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Sammanfattning: Dricksvatten i Sverige är generellt sett av god kvalitet. De senaste årens upptäckter av förore-
ningar i dricksvattentäkter har dock uppmärksammat brister i övervakningen av grundvatten. Faktum är att förore-
ningar i grundvatten behöver fastställas och kartläggas i mycket högre utsträckning, för att det även i framtiden ska 
kunna säkerhetsställas ett vatten av god kvalitet. Därför behöver kunskap om grundvatten och hydrogeologi öka i 
samhället. År 2014 påbörjade företaget HP Borrningar ett kunskapsprojekt vid Lilla Klåveröd  med avsikt att åskåd-
liggöra vattnets kretslopp i området. Ett examensarbete har nu utförts för att undersöka vilka kriterier som behöver 
uppfyllas för att ett vatten ska få klassificeras som ekologiskt och om grundvattnet vid Lilla Klåvröd uppfyller 
dessa. Med avseende på det analyserades metaller, mineraler samt bekämpningsmedel i grundvattnet. Därtill utför-
des en riskinventering i området. Resultaten visar att grundvattnet är av god kvalitet, trots höga halter av järn, 
mangan och aluminium. Inga bekämpningsmedel påträffades. Identifierade föroreningsrisker i området är en grill-
plats, en förvaringsplats och en deponi utanför fastigheten. De bedöms inte ha påverkat grundvattnet nämnvärt. 
Tillrinningsområdet för ett ekologiskt vatten borde uppfylla liknande kriterier som för ett KRAV-godkänt område i 
skogen, vilket innebär att tillrinningsområdet inte får ligga närmare än 25 meter från en trafikerad väg eller förore-
ningskälla, att inga skogsplantor som har blivit behandlade med kemiskt framställda bekämpningsmedel får ha 
planterats där under de senaste tre åren, samt att området heller inte får ha konstgödslats eller besprutats under den 
perioden. Det borde inte vara tillåtet att tillsätta några otillåtna naturfrämmande tillsatser eller konstgjorda färg- och 
aromämnen till vattnet. Lilla Klåveröd uppfyller dessa kriterier och bör därför utgöra en riktlinje för vad som är ett 
ekologiskt vatten. 
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Abstract: Drinking water in Sweden is generally of good quality. However, recent discovery of contaminants in 

drinking water have shown deficiencies in the monitoring of groundwater. The fact is that pollutants in groundwater 

need to be determined and mapped to a much greater extent, in order to collateral a good quality water even in the 

future. For this reason, knowledge of groundwater and hydrogeology need to increase in society. In 2014, HP Borr-

ningar began a knowledge project at Lilla Klåveröd with the intention to illustrate the water cycle in the area. A 

thesis has now been conducted to examine the criteria that need to be met to get a water classified as organic and to 

assess if Lilla Klåvröd meet these. The groundwater has been analysed with regard to metals, minerals and pestici-

des. In addition, a risk assessment har been done to identify potential sources of contamination. The results showed 

that the groundwater is of good quality, despite high levels of iron, manganese and aluminum. No pesticides were 

found. The risk assessment showed that the major risks in the area where a barbecue place, a tiny scapheap and a 

landfill outside the real estate.  The risks does not seem to have had an impact on the groundwater. The catchment 

area of an organic water should meet similar criteria as for a KRAV-labeled area in the forest, which means that the 

area needs to be further away than 25 meters from a road or a source of contamination, that no seedlings treated 

with chemically produced pesticides have been planted there during the last three years and that no artificial fertili-

zers have been used in the area during that time. Moreover it is not allowed to use any prohibited additives or artifi-

cial colouring and flavoring. Lilla Klåveröd meets these criteria and shoud therefore be considered as a guideline 

