nitrifikation och denitrifikation fungerar på samma sätt i andra akvatiska 

system.  

 

 
Figur 4. Den marina kvävecykeln. (Modifierad efter Arrigo 2005 sid 353) 



13 
 

 

Nitrifikation är en oxidation av ammoniumjoner (2NH4
+
) till nitrit (2NO2

-
) och sedan vidare 

till nitrat (NO3
-
)(Nationalencyklopedin 2011d). Uttryckt som redox:  

2NH 4 
+  

+ 3O2 2NO2
- 
+2H2O

 

2NO2
-
 + O2 2NO3

-
 

Denitrifikation är en biologisk reduktionsprocess där det sker ett sönderfall av nitrat (NO3
–
) 

eller nitrit (NO2
–
) under bildandet av kvävgas (N2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N2O). 

Processen är inte en motsats till nitrifikationen utan snarare en motsats till kvävefixeringen 

(Nationalencyklopedin 2011f). Uttryckt som en redoxreaktion under bildandet av N2: 

2NO3
2-

 + 12 H
+
  N2 + 6 H2O 

Anammox är oxidation av NH4 till N2 där NO2 är oxidant. N2 formas genom att para en N 

atom från både NO2 och NH4. Det här skiljer anammox från denitrifikation som kombinerar N 

från två NO3 molekyler till att forma N2. Nyliga uppskattningar säger att den globala 

anammoxen kan vara ansvarig för 30-50 % av N2 produktionen i haven och är därför en viktig 

process att beakta (Arrigo 2005). Uttryckt som redox:  

NH4
+
 + NO2

-
  N2 + 2H2O 

 

3.2.2.1 Kvävets olika former och deras påverkan på organismer 

 

De olika formerna av kväve som förekommer i ekosystemet och nedbrytningsprocesserna 

påverkar organismerna på olika sätt. Ammonium (NH4) är mer biotillgängligt än nitrat (NO3) 

eftersom nitrat måste omvandlas av växter till ammonium först innan det kan fortsätta att 

assimileras. Nitrit (NO2) är svår att skilja från nitrat och när man kan det utgörs den bara av en 

liten del av totalkvävet (Strömberg et al. 2010). Det här kan förklaras av att nitriten ingår i 

nitrifikationen och denitrifikationen som är ett mellan steg och inte är en start- eller 

slutprodukt som nitrat och ammonium (Nationalencyklopedin 2011d).  

 

Det finns två olika former av ammonium i vatten, icke joniserad ammoniak (NH3) och 

ammoniumjonen (NH4
+
), där den icke joniserande ammoniaken är mer toxisk än 

ammoniumjonen. Det är därför viktigt att veta fördelningen mellan ammoniak och 

ammoniumjoner i vatten. Det finns många faktorer som reglerar ammoniaks toxicitet hos 

vattenlevande organismer. Dessa är bland annat pH och syrgaskoncentration där toxiciteten 

ökar med stigande pH och minskande syrgaskoncentration. Fördelningen av ammoniak 

påverkas av pH och temperatur och ökar andelen ickejoniserad ammoniak när de stiger. 

Ammoniak kan till exempel hos fisk skapa stress, ökad andning, hjärtverksamhet och 

syreupptag samt eventuella krampanfall, koma och slutligen död. Andra effekter som inte 

skapar akut dödlighet skapas genom långvarig exponering av lägre koncentrationer och leder 

till effekter på artens populationsdynamik. Sådana effekter märks tydligast genom 
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tillväxtminskning vad gäller vikt eller längd, eller effekter som kan relateras till 

reproduktionen som äggproduktion, kläckning och larvens överlevnad. Det finns även andra 

effekter som kan utgöras av beteende förändringar, vävnadsskador (patologiska förändringar i 

vävnaden hos gälar, lever och njure hos fisk), biokemiska eller fysiologiska förändringar som 

påverkar organismen. Något tryggande är att effekterna i de flesta fall är reversibla 

(Strömberg et al. 2010).   

 

Nitrat och nitrit är två andra former av kväve som också kan verka toxiskt på vattenlevande 

organismer. Det krävs relativt höga halter nitrat för att ämnet ska kunna få en toxisk verkan 

och de organismer som är mest känsliga för nitrat är till exempel nattsländor, groddjur och 

laxfisk som kräver minst 10 mg nitratkväve/l för att det ska verka toxiskt. Nitrit förekommer 

naturligt i ytvatten i låga halter och oxiderar hemoglobinet i blodet hos djur och människor till 

methemoglobin som försämrar syretransporten i blodet. Nitrit ingår också i bildningen av 

cancerogena nitrosaminer i kroppen vilket gör det extra skadligt. Laxfisk är den grupp som är 

känsligast för nitrit och akuta effekter uppstår vid halter på 0,19- 0,88 mg nitritkväve/l andra 

fisk grupper tål halter på 2,3 – 190 mg/l innan akuta effekter uppstår (Strömberg et al. 2010). 

Nitrit och ammonium är lättlösligt i vatten och oxiderar snabbt till nitrat. Detta får betydelse 

när man utför vattenkemiska mätningar eftersom de mängder ammonium och nitrat som man 

uppmätt vid en viss punkt delvis har omvandlats till nitrat längre nedströms i strömmande 

vatten (Strömberg et al. 2010). 

 

3.2.3 Sötvatten, hav och estuarier 
 

Det är viktigt att veta vilket näringsämne som är begränsande för något akvatiskt ekosystems 

bioproduktion eftersom det är avgörande för hur ekosystemet påverkas av antropogena 

tillskott av olika näringsämnen. Om till exempel tillgången på ett icke begränsande 

näringsämne ökar sker det inte någon ökning av bioproduktionen men däremot om en ökning 

av ett begränsande näringsämne sker. En ökning av bioproduktionen kan som tidigare nämnts 

bland annat påverka näringskedjorna i ekosystemet. 

Sötvatten, hav och estuarier skiljer sig åt när det gäller vilket näringsämne som är 

begränsande för bioproduktionen. Det begränsande näringsämnet för sötvattensekosystem 

som sjöar och vattendrag är generellt fosfor och de marina ekosystemen begränsas generellt 

av kväve (se Redfield ratio kapitel 3.2.3.1). Detta beror dels på att fosfor kan bli adsorberat 

av partiklar i sötvatten vilket leder till en förening som ofta inte är tillgänglig för upptag av 

fytoplankton medan fosfor konkurrerar om adsorptionsytor på partiklar med ett stort antal 

anjoner
 
(negativt laddade) i havet. Skillnaden beror på salthalten, där en ökad salthalt frigör 

fosfors bindning till partiklarna och som ett resultat blir fosfor desorberad från partiklar och 

blir biologiskt tillgängligt i haven. När fosfor ökar i en sjö kan fytoplankton dock visa på 

kvävebegränsning under en kortare period, men återgår till fosforbegränsning ganska snabbt 

eftersom kvävebegränsningen gynnar cyanobakterierna som kan fixera kväve direkt från 

atmosfären och återföra det till systemet (Krebs 2009, Howarth et al. 2011). Kustliga marina 
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områden och haven har inte samma tillgång på cyanobakterier som sjöar vilket bidrar till den 

generella kvävebegränsningen i dessa ekosystem. Cyanobakterierna är få som tidigare nämnts 

i kap 3.2.1 Primärproduktionen på grund av att det förekommer höga koncentrationer av 

sulfat i havsvatten och för att de då blir mer sårbara för predation (Howarth et al. 2011). 

Det är svårare att göra en bedömning av vilket näringsämne som är begränsande för estuarier 

och andra marina kustliga områden eftersom de är komplexa gradienter av 

näringsbegränsningar. Detta beror på att de formar en zon mellan saltvatten där kväve ofta är 

begränsande för primärproduktionen och sötvatten där fosfor ofta är det begränsande 

näringsämnet.  Primärproduktion kan till exempel ändras från att vara kvävebegränsad till att 

vara fosforbegränsad om tillförseln av kväve från land blir tillräckligt mycket större än 

tillförseln av fosfor (Howarth et al. 2011).  

Estuarier och kustliga marina områden är ofta utsatta för eutrofiering på grund av att 

näringstillförseln är hög. Detta beror på att stora mängder näringsämnen från naturliga 

processer som kemisk vittring från land och antropogena utsläpp är med och bidrar till det 

totala näringstillståndet (Holden 2008). Stratifikationen som uppkommer genom att 

‖barriärer‖ av salt och sötvatten skapas (se kap 3.2.4 Andra inverkande faktorer), gynnar 

dessutom uppkomsten av så kallade döda zoner där det är mindre än 2 mg/l syre i vattnet och 

alla syrekrävande heterotrofer antingen lämnar området eller dör (Krebs 2009).  

Vilket näringsämne som är begränsande för bioproduktionen i något akvatiskt ekosystem har 

också betydelse för hur angränsande ekosystem påverkas av till exempel en ökning av ett visst 

näringsämne. Om ekosystemet till exempel blir fosfor begränsat så minskar 

primärproducenternas upptag av kväve vilket troligtvis minskar kvävets retention. Detta 

resulterar i sin tur i en större och längre transport av kvävet till angränsande ekosystem där 

effekterna av en ökad näringstillförsel ökar (Howarth et al. 2011).  

I de flesta mätningar som utförs på akvatiska ekosystem används det så kallade Redfield ratiot 

för att avgöra vilket näringsämne som är begränsande för ett ekosystems primärproduktion. 

Riktigheten i detta mått är av betydelse när man ska försöka utvärdera hur en utsläppskälla 

som till exempel en industri påverkar sin recipient. 

 

3.2.3.1 Redfield ratio 

 

Alfred Redfield upptäckte i början på 1900-talet att planktons elementära sammansättning var 

väldigt lik sammansättningen av näringsämnena i djup havet. Baserat på dessa observationer 

föreslog han ett kväve: fosfor förhållande på 16:1. Resonemanget är baserat på att 

förhållandet 16:1 kontrolleras av fytoplanktons krav på dessa näringsämnen eftersom när 

fytoplankton bryts ner blir de en del av djuphavets sammansättning (Figur 3)(Arrigo 2005). 

I verkligheten är Redfield ratiot på 16:1 bara ett medelvärde som reflekterar en ekologisk 

balans mellan olika typer av primärproducenters överlevnadsstrategier. Det finns olika typer 

av fytoplankton som är specialiserade på att överleva på olika näringsnivåer. Dessa kan 
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indelas i huvudsakligen 3 grupper: Typ 1 som har ett högt N: P ratio och fortfarande kan 

överleva när det finns få resurser att tillgå men inte har möjlighet att snabbt föröka sig när 

förhållandena bli gynnande för tillväxt. Typ 2 som har ett lågt N: P ratio och är anpassad för 

snabb tillväxt men har en kortare livslängd. Typ 3 som har ett N: P ratio nära Redfield ratiot 

och balanserar tillväxt med livslängd. Redfield ratiot på 16:1 för fytoplankton representerar 

därför ett medelvärde för en divers grupp av fytoplankton som växer under flera olika 

förhållanden och tillämpar flera olika överlevnadsstrategier. När man ska uppskatta vilket 

näringsämne som är begränsande så reflekterar måttet därför bara de generella proportionerna 

i vilka kemiska ämnen reagerar med varandra i det globala fytoplanktonsamhället och är inte 

någon exakt sanning (Arrigo 2005). 

Att avgöra vilket näringsämne som är begränsande för primärproduktionen är därför mycket 

komplicerad i verkligheten men en viktig del när det handlar om att ta reda på om och på 

vilket sätt ett ekosystem påverkas av ytterligare tillsatser av näringsämnen. 

 

3.2.4  Andra inverkande faktorer 
 

Akvatiska ekosystem påverkas inte bara av näringsämnen och därför måste man även beakta 

andra faktorer vid bedömning av ett ekosystems ekologiska status. En sådan bedömning görs 

till exempel i samband med olika undersökningar där man försöker bestämma om ett 

ekosystem är påverkat av en hög näringsbelastning. Figur 6 från SWECO:s rapport 2009, 

‖Samband mellan åtgärder mot övergödning och ekologiska effekter i vattendrag - en 

litteraturstudie‖, på uppdrag av Naturvårdsverket, visar hur olika faktorer inverkar på 

akvatiska makrofyter i olika skalor.  Makrofyt betyder storvuxen växt i vattenvegetation 

(Nationalencyklopedin 2011e) men bilden är även aktuell för fytoplankton i akvatiska system. 

 

 
 

 

 

Figur 6. Faktorer som påverkar akvatiska makrofyter 

i olika skala. (Holmqvist och Bengtsson 2009 sid 16). 
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Ett områdes hydrologi påverkar till exempel näringsämnenas koncentrationer vilket i sin tur 

påverkar hur stort upptaget är av organismerna. Detta påverkar i sin tur ämnenas inverkan på 

tillväxten och deras toxiska inverkan på organismen. Tillväxten påverkar sedan konkurrensen 

och predationen.  

 

En ökad tillväxt kan leda till en ökad nedbrytning som i sin tur kan resultera i hypoxi. Hypoxi 

tillståndet påverkas förutom av näringstillståndet också av graden av omblandning av djup 

och ytvatten som om den är otillräcklig kan det leda till detta tillstånd. Omblandningen av 

olika vattenmassor kallas med andra ord för vattenmassans stratifieringsgrad. När ett 

ekosystem har en hög stratifieringsgrad dvs. när de olika vattenmassorna har ett väldigt litet 

utbyte med varandra krävs det mycket mindre tillsatser av näringsämnen för att skapa ett 

hypoxi tillstånd än när stratifieringsgraden är låg. I akvatiska ekosystem bestäms 

stratifieringsgraden av både temperaturen och salinitets gradienter vilket betyder att 

stratifieringsgraden påverkas olika i olika akvatiska ekosystem. Sjöar och uthav påverkas 

främst av temperaturskillnader medan estuarier och kustliga områden har betydande salinitets 

gränser som bidrar till stratifieringsgraden (Chapin III et al. 2002, Howarth et al. 2011). 

 

Olika typer av akvatiska ekosystem är dessutom olika känsliga för näringstillskott, oligotrofa 

system som är naturligt näringsfattiga kräver ett mindre tillskott av näringsämnen än eutrofa 

för att en förändring i ekosystemet skall uppstå (Chapin III et al. 2002). Att avgöra ett 

ekosystems ekologiska status och hur en faktor påverkar en annan är därför en ganska 

komplicerad process som är avgörande för att kunna minska effekterna av den antropogena 

påverkan på ekosystemen.  
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4. LKAB 
 

4.1 LKAB inledning 
 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som producerar 

järnmalmsprodukter till stålindustrin samt andra mineralprodukter till många olika branscher 

och användningsområden. Koncernen har 3 700 anställda och består av ett 30.tal bolag i 15 

länder. Huvudprodukten är järnmalmspellets för råjärns tillverkning och 

järnmalmsverksamheten finns i Narvik, Kiruna, Svappavaara, Luleå och Malmberget (LKAB 

broschyr 2011). LKAB:s verksamhet i Malmberget ligger i Vitåfors industriområde (figur 7) 

och man genererar främst järnmalmsprodukter utifrån magnetit och hematit vilka bryts i en 

underjordsgruva (Björnström 2009, LKAB broschyr 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. LKAB Malmbergets verksamhets placering i Europa, Sverige och Gällivare 

kommun. (Björnström 2009 sid 90, Koncernpresentation LKAB 2011) 
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Brytning och förädling av mineraler påverkar miljön, främst genom förändringar av 

landskapet, energianvändning samt utsläpp till luft och vatten där utsläpp av kväve till 

akvatiska ekosystem ligger i fokus för denna uppsats. LKAB strävar efter att begränsa denna 

påverkan genom god framförhållning (LKAB broschyr 2011).  

I utredningen ‖Kväveutredning LKAB Vitåfors, Kväve- och fosforutsläppets påverkan på 

älvmiljön‖ presenteras den deldom av Miljödomstolen som ligger till grund för de utredningar 

som utförts vad gäller de tekniska möjligheterna, samt de ekonomiska och miljömässiga 

konsekvenserna av att minska utsläppet av kväve till recipienten för LKAB:s verksamhet i 

Vitåfors Malmberget. 

‖Miljödomstolen har i deldom 2007-12-11 i målet M 2090-06 bl.a. 

beslutat om prövotidsföreskrift gällande LKAB Malmbergets utsläpp till 

vatten av kväve m.m. (U3). 

I prövotidsföreskriften står följande: 

”U3. Bolaget ska utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna samt 

de miljömässiga konsekvenserna av att reducera utsläppen av kväve och 

olja till recipienten genom att effektivisera användningen av 

sprängämnen samt genom extern rening. Vidare ska bolaget redovisa 

halterna av olika kväveföreningar såsom nitrat, nitrit, ammonium samt 

totalkväve och variationerna under året av dessa halter samt utvärdera 

miljöeffekten av de reducerade kväveföreningarna i recipienten. Bolaget 

ska dessutom klargöra möjliga åtgärder för att minska negativa 

miljöeffekter i recipienten. I utredningen ska ingå en recipient bedömning 

med avseende på eutrofieringssituationen i Lina och Kalix älvar samt 

eventuell påverkan på Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön” ” 

(Strömberg et al. 2010 sid 1). 

För att uppfylla kraven i miljödomen har LKAB själva och konsultbolag på uppdrag av 

LKAB låtit utföra ett antal utredningar vad gäller kväveutsläpp till recipienter och dess 

påverkan på de berörda ekosystemen. Delar av dessa utredningar har presenterats i följande 

kapitel för att besvara följande problemställningar:  

I vilken utsträckning och på vilket sätt påverkar LKAB den ekologiska statusen på recipienterna? 

Påverkar utsläppen idag eller är de för små? Vilka åtgärder utförs och vad kan man vinna på att utföra 

dem ur en naturvetenskaplig och företagsenlig synvinkel? 

 

En beskrivning av verksamhetens struktur i Vitåfors Malmberget görs också för att ge en 

förståelse av hur spridningen av kväve ser ut i verksamheten. Kapitlet är också nödvändigt för 

att förstå kapitel 5 där utsättande av provtagningspunkter för kväve i vatten under jord och en 

beräkning av kväveandelar i Malmbergsgruvan har genomförts. 
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4.2  Verksamhetens struktur, Malmberget  
 

4.2.1  Produktionen 
 

Gruvverksamheten sker dels ovan jord och dels under jord. Under jord sker själva 

brytningsprocessen, man driver tunnlar för att nå fram till de 12 olika malmkropparna (figur 

8) där man utvinner malm genom följande process (figur 9);  

 

 Figur 8. De olika malmkropparna i Malmberget (blåfärgade: magnetit, 

rödfärgade: hematit)(Enberg och Johansson 2011). 
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Skivrasbrytningen sker i flera olika steg, enligt figur 9 börjar det med tillredning som innebär 

att man driver tunnlar för att kunna starta brytningsprocessen. Sedan startar rasborrningen där 

man placerar sprängämnet inne i den malmkropp som man bryter i. Efter själva sprängningen 

börjar raslastningen då det sprängda berget lastas och transporteras vidare till ett schakt som 

sedan tappas i truckar (se nummer 4 i figur 9). Truckarna tömmer sedan det sprängda berget i 

krosstationer och berget som egentligen benämns som råmalmen transporteras vidare via ett 

system av bandtransportörer och skipar till en uppfodringsplats.  

Ovan jord behandlas råmalmen och blir till en produkt i flera olika steg. Figur 10 beskriver 

den huvudsakliga processen:   

När råmalmen först kommer upp från gruvan skickas den till ett sovringsverk (sovring i figur 

10) där det sker en ‖torr‖ separering av malm och gråberg. Sedan sker en ‖våt‖ separering i 

anrikningsverket där råmalmen ‖tvättas‖ av från slaggprodukter med tillsats av vatten. 

Gråbergsrester separeras från den magnetiska malmen med hjälp av magneter i denna 

anläggning. Efter detta steg skickas malmen till en slurry där den blandas upp med vatten och 

tillsatser av kvartsit, olivin och kalk. Blandningen skickas sedan vidare till pelletsverken BUV 

och MK3 där den färdiga produkten i form av pellets skapas genom avvattning av slurryn. 

Sedan rullas produkten till kulor och går in i en ung där den oxideras till hematit. Den färdiga 

produkten som kallas för pellets har sedan skapats och transporteras vidare till kunder. Den 

bruna pilen från anrikningsverket till sandmagasinet visar var avfallsvattnet från processen i 

anrikningsverket hamnar. En bättre beskrivning av cirkulationen av processvattnet görs i nästa 

kapitel. 

Figur 9. Skivrasbrytningens olika steg.(Enberg och Johansson 2011) 
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4.2.2 Kvävets ursprung och spridning i verksamheten  

 

Det kväve som genereras av LKAB:s verksamhet i Vitåfors kommer från sprängämnen som 

man använder till produktion och tillredning under jord och beror alltså inte på malmens 

mineralogiska och kemiska sammansättning Kvävehalten är ett direkt mått på hur mycket 

odetonerat sprängämne som följer med råmalmen upp ur gruvan. Allt som leder till en högre 

specifik sprängämnesförbrukning resulterar i en ökning av kvävehalten i råmalmen på grund 

av att mängden odetonerat sprängmedel ökar (Björnström och Brännström 2005). 

Den specifika sprängämnesförbrukningen som motsvarar kg sprängämne per ton råmalm 

beror på vilken typ av sprängning man utför. Tillredning som kan ses i figur 9 (nr 1) kräver 

mer sprängämne än ordinär rasbrytning (sprängning i figur 9) för att man måste spränga mot 

en vägg och få det berg som ska sprängas loss att skjuta ut vågrätt istället för lodrätt som i 

ordinär rasbrytning (Björnström och Brännström 2005). Eftersom man inte har någon hjälp av 

tyngdkraften i det steget i tillredningen så krävs det mer och kraftigare sprängämne än vid den 

ordinära rasbrytningen. Borrhålen måste också på grund av inspänningsförhållanden sitta 

mycket tätare eftersom man har en mindre yta att spränga mot. Detta medför en högre 

sprängämnesförbrukning då borrhålen ligger tätt och ökar risken för att närliggande borrhål 

påverkar varandra vid sprängning vilket kan öka mängden odetonerat sprängämne. I 

öppningsskedet (när man driver tunnlar) förekommer dessutom mycket läckage av 

grundvatten som ökar risken för spill under laddning (Björnström och Brännström 2005). 

Förutom typen av sprängning påverkar även olika grader av fuktighet och bergets kvalité hur 

mycket sprängämne som måste användas. Sprängningen och laddningens prestanda påverkar 

också kvävehalten i råmalmen och beror dels på hur laddningens layout ser ut dvs. hur man 

har placerat sprängämnet i berget (figur 9 nr 2 rasborrningen, visar en typ av layout). Höga 

kvävehalter i råmalmen är en indikation på att det sker en ofullständig detonation i borrhålet 

vilket leder till att sprängämne finns kvar i råmalmen och att sprängning och laddning inte 

fungerar optimalt. I LKAB:s järnmalmsverksamhet i Kiruna har man studerat olika layouter 

för laddning och skjutning år 2005 och kommit fram till att typen toppinitiering är den layout 

som genererar minst andel odetonerat sprängämne (Björnström och Brännström 2005). 

Toppinitiering är däremot inte en optimal metod för gruvverksamheten i Vitåfors Malmberget 

på grund av att brytningen sker i flera olika malmkroppar med olika form och kräver olika 

typer av layouter för laddning och skjutning. Verksamheten i Kiruna bryter i en enda stor 

malmkropp och kan därför använda sig av en typ av layout (Hedström och Björnström 2010). 