for an organic water. 
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1  Introduktion  
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Varje dag förbru-
kas vatten i allt från livsmedelsproduktion till hushålls-
ändamål. Hela samhället är beroende av en tillförlitlig 
vattentillgång av hög kvalitet. Av den anledningen 
arbetar Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
kontinuerligt med att uppfylla miljömålet Grundvatten 
av god kvalitet. Definitionen av miljömålet är att 
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvat-
tenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för väx-
ter och djur i sjöar och vattendrag”. Grundvattnets 
kvalitet kontrolleras regelbundet genom bland annat 
vattenanalyser. I nuläget är bedömningen att miljömå-
let inte kommer att uppnås till år 2020 med befintliga 
och beslutande styrmedel och åtgärder. Exempelvis 
riskerar drygt 20 % av 3000 bedömda grundvattenföre-
komster att inte nå god vattenkvalitet till år 2021 
(Miljömål 2016).  
 Grundvattenkvaliteten i Sverige är i behov av att 
säkerhetsställas. Därför är det märkligt att vattenskydd 
inte har prioriterats i tillräckligt hög utsträckning. Till 
exempel saknade förra året 506 av 1711 kontrollerade 
kommunala grundvattentäkter ett vattenskyddsområde 
(Naturvårdsverket 2016). Ett annat tydligt exempel på 
hur bristfällig kontrollen av dricksvatten har varit är 
upptäckten av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, 
i höga nivåer i flera vattentäkter runt om i landet.  
Mest uppmärksammat blev orten Kallinge i Blekinge 
för två år sedan, där omkring 5000 människor drabba-
des av den giftiga föroreningen, som härrör från brand-
släckningsskum. Det blev för många ett uppvaknande 
om att rent vattnet i kranen inte alltid är att ta för givet 
(Ronneby Kommun 2014).  
 För att undvika liknande händelser i framtiden be-
höver föroreningar i grundvatten fastställas och kart-
läggas och vattenskyddsområden övervakas i större 
utsträckning. Ett flertal föroreningar sprids ut av oför-
siktighet eller bristande kunskaper och därför är det 
oerhört väsentligt att hydrogeologisk kunskap ökar i 
samhället, framförallt kunskap om föroreningsrisker 
och hur föroreningar transporteras. Ett konkret förslag 
är att det tidigt lärs ut vattenrelaterade kunskaper i 
skolan för att väcka barn och ungdomars intresse. För-
hoppningsvis kan barnen även inspirera sina föräldrar 
så att fler blir medvetna om vilka utmaningar vi står 
inför och vad var och en kan göra för att förhindra 
ytterligare föroreningsspridning. 
 Brunnsborrningsföretaget HP Borrningar AB har 
tagit initiativ till att förmedla kunskap om vatten till 
barn i åldern 8-14 och framgångsrikt fångat deras in-
tresse genom skolbesök på gården Lilla Klåveröd i 
nordvästra Skåne. I samband med kunskapsprojektets 
påbörjan för två år sedan utfördes ett examensarbete av 
Jorunn Falkenhaug vid Lunds universitet, som åskåd-
liggjorde vattnets kretslopp i området (Falkenhaug 
2014). Nu är företaget intresserat av utökade under-
sökningar för att identifiera eventuella föroreningsris-
ker som kan påverka grundvattnet, samt om deras vat-
ten kan klassificeras som ekologiskt (HP Borrningar 
2016).  

1.1 Syfte 
Den här rapporten är andra delen av HP Borrningars 

kunskapsprojekt om vatten vid Lilla Klåveröd. Exa-

mensarbetets syfte är att undersöka vilka kriterier som 

behöver uppfyllas för att ett vatten ska få kallas för 

ekologiskt, samt att genomföra en riskinventering vid 

Lilla Klåveröd för att bedöma risker och kunna skydda 

grundvattnet. För att kunna bedöma grundvattenkvali-

teten ska vattenprover tas och analyseras med avse-

ende på metaller, mineraler, sällsynta jordartsmetaller 

och bekämpningsmedel. Resultatet ska utgöra un-

derlag vid bedömning av om grundvattnet är ekolo-

giskt. Därtill ska temperatur, pH, oxidations-

reduktions-potential, elektrisk konduktivitet, TDS 

(total andel fasta ämnen som är lösta) samt turbiditet 

mätas för att bedöma vattnets egenskaper. Rapportens 

frågeställningar kan sammanfattas i två punkter.  

 Undersöka vilka kriterier som behöver uppfyl-
las för att ett vatten ska få klassificeras som 
ekologiskt, och uppfyller i så fall grundvattnet 
vid Lilla Klåveröd dessa? 

 Vilka föroreningsrisker föreligger i ett område 
och i detta fall Lilla Klåveröd? 