Den specifika sprängämnesförbrukningen bestämmer också hur mycket kväve som löser sig i 

gruvvattnet och i anrikningsprocessen där råmalmen ‖tvättas‖ av. De sprängmedelsrester som 

finns kvar i råmalmen och därmed den mängd kväve som dessa rester innehåller löser sig då i 

vattnet från anrikningen som sedan pumpas ut i verksamheten och som vid något tillfälle når 

recipienten Lina älv (Björnström och Brännström 2005, Strömberg Uno et al. 2010). 
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4.2.3 Cirkulationen av processvattnet 
 

Cirkulationen av allt vatten ovan jord som använts vid någon process i verksamheten kan ses i 

figur 11. Pilarna förklarar vattnets flödesriktning och för att förklara bilden ytterligare och hur 

den hänger ihop med flödet av kväve så ges följande förklaring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvävet kommer upp från gruvan på två olika sätt, antingen i löst fas i gruvvattnet eller med 

råmalmen (Björnström och Brännström 2005). Det vatten som används under jord till de olika 

processerna (borrning mm) är grundvatten och när det har använts i en process samlas det upp 

i slambassänger på olika nivåer i gruvan (se figur 16). Slambassängerna används för att 

partikelmängden ska minska innan det via flera olika pumpar på olika höjdnivåer pumpar det 

vidare upp mot ytan. Vattnet i gruvan har bara en riktning det vill säga att allt vatten som 

används till de olika processerna under jord i princip bara kommer från grundvattnet, det 

cirkulerar alltså inte runt under jord som det gör ovan jord, förutom den lilla mängd vatten 

som har så liten partikelhalt att det kan användas igen för produktion. Efter att vattnet har nått 

Figur 11. Principiellt vattenflödesschema över LKAB Vitåfors processvatten.(Modifierad efter Björnström 2009 sid 86) 
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dagen cirkulerar det runt ovan jord där det når de 4 olika verken (sovringsverket, 

anrikningsverket, bandugnsverket och MK3) och används till process-, spolnings-, kylnings 

och brandvattenändamål (Björnström och Brännström 2005). Vattnet når sedan 

sandmagasinet som är en stor damm där partikelmängden minskar genom sedimentation och 

leds sedan vidare till en fällningsstation och till ett klarningsmagasin där vattnets partikelhalt 

minskas ytterligare. Från klarningsmagasinet kan vattnet ledas åt två olika håll, antingen till 

bräddavloppet som leder ut i Lina älv eller till pumpstationen som pumpar in vattnet i 

verksamheten igen. När vattnet leds ut i älven beror det på att verksamheten har fått ett 

överskott av vatten vilket är en vanlig företeelse under vårfloden då verksamheten får in 

alldeles för mycket vatten i omlopp från både smältande snö, nederbörd och ett större tillflöde 

av grundvatten under jord. Det finns inget reningssystem för kväve och Lina älv får motta den 

mängd som tillkommit under de olika processerna och då framför allt från anrikningsverket 

och från gruvan. 

Enligt figur 11 kan vattnet från de fyra olika verken också hamna i grovavslamningsdammar 

och en markbäddningsanläggning som sedan går vidare till klarningsmagasinet. Gruvvattnet 

och vattnet från de fyra olika verken kan även hamna i katastrofmagasinet men det är mer ett 

undantag än en regel vilket också gäller för flödet från verken till reservdammen. Inflödet av 

vatten till hela flödesschemat består av kommunalt dricksvatten, gruv- och grundvatten, 

nederbörd och vatten från Lina älv. Under hela processens gång påverkas kvävets 

koncentration av utspädningseffekter och omsätts sannolikt i någon mån av olika biologiska 

processer (nitrifikation och denitrifikation) innan det faktiskt når Lina älv. Detta antagande 

har sin grund i den omfattande kväveutredningen som gjordes i Kirunagruvan år 2005 där 

man fann att halten ingående kväve var större än den utgående. Kirunagruvan är jämförbar 

med Malmbergsgruvan eftersom verksamheten i princip är den samma med det undantaget att 

brytningen görs i en enda stor malmkropp i Kiruna och i 12 olika malmkroppar i Malmberget 

(Björnström och Brännström 2005, Hedström och Björnström 2010). 

 

4.3 Undersökningar av miljöeffekter på 

recipienterna 
 

Det finns flera olika typer av undersökningar som lämpar sig för att ta reda på miljötillståndet 

i sjöar och vattendrag. LKAB har med hjälp av olika konsultbolag (Pelagia AB, Vattenfall 

Power Consultant, hushållningssällskapet, SWECO) och själva låtit utföra biologiska, 

vattenkemiska och fysiska undersökningar på recipienten Lina älv i syfte att undersöka om 

ekosystemet är påverkat av en hög näringsbelastning (Strömberg et al. 2010). Nedan följer en 

kort beskrivning av de olika biologiska, fysiska och vattenkemiska undersökningarna som 

flertalet konsultbolag har utfört på uppdrag av LKAB i recipienten Lina älv på senare tid. 
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4.3.1 Undersökning av påväxtsamhället 
 

Med hjälp av konsultbolagen Pelagia AB och Vattenfall Power Consultant har LKAB år 2006 

låtit utföra undersökningar av påväxtalger och påväxtsamhället i Lina älv för att öka 

kunskapsläget kring näringstillståndet i recipienten (Strömberg et al. 2010). Påväxtalger är 

växtplankton som sitter fast på olika substrat i vattendrag och sjöar och skiljer sig från andra 

växtplankton som lever i den fria vattenmassan. Påväxtalger är viktiga primärproducenter i 

rinnande vatten. När man utför en undersökning av påväxtalger använder man sig ofta inte 

bara av själva påväxtalgerna utan hela påväxtsamhället som är:  

‖alla organismer inom grupperna alger, bakterier, svampar och 

mikroskopiska djur, som sitter fast på eller lever i direkt anslutning till 

olika typer av substrat (stenar, makrofyter etc.) i vattnet” 

(Naturvårdsverket 2011b sid 1-2). 

Syftet med en analys av påväxtsamhället i ett ekosystem är att: 

 ‖beskriva tillstånd och förändringar med avseende på 

artsammansättning, artantal och relativ förekomst av arter, särskilt 

indikatorarter.‖ (Naturvårdsverket 2011b, sid 1)  

Metoden är vida accepterad och används för att bedöma vattenkvalitet i bland annat Europa, 

USA, Australien, Japan och Brasilien. Enligt naturvårdsverket kan man samorda 

undersökningen med till exempel undersökningar av bottenfauna och elfiske för att få en 

bättre helhetsbild av ekosystemets tillstånd (Naturvårdsverket 2011b).  

Vattenfall Power Consultants undersökningar av påväxtalger i Lina älv år 2006 visade på ett 

måttligt näringstillstånd i 2 av 3 provtagningspunkter nedströms utsläppspunkten i Lina älv 

vilket är normalt och förväntat för ett vattendrag i denna region. Den tredje ansågs 

svårbedömd ur näringssynpunkt på grund av någon form av störning (Strömberg et al. 2010).  

Pelagia AB:s undersökning av uppmätt biomassa av påväxtalger indikerade på en viss 

näringsberikning vid två provtagningspunkter nedströms LKAB Malmbergets anläggning i 

form av större biomassa av påväxtalger, högre artrikedom av påväxtätare och större förekomst 

av dominerande påväxtätare som bäckbaggar och dagssländelarver. När resultaten jämfördes 

med resultat från en likande undersökning från år 1999 fann man att fler arter och större 

tätheter av bäckbaggar hittades i referensstationen som ligger uppströms LKAB Malmbergets 

utsläppspunkt till Lina älv. Därför ansågs resultatet inte som entydigt (Strömberg et al 2010, 

Hoffsten 2006). 
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4.3.2 Undersökning av bottenfauna och elfiske 
 

4.3.2.1 Bottenfauna 

 

LKAB och Boliden Aitik lät utföra en gemensam undersökning på bottenfaunan i bland annat 

Lina älv år 2005 i syfte att göra en jämförelse mellan uppmätta värden och förväntade värden 

för regionen. Resultatet skulle sedan ligga som underlag för att kunna göra en samlad 

bedömning av näringstillståndet i bland annat Lina älv. Konsultbolaget Pelagia AB lät också 

utföra en undersökning men år 2006 där undersökningens främsta syfte var att utreda 

näringsbelastningen i Lina älv (Strömberg et al. 2010). 

Med bottenfauna så avses djur som befinner sig i eller på botten i bäckar, floder och hav 

(Nationalencyklopedin 2011g). Den här typen av undersökning är lämplig för beskrivning av 

vattnets kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom olika arter av bottenfaunan har olika 

känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer (Naturvårdsverket 2011a). 

Syftet med att utföra undersökningar av bottenfauna i sjöar och vattendrag är att övervaka 

förändringar över tiden av dels miljötillståndet, biodiversiteten och förekomsten av sällsynta 

arter (Svenska lantbruksuniversitetet 2011). 

LKAB och Boliden Aitiks undersökning i provtagningspunkterna för Lina älv visade på att 

det totala antalet arter var något lägre nedströms LKAB Malmbergets verksamhet jämfört 

med lokaler uppströms. Olika index (H’Shannons diversitetsindex, ASPT renvattenindex och 

DFI trofiindex) användes för att jämföra värden från opåverkade vattendrag i samma region. 

Genom dessa ville man ta reda på om det eventuellt förekom några störningar och värdena 

tycktes inte peka på att recipienten skulle vara påverkad av för hög näringsbelastning. 

Värdena från både diversitetsindex och renvattenindex visade också på bättre värden än 

förväntade för regionen (Strömberg et al. 2010).  

Pelagia AB:s undersökning visade att: 

‖…inga signifikanta skillnader i artantal av filtrerande bottenfauna 

eller tätheter av dominerande filterarter mellan stationerna 

påträffades‖ (Strömberg et al. 2009 sid 29).  

 

Vid en jämförelse med år 1999 resultat så indikerar det på att förhållandena har förbättrats för 

filtrerande bottenfauna eftersom det under år 1999 undersökning påträffades flest arter och 

högre tätheter vid referensstationen som ligger uppströms LKAB Malmbergets verksamhet. 

Pelagia AB:s undersökning av bottenfauna gjordes i samband med deras undersökning av 

påväxtalger och den samlade bedömningen av resultaten är att LKAB:s utsläpp orsakar en 

måttlig näringsberikning nedströms utsläppspunkten i Lina älv och att bottenfaunasamhället i 

stort inte visar på några betydande tecken av störning (Strömberg et al. 2010). 
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4.3.2.2 Elfiske 

 

Hushållningssällskapet har år 2005 utfört en elfiskeundersökning i Lina älv i syfte att 

undersöka beståndsstrukturen. Vattenfall Consultant AB utförde också en elfiskeundersökning 

i Lina älv under år 2006 för att bedöma arttäthet och metallinnehåll hos fisk. Fiskeriverket 

utför dessutom elfisken årligen i Ängesån som sammanstrålar med Lina älv för att följa 

bestånden av framför allt lax- och öringungar (Strömberg et al. 2010). 

Fiskar är bra indikatorer på om det förekommer eutrofiering eller inte. Ett bra exempel är 

öring som påverkas negativt av att halten löst syre i vattnet minskar vilket sker vid 

eutrofiering (Holmqvist och Bengtsson 2009). Hering et al. 2006 verifierar också detta genom 

att visa på att fisk är en av de känsligaste arterna för förändringar i syrehalt och organiska 

föreningar. Undersökningar på fisk lämpar sig för längre övervakningsperioder eftersom fisk 

har en relativt lång generationstid vilket gör det möjligt att upptäcka långsamma förändringar 

i vattendrag (Holmqvist och Bengtsson 2009). 

Elfiske innebär att man sänder ut en svag ström i vattnet som lockar till sig fisk som sedan 

bedövas. Fisken kan sedan fångas och undersökas utan att bli skadad och sedan återföras till 

vattnet. Metoden används för att kvantifiera eller inventera populationer av fisk och då främst 

ungar av öring och lax (Fiskeriverket 2011).  

Hushållningssällskapets undersökning år 2005 i Lina älv visade på mycket låga tätheter av 

fisk i allmänhet vilket sannolikt berodde på ett högt vattenflöde under undersökningstiden. 

Därför kunde inga säkra slutsatser dras om beståndsstrukturen (Strömberg et al. 2010).  

Vattenfall Consultant AB:s undersökning år 2006 visade på att det förekom relativt normala 

tätheter av öring för vattendrag i regionen. Fiskeriverkets undersökning visade att det förekom 

årsyngel i ungefär samma tätheter uppströms som nedströms Lina älvens inflöde i Ängesån. 

Förekomsten av äldre ungar var dock högre i medeltal uppströms men under vissa år var den 

högre nedströms i Lina älvens inflöde i Ängesån. Fiskeriverkets bedömning är därför att 

vattnet i Lina älven och därmed även LKAB:s utsläpp av kväve inte leder till någon negativ 

påverkan på laxfiskens uppväxtförhållanden och fortplantning i Ängesån (Strömberg et al. 

2010). 

 

4.3.3 Fysisk undersökning 
 

SWECO har för LKAB:s räkning utfört en simulation av vattenföringen tillsammans med 

kvävekoncentrationen år 2009. På så sätt har näringsnivån kunnat sättas i relation till 

utspädningseffekten som är viktig för utfallet av recipientens ekologiska status. Näringsnivån 

som påverkar sammansättningen av olika makrofyter i ett vattendrag påverkas av 

utspädningseffekter som bland annat bestäms av vattendragets fysiska egenskaper som 

flödeshastighet, vattendjup och flodbredd. Undersökningen utgör också ett viktigt underlag 

för den samlade bedömningen av recipientens ekologiska status eftersom näringsämnenas 

koncentrationer bestämmer hur stort upptaget är hos organismerna och för att olika 
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koncentrationer av olika former av kväve kan verka toxiskt på olika organismer (Holmqvist 

och Bengtsson 2009, Strömberg et al. 2010). 

Utspädningen har räknats ut genom en spridningsberäkning som baserats på 

årsmedelbelastning av kväve från både diffusa och punktkällor samt på medelvattenföring i 

vattendragen. Medelvattenföringen har baserats på nederbörds- och temperaturdata från 

SMHI och kvävebelastningen utgår från mätningar av vattenkemin som utförts av LKAB 

Malmberget, Boliden Aitik samt Torne- och Kalixälvars vattenvårdsförbund (en utförligare 

beskrivning av tillvägagångssätt finns i bilaga 1 i kväveutredning LKAB Vitåfors, kväve och 

fosforutsläppets påverkan på älvmiljön). Dessa beräkningar har gjorts för Lina älv som är 

recipient till LKAB:s processvatten från verksamheten i Vitåfors Malmberget och för 

Ängesån eftersom de sammanstrålar innan de båda till slut hamnar i Kalixälv (Strömberg et 

al. 2010).  

Resultaten visade att utsläppet från LKAB:s verksamhet i Malmberget har betydande 

inflytande över totalkvävekoncentrationen i Lina älv nära utsläppspunkten och att halten 

sedan sjunker efter hand på grund av utspädningseffekter när biflöden tillför vatten till 

vattendraget. Totalkvävehalten varierar också med vattenflödet. Höga flöden under vårfloden 

uppvisar låga kvävehalter medan de högsta koncentrationerna förekom under perioden strax 

innan vårfloden. Även LKAB:s bräddvatten/processvatten varierar i koncentration och flöde. 

Den koncentration som uppmätts nedströms LKAB:s verksamhet påverkas även av 

bakgrundsbelastning och andra punktkällor längs vattendraget (detta utreds vidare i kapitel 

4.4) (Strömberg et al. 2010).  

 

4.3.4 Vattenkemiska undersökningar 
 

SWECO konsultbolag har tagit fram ett kontrollprogram till LKAB för analys av 

vattenkvaliteten längs älvsystemet från Vitåfors till Kalixälvens nedre del söder om 

Överkalix. Analyserna som genomfördes mellan år 2008 till 2009, en gång i månaden, 

inkluderade mätningar på kväve och fosfor, temperatur, pH, alkalinitet, konduktivitet, fluorid 

och klorid. De analyserna som gjordes på de olika kväveformerna, ammoniak, nitrat och nitrit 

har gjorts i syfte att redovisa i vilken mängd de förekommer i Lina älv, Ängesån och Kalixälv 

i förhållande till LKAB Malmbergets verksamhets utsläppspunkt. Halterna har sedan jämförts 

med miljökvalitetsnormers riktvärden för att kunna avgöra halternas påverkan på 

ekosystemets organismer (Strömberg et al. 2010).   

De mätningar som utförts på ammoniak, nitrat och nitrit visade att dessa kväveformer inte 

förekom i sådana nivåer som skulle kunna skada ekosystemet i Lina älv, Ängesån eller 

Kalixälv. Förekomsten av laxfiskar som är den känsligaste gruppen och tål de minsta halterna 

av alla kväveföreningar förekommer i alla lokaler vilket stödjer antagandet om att dessa 

ämnen inte har någon betydlig påverkan på vattenorganismerna. Det ska dock nämnas att 

medelhalten av nitrit ligger något över miljökvalitetsnormens riktvärde för laxfisk i Lina älv 

men ligger också över i Ängesån som inte påverkas av LKAB:s utsläpp i någon nämnvärd 
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grad (detta antagande utreds vidare i kapitlen 4.4 och 4.5). Nitrat halterna är dock tydligt 

förhöjda nedströms Vitåfors och Kavajokis inflöde men förekommer inte i sådana mängder att 

det orsakar toxiska effekter. Enligt SWECO:s utredning minskas de förhöjda nitrit värdenas 

effekt på ekosystemets organismer eftersom det vid dessa områden förekommer förhöjda 

kloridhalter. Klorid konkurrerar nämligen med nitriten vid upptaget hos organismer vilket 

också bekräftas av flera studier kring nitritens toxiska effekt på organismer (Strömberg et al. 

2010, Williams och Eddy 1986, Lewis Jr et al. 1986). Akuta toxiska effekter på laxfisk som är 

den känsligaste gruppen uppstår vid 0,19 mg nitrat/l och medelhalten i den station som 

uppmätte det högsta värdet var ca 3 gånger längre (Strömberg et al. 2010). 

 

4.3.5 Sammanfattande bedömning av undersökningarna 
 

Enligt SWECO:s bedömning i ‖Kväveutredning LKAB Vitåfors, Kväve- och fosforutsläppets 

påverkan på älvmiljön‖ påverkar LKAB:s utsläpp kvävehalten i älvsystemet främst ner till 

Lina älvens inflöde i Ängesån. Nedströms utsläppet varierar halterna av alla kväveformer 

mycket under året och är tydligt förhöjda jämfört med de nivåer som förekommer i referensen 

uppströms LKAB. De undersökningar som har gjorts nedströms LKAB vad gäller fisk och 

bottenfauna visar på normala artsamhällen i förhållande till vad som kan förväntas i regionen. 

De resultat som man fått från den ovanstående biologiska studien på påväxtalger visar dock 

på att Lina älv är måttligt näringsberikad direkt nedströms utsläppspunkten jämfört med 

referensstationen. Det kväveöverskott som råder i framför allt Lina visar inga tecken på 

betydande effekter på älvekosystemet, vare sig när det gäller eutrofiering eller toxiska effekter 

av till exempel ammoniak och nitrit (Strömberg et al. 2010). 

 

4.4 LKAB:s bidrag med kväveutsläpp i älv-

systemet i relation till andra punktkällor i 

området 
 

Det finns tre större punktkällor som bidrar till kväveutsläppet i Lina älv, Ängesån och 

Kalixälven. Dessa består av LKAB:s verksamheter i Malmberget och Kiruna, Bolidens 

koppargruva Aitik och Kavahedens reningsverk i Gällivare. Lina älv som är recipient för 

LKAB:s process/bräddvatten i Malmberget rinner ner i Ängesån som i sin tur rinner ner i 

Kalixälven vid Överkalix (se figur 12). Bolidens koppargruva Aitik och Kavahedens 

reningsverk i Gällivare släpper sitt processvatten/avloppsvatten till biflöden som mynnar ut i 

Lina älv och processvattnet från LKAB:s verksamhet i Kiruna släpps till ett biflöde som 

mynnar ut i Kalixälv. Detta betyder att samtliga punktkällor bidrar till det totala 

kväveutsläppet i Kalixälv, dessutom förekommer utsläpp från mindre reningsverk och 

diffusbelastning från skogsmark (Strömberg et al. 2010) 
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I SWECO:s utredningar ‖Kväveutredning LKAB Vitåfors, Kväve- och fosforutsläppets 

påverkan på älvmiljön och Kväveutredning LKAB Vitåfors, Kväve- och fosforutsläppets 

påverkan på havsmiljön ‖ år 2009 görs en jämförelse mellan LKAB:s bidrag med 

kväveutsläpp i vatten i relation till de andra punktkällorna där man har kommit fram till 

följande: 

LKAB:s medelutsläpp under perioden 2000-2008 är 240 ton/år och skillnaden där emellan 

beror på bräddningsbehovet och sprängämnesförbrukningen. Bräddning innebär att vattnet i 

dammarna ovan jord rinner över till nästa damm när vattennivån har nått en viss punkt och 

Figur 12. Kalixälv, Lina älv, Ängesån och Bottenviken (Modifierad efter Vattenmyndigheterna 2011) 
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beror således på vattenståndet i dammarna. Kavahedens reningsverk i Gällivare hade ca 5 

gånger lägre kväveutsläpp än LKAB Malmbergets verksamhet och har under samma period, 

2000-2008 släppt ut 44-63 ton kväve/år. Bolidens koppargruva Aitik som är en av Europas 

största koppargruvor har släppt ut mellan 1-15 ton kväve per år mellan år 2000 till 2008, 

vilket i genomsnitt är ca 8 gånger lägre jämfört med LKAB Malmbergets utsläpp (Strömberg 

et al. 2010, Strömberg 2010). Kväveutsläppet från LKAB:s verksamhet i Kiruna har varierat 

mellan 10-131 ton/år under 2000-2008 vilket knappt utgör hälften av LKAB Malmbergets 

årliga utsläpp. Skillnaden beror på att den specifika sprängämnesförbrukningen är mindre i 

Kiruna jämfört med Malmberget bland annat eftersom mer tillredningsarbete måste göras i 

Malmberget (Strömberg et al. 2010, Björnström och Brännström 2005, Hedström och 

Björnström 2010).  

Slutsatsen för hur LKAB Malmbergets verksamhet bidrar med kväveutsläpp i älvsystemet är 

att totalkvävehalten i Lina älv nära utsläppspunkten påverkas tydligt av LKAB:s 

processvatten i Vitåfors. Kvävehalten sjunker dock efter hand som det späds ut i biflöden som 

bidrar med vatten till älven. I relation till andra punktkällor är utsläppet större än Bolidens 

koppargruva Aitik, Kavahedens reningsverk i Gällivare och LKAB:s verksamhet i Kiruna. 

Det totala bidraget längre ner i älvsystemet är dock inte betydande för totalkvävehalten 

eftersom LKAB Malmbergets kvävebidrag mer eller mindre drunknar i diffus 

bakgrundsbelastning och andra punktkällor längre nedströms. Kvävehalten skulle till exempel 

främst påverkas ca 0-90 km nedströms utsläppspunkten om LKAB skulle minska sitt 

kväveutsläpp (Strömberg et al. 2010).  

 

4.5 LKAB:s bidrag till det storskaliga problemet 

med kväveutsläpp 
 

Med anledning av kraven i miljödomen för LKAB:s verksamhet i Malmberget har SWECO 

på uppdrag av LKAB utfört en recipientbedömning med avseende på eutrofieringssituationen 

i Lina- och Kalixälvar samt eventuell påverkan på Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön 

(Strömberg 2010, Björnström 2009). Följande avsnitt presenterar i korta drag utredningen, 

dess resultat och slutsatser. 

 

4.5.1  Retention 
 

Retention begreppet i utredningen är central för resonemanget kring eutrofieringssituationen 

och förklaras därför närmare.  