 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Områdesbeskrivning 
Lilla Klåveröd är en gammal gård belägen i nordvästra 
delen av naturreservatet Traneröds mosse, cirka tre mil 
öster om Helsingborg och 4,5 kilometer sydväst om 
Ljungbyhed. Fastigheten är dock exkluderad från 
själva naturreservatet (Fig. 1) (Länsstyrelsen i Skåne 
län 2006). Gården utgörs av två byggnader. Den ena 
byggnaden som till ytan är minst är nyligen renoverad. 
På tomten finns nio borrade hål (Fig. 3). Brunnen B1 
används för dricksvattenuttag. B6 används för uttag av 
grundvattenvärme. B5 används för infiltration till 
grundvattenvärmesystemet. B4, B9, B2 och B3 är ob-
servationsrör. B7 och B8 är grindstolpar. B9 är den 
enda brunn som endast är i kontakt med underliggande 
isälvsavlagring. De andra är djupare och utgör öppna 
hål ner i berggrunden (Falkenhaug 2014).       
     I närheten av B1 finns en grillplats (Fig. 3). Några 
hundra meter nordväst om fastigheten i en isälvsavlag-
ring i naturreservatet är avfall olagligt deponerat utan 
någon täckning. Deponin är inte allmän utan härrör till 
det enskilda hushållet (Göran Persson, HP Borrningar, 
pers. kom. maj 2016).  Dess ålder är okänt. Troligtvis 
är deponin äldre än naturreservatet som bildades år 
2006, då området blev skyddat (Länsstyrelsen i Skåne 
län 2006).  
     Området är beläget på Söderåsens platå, cirka 170 
meter över havet (Fig. 2). Platån utgörs av en urbergs-
horst som bildats genom långvariga rörelse längs med 
en sprickzon i kontinentalplattan. Sprickzonen med 
tillhörande förkastningar samt krosszoner sträcker sig 
diagonalt i nordväst-sydostlig riktning över hela Skåne 
och benämns som Tornquistzonen (Fredén 2002).  
     Lagerföljden vid Lilla Klåveröd består av en 40-60 
cm tjock jordmån, följt av antingen en cirka 3,5–4,5 
meter sandig morän eller en dåligt sorterad isälvsav-
lagring, som sträcker sig i nordvästlig riktning från 
gården (Fig. 4) (Falkenhaug 2014). Under jordlagren 



 

 

Fig. 1. Naturreservatet Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd markerat med en grön linje. Fastigheten vid Lilla Klå-

veröd är exkluderad från naturreservatet. ©Lantmäteriet  

Fig. 2. Berggrundskarta över Söderåsen. Lilla Klåveröd 

är markerat med en röd kvadrat. Modifierad efter Sveri-

ges Geologiska Undersöknings bergrundskarta (2014a). 

Publicerad med tillstånd av Jorunn Falken-

haug.©Sveriges Geologiska Undersökning. Bakgrunds-

karta ©Lantmäteriet.  Fig. 4. Jordartskarta över området vid Lilla Klåveröd. Fastig-

heten är markerad med en svart kvadrat. Modifierad efter 

Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta (2014b). 

Publicerad med tillstånd av Jorunn Falkenhaug.©Sveriges 

Geologiska Undersökning. Bakgrundskarta ©Lantmäteriet.  

Fig. 3. Kartan visar anlagda brunnar, en  grillplats, en deponi 

och en förvaringsplats vid Lilla Klåveröd.  Baserad på Lant-

mäteriets topografiska karta. ©Lantmäteriet  
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finns en heterogent kaolinvittrad granitisk och migma-
tisk gnejs med hög förekomst av sprickor, samt inslag 
av amfibolit. Utanför fastigheten förekommer berg i 
dagen (Sveriges geologiska undersökning 2014a). 
     Sydväst om gården finns en cirka halv hektar stor 
sjö, Mölledammen, som står i förbindelse med två 
vattendrag som kontinuerlig tillför vatten från sydväst 
och sydost (Lantmäteriet 2016). Mölledammen är tro-
ligen bildad i en stor spricka, då en deformationszon 
sträcker sig rakt genom sjön. (Sveriges geologiska 
undersökning 2014a). Därutöver är den topografiskt 
högsta punkten i området lokaliserad öster om sjön. 
Den punkten utgör troligtvis en ytvattendelare, vilket 
innebär att vatten rinner ifrån den punkten i olika rikt-
ningar. Därtill är grundvattennivåerna överlag ytliga 
(Falkenhaug 2014).  
     Norr om gården rinner Klövabäcken som ingår i ett 
Natura 2000-område och är av riksintresse 
(VattenInformationsSystem Sverige 2016). Omgiv-
ningen runt gården utgörs till stor del av gamla natur-
betesmarker och terrasserade åkrar, där får tidigare har 
betat. Idag är dock mycket av området, framförallt 
utanför tomten, täckt av planterad gran. Traneröds 
mosse har under 1800-talet använts till torvbrytning 
för husbehov (Setterby & Malmgren 2009).  
      