‖Retention är ett samlat begrepp för effekten av ett flertal 

naturliga biogeokemiska processer som sker i vattendrag och 

sjöar‖ (Strömberg 2010 sid 7).  
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All den näring i form av kväve som tillförs till ekosystemet genom till exempel markläckage 

och atmosfärsdeposition är normalt större än vad som rinner ut ur området och skillnaden där 

emellan kallas retention. Figur 13 illustrerar begreppet i samband med de olika 

utsläppskällorna. Denitrifikation och sedimentation är de processer som främst bidrar till 

kvävets retention i vattenmiljöer (Strömberg 2010). Skillnaden i retentionsmängden i Sverige 

illustreras i figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Kalixälvens avrinningsområde är retentionen av både kväve och fosfor mellan 0-10 % av 

bruttobelastningen (den totala näringsbelastningen). Jämfört med mellersta och södra Sverige 

är retentionen av näringsämnen från källan till havet liten i norra Sverige och det kan förklaras 

av att både temperaturen och själva belastningen är lägre (Strömberg 2010).   

 

 

 

Figur 13. Retentionsbegreppet i relation till 

utsläppskällorna och nettobelastningen på havet 

(Strömberg 2009 sid 8). 

Figur 14. Kvävets retention i 

vattendrag och sjöar (i %) från 

respektive område till havet 

(Strömberg 2009 sid 9). 
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4.5.2  LKAB Malmberget och Kalixälven 

 

LKAB:s medelutsläpp av kväve under perioden 2000-2008 är 240 ton/år till Lina älv. Lina älv 

flödar efter ca 90 km nedströms Vitåfors ner i Ängesån som i sin tur efter ca 150 km når 

Kalixälven (se figur 12). Kalixälven rinner i sin tur ut i Bottenviken efter ca 210 km (se figur 

12). Utan hänsyn till eventuell retention utgörs den mängd kväve som LKAB Malmberget 

släpper ut ca 7 % av Kalixälvens nettobelastning till Bottenviken. Teoretiskt kan dessa utsläpp 

ha en gödande effekt under vissa perioder som t.ex. under vår och sommar. Den eutrofierande 

effekten i Kalixälvens mynning är dock marginell i ett längre tidsperspektiv. Detta beror på att 

kvävebegränsning förekommer under förhållandevis korta perioder under 

produktionssäsongen för växtplankton (Strömberg 2010). 

I Kalixälvens mynning råder det en allmän fosfor- och kvävebalans enligt Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Detta innebär att det finns en tendens till att 

cyanobakterier kan bilda massförekomster vid älvens mynning men eftersom vattenutbytet 

med öppna havet är effektivt minskar risken. Att det råder kväve- och fosforbalans betyder 

inte att det alltid är båda ämnena som är begränsande för bioproduktionen, generellt är det 

fosfor som är det begränsande näringsämnet i området (Strömberg 2010).  

Den största näringskällan för både fosfor och kväve är diffust läckage från skogs- och 

våtmarker i Kalixälvens avrinningsområde till Bottenviken. Detta beror på att skogen utgör en 

väldigt stor del av avrinningsområdets totala yta och är betydligt större än punktkällorna från 

mänskligverksamhet, vilket också gäller generellt för Norrland. Figur 15 visar 

nettobelastningen av kväve från Kalixälven till Bottenviken, år 1985-2004. Hela 48,7 % 

utgörs av utsläpp från skog, 11,4 % från industrin, 14,0 % från våtmarker och endast 0,9 % 

från jordbruk (Strömberg 2010).  

.  

  
Figur 15. Olika källors andel av nettobelastningen av kväve från 

Kalixälven till Bottenviken. Flödesviktat medelvärde för 1985-2004. 

Tärendöälven är inte medräknad (Strömberg 2009 sid 12). 
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Kalixälven är inte avvikande när det gäller arealspecifika förluster av kväve och fosfor när 

man jämför med andra svenska älvar som mynnar ut i Bottenviken, och även om LKAB 

Malmbergets utsläpp skulle upphöra helt, skulle klassningen av förlusterna inte ändras. Vid en 

jämförelse av fördelningen av utsläppskällor av kväve i svenska älvar som mynnar i 

Bottenviken kan det sägas att det i Kalixälven är ca 11 % som kommer från 

industriverksamhet och ca 2 % som kommer från industrin i Torneälven. Kalixälvens totala 

kvävebelastning från industrier är alltså större men Torneälven belastar Bottenviken med 

dubbelt så mycket kväve som Kalixälven. Torneälven bidrog med ca 6000 ton/år under 

perioden 1985-2004 och Kalixälven bidrog med ca 3100 ton/år under samma tidsperiod. 

Skillnaden beror delvis på att avrinningsområdet och därmed flödet är större. Jämfört med 

Piteåälven och Luleåälven har Kalixälven dock högre kvävehalter. Enligt de recipient 

kontrollprogram som drivs längs Bottenvikskusten utanför de större industrierna är det 

generellt något mer näringsrikt utanför Kalix än utanför Umeå, Piteå och Luleå. 

Årstidsvariationen är också större där kvävekoncentrationen är upp till 500 g/l utanför Kalix 

under vintern medan den utanför Luleå och Piteå bara når upp till 300 g/l (Strömberg 2010). 

 

4.5.3  Bottenviken 
 

Primärproduktionen i Bottenviken begränsas främst av fosfor på grund av den stora 

sötvattenstillrinningen och liknar således mer en insjö än ett hav som främst begränsas av 

tillgången på kväve. Kvävehalterna är också högre i Bottenviken än i sydligare bassänger som 

Östersjön eftersom fosforbegränsningen leder till att växtplankton inte kan utnyttja hela 

kvävereserven (Strömberg 2010).  

Figur 16 visar fördelningen av kvävebelastningen år 2007 på de olika havsbassängerna 

Bottenviken, Bottenhavet, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerak. Skogen är den största 

källan för utsläpp av kväve i Bottenviken med mer än 50 % av de totala utsläppen till 

området. Punktkällorna står för ca 1/8 och industrierna, inräknat LKAB Malmberget står för 

ca 7 % av nettobelastningen. Två procent av dessa sju utgörs av inlandets industrier och 5 % 

av industrierna vid kusten. Totalt är det ca 20 % som är av antropogent ursprung (Strömberg 

2010).  

Det öppna havet i Bottenviken visar inga tecken på eutrofiering. Vissa områden med 

komplexkustmorfologi påverkas dock av kväveöverskott och visar tecken på eutrofiering. 

Dessa områden finns främst på den finska sidan och några exempel är finska Kvarken, 

Jakobstad och Karleby. Samma tillstånd kan inte ses på den svenska sidan eftersom kusten är 

öppen och djup från Piteå och söderut. De områden som är lite grundare i nordväst vid Kalix 

och Haparandas skärgårdar är inte heller lika känsliga för eutrofiering som de finska eftersom 

dessa områdens öar ligger glest och inte formar några solida barriärer mot öppet vatten vilket 

effektiviserar vattenutbytet med det öppna havet. Risken för eutrofiering minskar också på 

grund av att de stora älvarna bidrar med en effektiv genomströmnig av förhållandevis 

näringsfattigt vatten (Strömberg 2010).  
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Betydelsen av LKAB:s bidrag med näringsämnen till Bottenviken är inte särskilt stor, bara ca 

1 % av den totala belastningen från svenska landområden. Om LKAB till exempel skulle öka 

sina utsläpp så skulle inte det öppna havet i Bottenviken påverkas eftersom det 

kväveöverskottet inte skulle kunna omsättas i någon bioproduktion. Under transporten av 

kväve från Bottenvikskusten till Bottenhavet omsätts en del successivt till biomassa, avgår till 

atmosfären via denitrifikation eller fastläggs på annat sätt genom sedimentation innan det når 

Bottenhavet. Men eftersom Bottenviken har ett betydande överskott av kväve är det troligt att 

det endast är en mindre del som omsätts på det här viset innan näringsämnet når Bottenhavet. 

Transporten av kväve blir därför ändå betydande till Bottenhavet (Strömberg 2010). 
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Figur 16. Stapeldiagrammen visar den årliga kvävebelastningen via vattendragen på de olika 

havsbassängerna samt på havet totalt. Den har inte förändrats nämnvärt sedan 1995 och styrs till stor 

del av vattenföringen (röd linje). Årsmedelvattenföringen uppvisar generellt sett en stor 

mellanårsvariation. Cirkeldiagrammen visar källfördelning av kvävebelastningen 2007 på de olika 

havsområdena samt på havet totalt. Viktiga källor är framförallt läckage från skogsmark i den norra 

delen av landet och jordbruksmark i söder. Siffrorna under cirklarna visar nettobelastning (ton/år), vilket 

betyder att hänsyn har tagits till den reduktion (retention) som kan ske i inlandsvattnen från källan tillhavet. 

Figurerna inkluderar även kustmynnande punktkällor. Noterbart är att deposition på vatten 

räknas som antropogen källa när det gäller kväve (Holmqvist och Bengtsson 2009 sid 13). 
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4.5.4  Bottenhavet 
 

I Figur 16 kan man se att den dominerande kvävekällan för Bottenhavet är precis som för 

Bottenviken, skogen. Skogens bidrag till det totala kväveutsläppet i havsbassängen står för ca 

45 % och det diffusa markläckaget står för ca 64 % (jordbruksmark ej inräknat). 

Jordbruksmarken bidrar mer till Bottenhavets avrinningsområde med ca 8 % i jämförelse med 

vad det bidrar med till Bottenviken, ca 3,5 %. Den totala antropogena påverkan är ca 36 % 

och eftersom att N:P kvoten ligger på ca 17 innebär det att Bottenviken begränsas av både 

fosfor och kväve. Antalet rapporter om algblomningar i det öppna havet har ökat i 

Bottenhavet efter år 1990 och vikar och inneskärgårdar som har dåligt vattenutbyte har visat 

symptom på övergödning. Symptomen visar sig som lägre syrgashalter, påverkad bottenfauna 

och algblomningar. LKAB har ett utsläpp av kväve på genomsnitt 236 ton/år och utgör ca 7 % 

av den totala belastningen på Kalixälven, ca 1 % av belastningen på Bottenviken och ca 6 

promille av den totala landbaserade belastningen på Bottenhavet (Strömberg 2010).  

 

4.5.5  Östersjön 
 

Jordbruket är den sektor som bidrar mest med utsläpp av kväve till Östersjön med ca 46 %. 

Skogen står för ca 12 %, inlandets avloppsreningsverk för ca 9 % och utsläpp av reningsverk 

och industri vid kusten står för ca 16 %. Inlandets industri står enbart för 1 % av 

nettobelastningen medan de diffusa källorna (exklusive jordbruket) står för ca 18 %. 

Sammanlagt är 69 % av kvävet antropogent. N:P kvoten ligger under 16 i Östersjön vilket 

pekar på att det är kväve som är det begränsande näringsämnet. Östersjön är det havsområde 

som visar de tydligaste tecknen på övergödning. Detta märks till exempel genom en ökad 

utbredning av syrefria bottnar och en ökad frekvens av kraftiga algblomningar. Den andel 

kväve som LKAB:s utsläpp utgör på Östersjön är sannolikt obetydlig då andelen utgörs av ca 

6 promille i Bottenhavet (Strömberg 2010). 

 

4.5.6 Den totala kvävebelastningen och LKAB:s betydelse i 

sammanhanget 
 

Det antropogena bidraget till kvävebelastningen på ekosystem har olika betydelse i olika 

skala. I Bottenviken är det till exempel ca 21 % som kommer från mänskliga aktiviteter 

medan det i Bottenhavet är 36 % och 69 % för egentliga Östersjön (Strömberg 2010). 

Övergödningssituationen ser också olika ut för de olika havsbassängerna. Bottenviken visar 

inte några tecken på övergödning i det öppna havet och är fosfor begränsad. Det finns 

däremot tecken på övergödning i vissa älvmynningar på finska sidan och detta beror på 

kusternas utformning som är grundare på den finska sidan än på den svenska. Bottenhavets 

utsjöområde har inga tydliga övergödningssymptom förutom vikar och innerskärgårdar med 

dåligt vattenutbyte. De tydligaste tecknen på övergödning kan ses i Östersjön där det utmärks 
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av en ökad utbredning av syrefria bottnar och en ökad frekvens av kraftiga algblomningar 

(Strömberg 2010). 

Kvävebelastningen från LKAB stor i ett lokalt perspektiv och litet i ett större, detta beror 

främst på den utspädningseffekt som sker efterhand då älvar sammanstrålar till havet där det i 

sin transport till andra havsbassänger drunknar i andra utsläpp. Verksamheten i Malmberget 

bidrar med ca 1 % till den totala kvävebelastningen på Bottenviken från svenska sidan som 

totalt uppgår i 21 400 ton/år. Belastningen på Bottenhavet är ca 6 promille av den totala 

landbaserade belastningen på 32 600 ton kväve/år från den svenska sidan. Enligt SWECO:s 

bedömning skulle man kunna säga att det kväve som LKAB Malmberget släpper ut i 

Bottenviken via Kalixälv visserligen bidrar till exporten av kväve till övriga havsbassänger 

men att bidraget är så litet i jämförelse med den totala mängden att det inte kan påstås ha 

någon betydelse för de kvävehalter som förekommer i varken Bottenhavet eller Östersjön. De 

drar också slutsatsen att utsläppen inte kan påstås ha några registrerbara biologiska effekter i 

varken Bottenhavet eller Östersjön oavsett om det är kväve eller fosfor som är det 

begränsande näringsämnet (Strömberg Uno 2010). 

 

4.6 Åtgärder för att minska läckaget av 

näringsämnen och effektivisera 

produktionen 
 

För att utreda de tekniska möjligheterna att minska kvävehalterna som når recipienten har en 

mängd olika undersökningar gjorts angående möjliga åtgärder. I den omfattande utredning 

som gjordes i Kirunagruvan år 2005, och i en senare utredning i Malmbergsgruvan år 2010, 

kom man fram till följande åtgärder: 

 

4.6.1 Åtgärder inom produktionen 

 

Sprängämnesförbrukningen är avgörande för hur mycket kväve som löser sig i LKAB:s 

processvatten och därmed för vilka halter som når recipienten. För att minska mängden 

odetonerat sprängämne och sprängämnesförbrukningen har LKAB försökt göra vissa 

förändringar i öppningsmetodik och layouten för sprängämnet dvs. hur man har placerat 

sprängämnet i berget. I Kiruna har man infört layouten toppinitiering som standard eftersom 

den har visat sig mest effektiv och genera minst andel odetonerat sprängämne. I Malmberget 

har toppinitiering inte kunnat införas på samma sätt på grund av att brytningen i Malmberget 

sker i flera olika malmkroppar som ser olika ut och layouten för sprängningen måste anpassas 

till respektive malmkropps utseende. I Kiruna sker brytningen i en enda stor malmkropp och 

en typ av layout kan därför användas. Att hitta passande och effektiva layouter i Malmberget 

är ett pågående projekt idag men det krävs tid och eftersom man även begränsas av 
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teknikutvecklingen finns det ingen given lösning på problemet idag (Hedström och 

Björnström 2010, Björnström och Brännström 2005). 

Elektroniska sprängkapslar som skall minska andelen hål som inte detonerat som man tänkt 

testades i Kiruna år 2005 men på grund av kvalitetsproblem och svagheter i systemet så kunde 

inte testerna utvärderas ordentligt. Kapslarna kunde ha minskat andelen odetonerat 

sprängämne om de hade fungerat som de skulle eftersom man hade fått exaktare 

fördröjningstider som hade gett möjligheten att kontrollera varje kapsel innan skjutning. 

Under år 2009 har försök med elektroniska sprängkapslar även utförts i Malmberget och de 

har indikerat på goda resultat. Eftersom det finns potential att minska kväveutsläppen från 

öppningsskjutningar genom elektroniska sprängkapslar som förbättrar funktionen av salvorna 

har det skett fortsatta försök. Idag finns ingen dokumentation över om de fortsatta försöken 

har resulterat i goda resultat (Hedström och Björnström 2010). 

Kemisk gasning är en sprängningsmetod som har visat sig ha en viss reduktion av 

sprängämnesförbrukningen (Björnström och Brännström 2005). Den här metoden har ännu 

inte införts i produktion på grund av att kemisk gasning ännu inte har blivit en etablerad 

teknik men försök på metoden har fortsatt i laboratorieskala. Andra åtgärder för att minska 

sprängämnesförbrukningen är användning av borrhålspluggar och undersökningar till 

möjligheter att återanvända sprängämne och effektivisera spillhantering. Olika 

borrhålspluggar har testats för att vattnet vid laddning och sprängning i blöta hål fungerar som 

smörjmedel och sprängämnet kan då glida ut ur hålet, helt eller delvis. Idag används flera 

olika typer av borrhålspluggar i Malmberget som förankrar sprängkapseln och delvis 

förhindrar läckage. I fältförsök med olika borrhålspluggar uppfyller en gummiboll med 

nylonförstärkning karven bäst men leverans och kvalitetsproblem förhindrade fortsatta försök 

på produkten. Nya tester påbörjades år 2010 men det finns ännu ingen dokumentation om de 

har gett goda resultat eller inte (Hedström och Björnström 2010).  

Undersökningen av möjligheter till att återanvända sprängämne visade på att det inte är 

möjligt eftersom kvaliteten minskas drastiskt. Den undersökningen som handlade om att 

utföra spillhantering av sprängämne i större skala visade också att det inte är möjligt eftersom 

det medför alltför stora säkerhetsrisker. Istället har laddningspersonal utbildats för att minska 

spill av sprängämne vid laddningsmomentet och därmed också kväveförlusterna (Björnström 

och Brännström 2005, Hedström och Björnström 2010). 

 

4.6.2  Åtgärder i processvattnet 
 

Åtgärder som inte syftar till att minska den specifika sprängämnesförbrukningen, utan minska 

kvävebelastningen på recipienten genom olika behandlingar av processvattnet innan det når 

ekosystemet, presenteras i kväveutredningen som gjordes i Kiruna år 2005. Dessa 

behandlingsmodeller skulle kunna minska kvävebelastningen på recipienterna med upp till 50 

eller 80 % och består av biologisk behandling som i huvudsak bygger på denitrifikation av 
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nitratkvävet i processvattnet och kemisk fysikalisk behandling med selektivt jonbyte och/eller 

elektrokemisk behandling (Björnström och Brännström 2005).  

Den elektrokemiska behandlingen visade sig ha svårigheter med att uppnå en fullständig 

reduktion av nitrat till kvävgas och genererar främst nitrit, ammoniak och kväveoxider vilka 

är mer reaktiva och har en större chans till att bilda oönskade kväveföreningar som är stabila i 

miljön. De biologiska behandlingsmodellerna kräver tillsats av organiskt material och om 

anaeroba förhållanden skulle uppstå finns det en risk att fosfor frigörs vilket leder till förhöjda 

fosforhalter i processvattnet. Eftersom recipienternas primärproduktion enligt miljökonsult 

AB är begränsad av fosfor bör utsläpp av detta näringsämne undvikas. Enligt SWECO:s 

bedömning bör fortsatt arbete inriktas på någon av de biologiska metoderna på grund av att en 

kemisk fysikaliskrening både är dyr och en delvis oprövad teknik (Björnström och 

Brännström 2005).  

‖Risken för stora problem med slitage, driftstörningar, och 

haverier på grund av suspenderat material bedöms 

överhängande‖ (Björnström och Brännström 2005 sid 66).  

Den kemisk fysikaliska metoden består i huvudsak av partikelavskiljning och nitratavskiljning 

med hjälp av selektiva jonbytare. För de biologiska behandlingarna rekommenderades 

pilotförsök som kan användas som grund för:  

‖…slutlig dimensionering av biologisk reningsanläggning, samt 

belysa viktiga driftförhållanden och begränsningar‖ oberoende av 

vald teknik (Björnström och Brännström 2005 sid 66). 

I Vitåfors Malmberget pågår ett pilotförsök med en kvävebarriär som är en biologisk 

behandlingstyp och syftar till att bygga ett pilotskaligt system för kväverening av 

gruvlakvatten. Behandlingen bygger på denitrifikation för att avlägsna nitrat från 

processvattnet.  Resultaten från år 2010 visade att barriärsystemet för nitrat inte helt lyckats 

avlägsna kväveformen från det behandlade vattnet. Vid ett flöde av 5 m
3
 per dag och med en 

medeltemperatur mellan 5-10 
◦
C kan barriären idag avlägsna ca 50 % av det nitrat som 

förekommer i gruvlakvattnet. Under år 2011 ska därför en acetat lösning som kan öka 

avlägsningen av nitrat till 95 % i barriären tillsättas. Acetat fungerar som en extra kolkälla och 

elektrondonator i barriären, och ökar denitrifikationen. Om detta fungerar rekommenderar 

upphovsmannen för projektet att installera en barriär i gruvan och en under jord som kan 

sättas i produktion år 2012 (Herbert 2010). 
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4.6.3 Samlad bedömning av åtgärder 
 

 I kväveutredningen som gjordes i Kiruna 2005 dras slutsatser kring om det är ekonomiskt 

försvarbart och nödvändigt att utföra ett kvävereduktionssteg på processvattnet. I utredningen 

så konstaterar man att: 

‖Med ett kvävereduktionssteg på processvattnet finns möjlighet till 

en lägre, och eventuellt jämnare kvävebelastning på recipienten, 

än utan en reningsanläggning‖ (Björnström och Brännström 2005 

sid 67). 

SWECO konstaterar också att;  

‖…en minskad kvävebelastning från Vitåfors på 50 eller 80 % inte 

kommer att ha någon avgörande betydelse för näringssituationen i 

Lina älv, och än mindre för Ängesån och Kalixälven. Visserligen 

skulle kvävehalterna sjunka i Lina älv, men eftersom kvävet inte är 

det begränsande näringsämnet i systemet och att kväveöverskott 

fortsatt kommer att råda i Lina älv så bedöms det inte påverka 

situationen. Det innebär också att om fosforhalten inte minskar, 

kommer inte heller bioproduktionen att minska. En 

kvävereningsanläggning kommer att kräva tillsats av fosfor 

eftersom halten i processvattnet idag inte är tillräckligt hög för en 

god reningseffekt. Det leder till större fosforutsläpp, vilket 

riskerar ge tydligare eutrofieringseffekter nedströms utsläppet än 

de måttliga effekter som kan ses idag.‖ (Söderström et al 2010 sid 

51) 

Ett införande av ett kvävereduktionssteg anses inte heller ekonomiskt försvarbart i Kirunas 

kväveutredning år 2005 eftersom att investeringskostanden för en biologisk reningsmetod 

beräknas bli mellan 15,5 och 69,9 miljoner kronor (Björnström och Brännström 2005). 

Det finns ingen dokumentation över hur stor kostnaderna skulle bli om det pilotförsök som 

pågår i Malmberget skulle tas i drift till år 2012. Därför kan inga slutsatser kring om det är 

ekonomiskt försvarbart att införa metoden eller inte dras i nuläget. Några uppgifter om ökade 

fosforhalter i processvattnet på grund av anaeroba förhållanden finns inte heller vilket betyder 

att inga slutsatser kring ett potentiellt ökat fosforutsläpp inte heller kan dras. Att dessa 

uppgifter saknas beror troligtvis på att pilotförsöket ännu inte är klart. 

 

 

 



43 
 

5. Strategiska metoder för kart-
läggning av kväve i vatten i LKAB 

 

5.1  Beräkning av kväveandelar i Malmbergsgruvan 

 

År 2005 utfördes en omfattande kväveutredning i Kiruna gruvan. I utredningen ingick en 

beräkning av kvävebalansen i verksamheten för att kunna visa på hur flödet såg ut och därmed 

få en uppskattning av hur stora de olika flödena av kväve är i olika delar av verksamheten. 