2.2  Projektet Lilla Klåveröd 

HP Borrningar AB påbörjade kunskapsprojektet om 
vatten vid Lilla Klåveröd i juni 2013. Syftet med pro-
jektet har varit att öka förståelsen för vattnets krets-
lopp och betydelsen av grundvatten av god kvalitet. 

Falkenhaug (2014) beskrev vattnets kretslopp i områ-
det och kunde i sitt arbete konstatera att vattenföre-
komster påträffas framförallt i sprickor i berggrunden, 
men även i den mättade zonen i isälvsavlagringen (Fig. 
5). Dessutom framgick det att flödesriktningen i områ-
det dominerades av grundvattenutströmning till ytvat-
ten, att vattenkvaliteten i ytvattnet överlag var god, 
samt att grundvattnet var tjänligt med anmärkning på 
järn- och manganhalter.                                        
     Bedömningen av vattnet baserades enbart på fysi-
kaliska-kemiska och bakteriologiska standardanalyser. 
Det är inte tillräckligt för att fullständigt kunna säker-
hetsställa grundvattnets egenskaper och kvalitet. Såle-
des är det här examensarbetet en uppföljning med utö-
kade vattenanalyser av metaller, sällsynta jordartsme-
taller, mineraler samt pesticider, för att kunna identifi-
era eventuella föroreningar i grundvattnet. 

 

2.3 Förorenade områden 

2.3.1 Föroreningsspridning 

Hur föroreningar sprids och i vilken omfattning varie-
rar med avseende på ett flertal parametrar. Den här 
rapporten kommer att beskriva ett urval betydelsefulla 
parametrar såsom föroreningars ursprung, hydraulisk 
konduktivitet, vattenförande sprickor, nederbörd och 
vattenverksamheter. Dessutom kommer det ges exem-
pel på hur en del ämnen kan spridas i grundvatten och 
även hur vattnets kretslopp kan påverka förorenings-
spridning.  
     Föroreningar kan ha olika ursprung. Om förore-

Fig. 5. Generaliserad bild av vattnets kretslopp vid Lilla Klåveröd. Grundvatten i området förekommer framförallt i sprickor i 

berggrunden, men även i den undre delen av isälvsavlagringen. Publicerad med tillstånd av Jorunn Falkenhaug. Illustration: 

Jorunn Falkenhaug. 
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ningar släpps ut i en punkt är det en punktkälla. Kom-
mer föroreningar istället från bilavgaser eller areell 
spridning av bekämpningsmedel är det en diffus källa. 
Slutligen innebär linjekälla att föroreningar är lokali-
serade längs med en sträcka, till exempel bredvid en 
väg (Naturvårdsverket 1999). Det är de diffusa käl-
lorna som medverkar till en global föroreningssprid-
ning och är en av anledningarna till att ytvatten gene-
rellt innehåller fler föroreningar än grundvatten 
(Naturvårdsverket 2009).  
     Vattenverksamheter kan ändra vattnets flödesrikt-
ning i ett område, exempelvis genom pumpning eller 
dikning. Vid pumpning av en brunn sänks grundvat-
tennivåerna omkring brunnen, vilket skapar ett vatten-
flöde in mot brunnen. Det kan leda till att grundvatten 
inte följer den naturliga flödesgradienten i ett område 
(Fetter 2014). Därutöver är dikning en vattenverksam-
het där vatten medvetet leds bort från ett område. Det 
kan handla om torrläggning, sjösänkning eller skydds-
dikning (Havs och Vattenmyndigheten 2008).  
     En enkel förklaring av vattnets kretslopp är att vat-
ten avdunstar, kondenseras och övergår i nederbörd, 
som fyller på ytvattenmagasin eller infiltrerar, det vill 
säga tränger ner i marken och bildar grundvatten. Per 
definition är grundvatten ”allt vatten som finns under 
markytan i den mättade zonen” (Knutsson & Morfeldt 
2002). Den mättade zonen är där alla porer, sprickor 
och håligheter är helt vattenfyllda (Fig. 6). Den omät-
tade zonen är där alla porer, sprickor och håligheter 
inte är helt vattenfyllda, utan även innehåller luft. 
Gränsen mellan den omättade zonen och den mättade 
zonen kallas för grundvattenytan och är en tryckyta i 
ständig rörelse. Skillnaden mellan dessa zoner är bety-
delsefull med avseende på vattnets flödesriktning. För 
till skillnad från den omättade zonen där vattnets flö-
desriktning är vertikal, är den mättade zonens flöde 