Någon likande beräkning har inte gjorts i Malmbergsgruvan och den beräkning som gjordes 

för Kiruna gruvan är inte helt tillämplig i Malmberget eftersom flödena inte är helt lika. De 

största skillnaderna ligger i vattensystemet under jord, att brytningen sker i flera olika 

malmkroppar och att man i Malmberget inte har någon separat gråbergsuppfodring. En 

beräkning av kvävebalansen för Malmbergsgruvan skulle kunna ge ett förbättrat underlag för 

utredningar om kvävekvantifikationer och flöden i verksamheten. Med anledning av detta har 

beräkningar för uppskattning av andelen kväve och andelen odetonerat sprängämne som går 

ut i vattnet från gruvan och anrikningsverket utförts. Beräkningarna är utförda för år 2007 då 

det fanns mätningar för kväve vid dessa områden. En beräkning för hur stor andel av detta 

som utgick till Lina älv har också utfört eftersom man vid undersökningen i Kiruna 

konstaterade att den andel som kom in processvattnet inte var den andel som bräddades ut i 

recipienten. 

Beräkningarna har baserats på den totala leveransen av sprängämnena KR och KSS år 2007 

eftersom dessa löser sig i vattnet till skillnad från de andra som är fasta sprängämnen. 

Andelen kväve i dessa sprängämnen är ca 25 % av den totala mängden (Björnström 2007). 

Nedanstående tabeller visar beräkningarnas utförande och resultat.  
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Anrikningsverket 2007 
Faktor Andel Uträkning 

Densitet fast gods 3  

Densitet pulp 1,18  

Fast andel % 22,88 (Densitet fast gods*(Densitet pulp-1))/(Densitet 

pulp (Densitet fast gods-1)) 

Slurryflöde m3 (1) 1  

Volymvikt ton (1) 1,18 Slurryflöde m3 (1) * Densitet pulp 

Fast andel ton (1) 0,27 Volymvikt ton (1) * Fast andel % 

Volym vatten m3 (1) 0,73 Slurryflöde m3 (1) – Fast andel ton (1) 

   

Slurryflöde m3 (2) 4 818 519 Fast andel ton (2) / Fast andel ton (1) 

Volymvikt ton (2) 5 685 852 Slurryflöde m3 (2)/Densitet pulp 

Fastandel ton (2) 1 301 000 Miljörapport 2007 sid 

Volym vatten m3 (2) 3 517 519 Slurryflöde m3 (2)- Fast andel ton (2) 

Volym vatten liter (2) 3 517 518 519 Volym vatten m3 (2) * 1000 

Sprängämne 2007 
Total leverans till Malmberget 7 198 ton 

Andel kväve i sprängämnet 25 % 

Andel kväve i sprängämnet 1 800 ton 

Uppfodrat berg 2007 
Totalt 15 209 kton 

Andel som sovras bort innan anrikningen 38 % 

Andel som når anrikningen 62 % 

Andel som når anrikningen 9 430 kton 

Andel som sovras bort innan anrikningen 5 779 kton 

Tabell 1.  Data för uträkning av volymen vatten m
3
 från Anrikningsverket år 2007 i LKAB 

Malmberget 

Tabell 2.  Data över mängden sprängämne och uppfodrat berg år 2007 i LKAB Malmberget 
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                  Provtagning kväve 2007 
      Provtagningspunkter 

 MVA40 MVA08 MVA03 

Medelvärde N_tot mg/l 55,2 30,6 41,0 

Medelvärde N_tot liter 0,0000552 0,0000306 0,0000410 

Vattenflöde 2007 
 Anrikningen Gruvan Bräddvatten till Lina älv 

m3 3 517 519 5 358 124 8 370 000 

Liter 3 517 518 519 5 358 124 000 8 370 000 000 

Kväveandelar/ odetonerat sprängämne 
 Anrikningen Gruvan Bräddvatten till 

Lina älv 

Uträkning 

Kväve kg 194 167 163 959 343 170 Vattenflöde 2007 liter x* 

Medelvärde N_tot liter x 

Kväve ton 194 164 343 Kväve kg/1000 

Kväve %  57 48 105 Anrikningen och gruvan = 

Kväveton bräddvatten till lina 

älv/Kväveton: Anrikningen + 

gruvan 

Bräddvatten till lina älv= 

Kväve ton; anrikningen + 

gruvan/Kväve ton; 

Bräddvatten till Lina älv 

Odetonerat 

sprängämne kg 

776668 65 583 1 372 680 Kväve kg * 4 

Odetonerat 

sprängämne ton 

777 656 1373 Odetonerat sprängämne 

kg/1000 

Odetonerat 

sprängämne % 

11 9 19 Odetonerat sprängämne 

kg/Sprängämne 2007: total 

leverans till Malmberget 

Tabell 3.  Data över provtagningspunkter i vatten och vattenflöden år 2007 i LKAB Malmberget. 

Tabell  4.  Uträkning av kväveandelar/odetonerat sprängämne år 2007 i LKAB Malmberget 
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I tabell 1 Anrikningsverket 2007 presenteras ett antal parametrar. Fast gods betyder den andel 

som inte utgörs av vatten i den blandning av vatten och råmalm som skapas i 

anrikningsverket. Mätvärdet på fast gods visar på skillnaden mellan det som vägs in och det 

som vägs ut i anrikningsverket dvs. den andel råmalm som kommer in i anrikningsverket och 

den andel som blir kvar när malmen separerats från gråbergsrester och skickats ut från verket. 

Slurryflödet är själva blandningen av avfallsprodukter och vatten och densitet pulp anger 

densiteten på denna. Data för fast gods år 2007 är hämtat från avdelningen för forskning och 

utveckling i LKAB (FoU) och data för densitet pulp är hämtat från IP 21 som är LKAB:s 

processdatasystem.  

I tabell 2 menas uppfodrat berg med allt berg + malm som transporteras upp från gruvan. 

Andel som sovras bort innan anrikningen betyder den andel råmalm som tas bort i den ‖torra‖ 

processen (se kap 4.2.1 Processen) innan anrikningen. Data för andelen uppfodrat berg i tabell 

2 är hämtat från produktionsrapporten 2007 Malmberget och data för sprängämne är hämtat 

från år 2007 miljörapport för LKAB Malmberget. 

I tabell 3 Provtagning 2007 presenteras provtagningspunkterna MVA40, MVA08 och 

MVA03. MVA04 tas i anrikningens avfallsledning, MVA08 i gruvvattenbassängen på 264 m 

och MVA03 tas i bräddvattnet till Lina älv. Mätvärdena för provtagningspunkterna är 

hämtade från FoU i LKAB. Vattenflödet för anrikningen år 2007 räknades ut i tabell 1 och 

vattenflödet för gruvan är hämtat från IP 21’s lagrade data från år 2007. Data för bräddvattnet 

till Lina älv hämtades från år 2007 miljörapport för LKAB Malmberget. 

I tabell 4 Kväveandelar/odetonerat sprängämne och tabell 5 totala kväveandelar/odetonerat 

sprängämne utförs beräkningar på data från tabell 2 och 3. Sammanfattningsvis visade 

beräkningarna på att 164 ton kväve som ingår i 656 ton odetonerat sprängämne utgick från 

gruvans processvatten år 2007. Detta utgör 48 % av den totala kvävehalten från Bräddvattnet 

till Lina älv och 9 % av det totala levererade sprängämnet år 2007. 194 ton kväve som ingår i 

777 ton odetonerat sprängämne i anrikningen utgick i anrikningens processvatten år 2007. 

Totala kväveandelar/ odetonerat sprängämne 
 Totalt Uträkning 

Kväve ton 701 Kväve ton: Anrikningen + Gruvan + Bräddvatten till 

Lina älv 

Kväve ton i levererat sprängämne 1 800 Sprängämne 2007; total leverans till Malmberget * 

0,25 /1000 

Odetonerat sprängämne ton 2 805 Odetonerat sprängämne ton; Anrikningen + Gruvan + 

Bräddvatten till Lina älv 

Andel ton kväve som sovras bort 

innan anrikningen 

1 098 Kväve ton i levererat sprängämne - Kväve ton totalt 

Andel kväve % till Anrikningen, 

Gruvan, Bräddvattnet till Lina älv 

39 Kväve ton totalt/Kväve ton levererat sprängämne 

Andel kväve % som sovras bort 61 Andel ton kväve som sovras bort innan 

anrikningen/kväve ton i levererat sprängämne 

Tabell 5. Data över totala kväveandelar/odetonerat sprängämne år 2007 i LKAB Malmberget 
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Detta motsvarar 57 % av den totala kvävehalten till Lina älv och 11 % av det totala levererade 

sprängämnet. I bräddvattnet till Lina älv var det år 2007, 343 ton kväve i 1 373 ton odetonerat 

sprängämne vilket utgör 104 % av den totala kvävehalten och 19 % av det odetonerade 

sprängämnet. En procent av det odetonerade sprängämnet och 5 % av den totala kvävehalten 

utgår alltså inte till recipienten Lina älv. Detta kan bero på som man tidigare konstaterade i 

kväveutredningen 2005 i Kiruna, avdrivning av ammoniak gas, spontan denitrifikation och 

bildning av biomassa. 

 

5.2 Provtagningspunkter för kväve under jord i 

Malmbergsgruvan 
 

Idag utförs vattenprovtagningar för kväve i bland annat avfallsledningen från 

anrikningsverket och vid utsläppspunkten till Lina älv. För att vidare kunna möjliggöra 

uppföljning av kvävereducerande åtgärder i verksamheten har provtagningspunkter för kväve 

i vatten under jord placerats. Punkternas placering och motivering till dessa är följande: 

Vattensystemet under jord i Malmbergsgruvan (se figur 17) fungerar så att det vatten som 

används till de olika processerna (t.ex. borrning) tas från grundvattnet och är helt opåverkat 

innan det har använts för något ändamål. När vattnet har använts i någon del av processerna 

rinner det ner och samlas upp på närmaste huvudnivå för vattenuppfodring. I 

Malmbergsgruvan finns det sex stycken huvudnivåer sju stycken med 1 390 inräknat. En 

huvudnivå på 1 250 m djup, två stycken på 1 000 m, en på 815, en på 600 och en på 500 m. 

Vattenflödet till de olika vattenuppfodringshuvudnivåerna fungerar så att till exempel allt 

vatten mellan 815 m djup till 1 000 m djup samlas upp till den pumpstation som ligger på 

1000 m. Vattnet pumpas sedan vidare till nivå 815 där allt vatten mellan 600 och 815 samlas. 

När vattnet når någon av de 6 huvudnivåerna samlas det först upp i en slambassäng som har 

till uppgift att minska partikelhalten i vattnet. Efter detta kommer vattnet in i en pumpstation 

där det sedan pumpas vidare till nästa huvudnivå. Vattenflödet under jord kan sägas vara 

enkelriktat då det bara är en ytterst liten mängd som används igen till någon process efter att 

det redan har blivit använt en gång. Anledningen till att man försöker ha ett enkelriktat flöde 

under jord är att en hög partikelhalt minskar pumparnas livslängd (Kartor över pumpstationer 

och slambassänger LKAB Malmberget 2011, Kartor över rörsystemet i LKAB Malmberget 

2011) 
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Provtagningspunkter för kväveanalys lämpar sig bäst på respektive huvudnivå antingen 

innan/i slambassängerna eller i brunnarna innan själva pumpstationerna. Anledningen till att 

man ska placera punkterna där är för att allt vatten från nedanstående huvudnivå blandar sig 

med det vatten från den huvudnivå man vill ta prov från i pumpstationerna. Allt vatten från 

alla processer både tillredning och produktion samlas på den närmaste huvudnivån och det är 

därför där man måste placera provtagningspunkter. Punkternas placering är således innan/i 

slambassängerna eller brunnarna vid följande pumpstationer (se figur 16): 

 Pa 1 250 

 Viri 1 000 

 Fa 1 000 

 Vi 815 

 Vi 600 

 Upl 500 

 

Provtagningar görs redan i CU3 264 som är en uppsamlingsplats för allt processvatten som 

kommer upp från gruvan för att se den totala mängden kväve som kommer därifrån. Syftet 

med att placera ut fler provtagningspunkter på olika nivåer under jord är att möjliggöra 

uppföljning av kvävereducerande åtgärder i den delen av verksamheten och kunna utvärdera 

vilken effekt de olika åtgärder man vidtar har. Provtagning bör därför ske snarast för att få 

referensvärden som kan användas som jämförelse efter utförd ny åtgärd. När brytningen 

fortskrider kan man alternativt också göra provtagningar på den nya huvudnivån 1 390 i 

framtiden. 
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Figur 17. Vattenflöde under jord i Vitåfors år 2011. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Kvävecykeln och därmed kväve spelar en viktig roll i ett globalt perspektiv och mänskliga 

aktiviteter förändrar den. Utsläpp av dikväveoxider, som är en växthusgas, påverkar klimatet 

och frigörs bland annat genom förbränning av fossila bränslen. Förändringar i cirkulationen 

av näringsämnen i marina ekosystem som står för ca hälften av jordens primärproduktion kan 

få betydande konsekvenser för ekosystemen. Mänskliga aktiviteter har ökat flödet av 

näringsämnen till akvatiska ekosystem vilket har resulterat i en ökad primärproduktion och 

vidspridd övergödning. Övergödning leder i sin tur till förändringar i ekosystemsprocesser i 

form av förändringar i näringsvävar, förlust av habitat och hypoxi som skapar så kallade döda 

zoner till följd av en ökad nedbrytningsprocess.  

För att kunna minska de effekter som vi skapar på ekosystem runt om i världen krävs det att 

man börjar utföra åtgärder. För att kunna utföra rätt åtgärder i olika akvatiska ekosystem krävs 

det en viss förståelse för hur de fungerar och hur de skiljer sig åt. Vilket näringsämne som 

verkar begränsande för primärproduktionen är av yttersta betydelse för hur ekosystemet svarar 

på ett tillskott. Detta är också viktigt när det gäller undersökningar som syftar till att utreda på 

vilket sätt en antropogen utsläppskälla påverkar ett ekosystem.  

En förståelse för verklighetens komplexitet och svagheter i mätmetoder ger en ökad förståelse 

för vilka brister de mätresultat man får har. Redfield ratio som används för att avgöra vilket 

näringsämne som är begränsande är inte en ren sanning men det kan samtidigt inte anses som 

fel att använda mätmetoden eftersom verkligheten måste generaliseras för att bli hanterbar. 

Om man skulle beakta alla små detaljer vid en undersökning skulle det för det första ta en 

ofantligt lång tid att genomföra och bli väldigt kostsamt vilket skulle leda till att det inte 

skulle anses som ekonomiskt försvarbart att genomföra. Det är alltså bra att skapa sig ett 

helhetsperspektiv och att förstå vissa detaljer kring ett problem men att ändå förhålla sig 

realistiskt till det.  

LKAB är en del i den totala antropogena påverkan på miljön och hur deras utsläpp påverkar 

omgivande ekosystem är därför av betydelse. Flertalet utredningar utförda av LKAB och 

konslutbolag på uppdrag av LKAB har gjorts på verksamhetens recipient Lina älv för att 

kunna bedöma hur LKAB påverkar dess ekologiska status. Resultaten har visat på att 

utsläppen inte påverkar organismerna i någon nämnvärd grad. Undersökningarna har passat 

ändamålet, är erkända metoder och kompletterar varandra på ett sätt som ger en bra helhets 

bild över situationen. Att helt korrekt ställa status på ekosystemet och exakt hur det påverkas 

av verksamheten är omöjligt då organismerna inte bara påverkas av förändringar i 

näringshalten. Fisk populationen påverkas tillexempel också av naturliga beståndsvariationer, 

metallföroreningar, hur hårt fisket bedrivs i området och i vilken utsträckning det är selektivt. 

Primärproducenterna kan dessutom svara på olika sätt på en ökad tillgång av ett eller flera 

näringsämnen. 
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De åtgärder som har utförts av LKAB i Malmberget för att minska läckaget av kväve och 

effektivisera produktionen är ett exempel på hur mycket man kan göra för att minska 

påverkan på recipienten. Om åtgärden kan anses som ekonomiskt försvarbar i relation till 

allmännyttan styr om åtgärden blir utförd eller inte. Det finns till exempel möjlighet att utföra 

åtgärder som skulle kunna minska kvävebelastningen med upp till 50 % eller 80 % i LKAB 

Malmberget. Men man har konstaterat att denna minskning inte kommer att ha någon 

avgörande betydelse för recipienterna eftersom fosfor är det begränsande näringsämnet i 

älvsystemet och inte kväve. Kvävebegränsning förekommer först i Bottenhavet på grund av 

att Bottenviken liknar mer en insjö än ett hav. Om man inför en åtgärd som minskar 

kväveutsläppet med 50 % eller 80 % minskar man bara på de 7 % som utgörs av LKAB i 

Kalixälven, de 1 % som verksamheten delar med andra industrier in mot land i Bottenviken 

och de ca 6 promille som LKAB utgör i Bottenhavet. Med tanke på att hela älvsystemet är 

fosforbegränsat och att en generell kvävebegränsning egentligen först råder i Bottenhavet kan 

man ifrågasätta nyttan. De undersökningar som har utförts har dessutom inte indikerat på att 

ekosystemet har påverkats av LKAB:s utsläpp i någon större utsträckning. Positivt med en 

minskning skulle i så fall vara minskningen av de 6 promille i Bottenhavet som LKAB:s 

utsläpp utgör eftersom det är där en minskning av kväve har en betydelse. Samtidigt visar 

beräkningarna på att det skulle kosta mellan 15,5 och 69,9 miljoner kronor för företaget att 

införa reningsmetoden. Fosfor måste dessutom tilläggas för att uppnå en god reningseffekt på 

kväve och hela älvsystemet från Lina älv till Kalixälvens mynning är fosforbegränsat. Detta 

betyder att en ökning av fosfor skulle ge tydligare eutrofieringseffekter. Åtgärden anses därför 

inte idag som ekonomiskt försvarbar i relation till allmännyttan. 

Andra processinterna åtgärder som förändringar i sprängningsmetodik och ny teknisk 

utrustning verkar som ett bättre alternativ när det gäller att minska halten kväve som bräddas 

till recipienten Lina älv. Det kväve som tillförs processvattnet kommer nämligen från 

sprängämnen och den andel kväve som löser sig i vattnet beror till stor del på mängden 

odetonerat sprängämne. Att placera ut provtagningspunkter för kväve under jord kommer att 

möjliggöra en uppföljning över hur bra man har lyckats minska på kvävet genom tekniska 

åtgärder och beräkningen på kväveandelar indikerar på var man har störst halter. 

Provtagningspunkterna är placerade på sex huvudnivåer och motiveringen till deras placering 

är baserade på en generalisering av vattenflödet under jord då det egentligen består av ett 

ofantligt antal rörsystem. Principen att flödet i huvudsak är enkelriktat och att allt vatten 

tillslut samlas på respektive huvudnivå gäller dock. Beräkningarna på kväveandelarna visade 

på att en större mängd kväve följer med råmalmen upp till ytan än vad som löser sig i 

gruvvattnet. Med anledning av att det är känt att tillredningen skapar mer odetonerat 

sprängämne och att man i Malmberget inte har någon separat gråbergsuppfodring så kan man 

anta att mängden kväve som löser sig i vattnet under anrikningsprocessen skulle kunna 

minska om man innan uppfodring separerade den från malmen. 
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7. APPENDIX 
 

Nedanstående är hämtat från Nationalencyklopedin 2011: 

 

Adsorbera 

Uppta och binda (flytande eller gasformigt ämne) på sin yta vanligen om fast ämne.  

Akvatiska miljöer 

Alla vattenmiljöer (rinnande vatten, sötvatten, brackvatten och marina vatten). 

Antropogen 

Påverkad, skapad eller orsakad av människan. Begreppet antropogen används om bl.a. utsläpp från industri, 

trafik och jordbruk till skillnad från naturliga utsläpp från vulkaner, sumpmarker m.m. 

Biogeokemiska kretslopp 

Den globala omsättningen av grundämnena i naturen, deras tillstånd och förändringar i atmosfär, biosfär, 

hydrosfär, pedosfär och litosfär.  

Biotisk 

En process eller miljöfaktor som åstadkoms av levande varelser. Motsats: abiotisk. 

Elementär 

Ett grundämne är elementärt när det inte är kemiskt bundet till ett annat ämne, t.ex. elementärt syre (O, O2 eller 

O3) till skillnad från syre i kemiska föreningar, exempelvis i vatten, H2O. Element; (bestånds)del, komponent, 

enhet (ingående i en helhet).  

Eutrof 

Sägs en växtart vara som förekommer vid god näringstillgång. Ordet används också om miljö med god, allsidig 

näringstillgång och hög biologisk produktion, speciellt om sötvatten.  

Ekologiskstatus 

Ställningen/förhållandet i det harmoniska samspelet mellan organismerna och deras miljö. 

Eutrofiering 

utveckling mot mera näringsrika förhållanden, oavsett om detta beror på en naturlig utveckling eller om 

förhållandena orsakats av människan. Inom limnisk och marin miljövård används benämningen eutrofiering ofta 

för att beskriva negativa effekter eller övergödsling av vattnet.  

Estuarium 

Den del av en flodmynning där havets inflytande märks genom vattenståndsvariationer och inblandning av 

saltvatten. I vid mening kan även större avgränsade havsområden där sött och salt vatten blandas kallas estuarier. 

Exempel är fjordar eller innanhav som Östersjön. 

Fytoplankton 

Plankton som utgörs av alger och vissa bakterier. Fytoplankton innehåller alger ur många divisioner, t.ex. 

dinoflagellater, grönalger, guldalger, gulgrönalger och kiselalger samt dessutom cyanobakterier. 

Grönalger 

Division alger med uppemot 20 000 arter över hela världen. De visar mycket stor variation bl.a. i fråga om 

storlek, utseende och levnadssätt. En del flercelliga är storväxta – somliga mer än 50 cm höga. Ett stort antal 

grönalger lever i stillastående eller rörligt sötvatten; något färre arter hör hemma i saltvatten, och vissa arter lever 

på land. En del lever som parasiter eller epifyter på högre växter och vissa i symbios med svampar eller djur. De 

vattenlevande arterna kan vara fastsittande eller fritt kringsvävande som plankton. 
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Hypoxi (Syrebrist)  

Hypoxi kan avse brist längs hela syretransportvägen från människans eller djurets omgivning till ett visst organ 

och dess celler.  

Herbivor 

Detsamma som växtätare. 

Heterotrof 

Inte självnärande dvs. inte kan ombilda oorganiska ämnen till organiska . 

Infraröd strålning 

Kallas också värmestrålning. Den utsänds från en varm kropp, ju intensivare ju högre temperaturen är, och 

värmer upp föremål som absorberar den.  

Mikroorganism 

 Mikroskopiskt liten organism, encellig eller ingående i enklare cellaggregat, med ingen eller måttlig grad av 

celldifferentiering. Till mikroorganismerna räknas bakterier, encelliga alger, jästsvampar, mikroskopiskt små 

svampar och protozoer.  

Oligotrof 

 Om miljö: näringsfattig och därmed biologiskt lågproduktiv.  

Plankton  

Organismer som svävar fritt i vattnet i hav och sjöar och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans 

rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur och bottenlevande organismer. I plankton ingår djur 

(zooplankton), alger och växter (fytoplankton), svampar (mykoplankton), bakterier (bakterioplankton) och virus 

(virioplankton). Produktionen av plankton är en måttstock på hur näringsrikt ett vatten är.  

Recipient 

 Mottagare. I miljösammanhang hav,  sjö, vattendrag eller atmosfären som är mottagare av restprodukter.  

Retention 

Kvarhållande 

Taxa 

Uttrycket används dock främst när man vill tala om en systematisk grupp utan att ange namn eller specificera 

dess systematiska rang. Taxa kan vara t.ex. underarter, arter, släkten eller familjer. Man kan exempelvis tala om 

taxa i ett utvecklingsträd där vissa grenar utgör släkten, andra familjer. Man kan också säga att man vid en 

kärlväxtinventering fann 375 taxa, varvid man vanligtvis avser sammanlagda antalet arter och underarter.  

Zooplankton 

Detsamma som djurplankton. Djurplankton (zooplankton; djur som lever i den fria vattenmassan (söt- eller 

saltvatten) och som mer eller mindre passivt förs runt med strömmar. De är vanligtvis mycket små, men även 

t.ex. stora maneter brukar föras hit.  
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