närmast horisontellt. Det innebär att föroreningar kan 
transporteras långa sträckor med grundvattenflödet 
från föroreningskällan (Knutsson & Morfeldt 2002). 
     Extra viktigt att ta hänsyn till är var grundvattenflö-
det är i kontakt med yt- eller havsvatten. När det sker 
finns det en risk att den ena vattenförekomsten förore-
nar den andra. Det kan leda till oanade och storskaliga 
konsekvenser, såsom övergödning av sjöar och vatten-
drag till följd av höga kväve- och fosforhalter i grund-
vatten (Lehr et al. 2005).  
     En viktig parameter för föroreningsspridning är 
jordlagers hydrauliska konduktivitet (K), vilket är ett 
mått på ett lagers genomsläpplighet (Fetter 2013). Ett 
högt K-värde motsvarar en hög genomsläpplighet. 
Detta kan åskådliggöras vid en deponi, en soptipp, 
belägen i ett jordlager ovanpå en berggrund (Fig. 6). 
Beroende på vilket jordlager eller vilken berggrund det 
är i området kommer spridningen att variera i omfatt-
ning. Störst spridningsförutsättningar har en mäktig 
sand- och grusavlagring som överlagrar en sprickrik 
berggrund. Det beror på att sand och grus har ett högt 
K-värde. Dessutom kan vatten transporteras i sprickor 
i berggrunden. Motsatsen är om deponin istället skulle 
befinna sig ovanpå ett lerlager med lågt K-värde. Ett 
sådant lager kan fungera som en tät barriär och hindra 
vattnets flöde. Likaså kan även en diabasgång eller en 
horst utgöra en barriär. Motsatsen är ett vattendrag 
som istället kan utöka föroreningsspridningen 
(Knutsson & Morfeldt 2002).  
     Vid en deponi är nederbördens påverkan påtaglig 
när metaller urlakas, det vill säga upplöses från före-
mål vid kontakt med regnvatten. En ökad nederbörd 
leder till att fler föroreningar kan transporteras med det 
vatten som infiltrerar, vilket resulterar i bildning av 
lakvatten. Sammanfattningsvis räcker det alltså med 
att marken är förorenad för att även grundvattnet ska 

Fig. 6. Schematisk bild som illustrerar hur föroreningar från deponier kan transporteras via ytvatten, grundvatten och sprickor, 

samt hur föroreningsspridning kan fördröjas av naturliga barriärer. 
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bli det, såvida det inte finns en hydraulisk barriär i 
vägen (Naturvårdsverket 2008). 
     Avslutningsvis transporteras föroreningar olika 
beroende på ämne. Icke-reaktiva ämnen sprids genom 
advektion samt hydrodynamisk dispersion. Advektion 
betyder att ämnen sprids i grundvattnets flödesriktning 
med i princip vattnets verkliga flödeshastighet. Hydro-
dynamisk dispersion innebär att koncentrationen av 
ämnen i grundvattnet minskar med avstånd från källan 
till följd av utspädning. Dessa ämnen kan alltså spridas 
långt men med allt lägre koncentrationer (Fetter 2013).  
     Klorerade lösningsmedel ingår i gruppen DNAPL 
(Dense Non-Aqueous Phase Liquids) och kan spridas 
mot grundvattnets flödesriktning. Det beror på att 
DNAPL-föroreningar har en högre densitet än vatten, 
vilket är anledningen till att de sjunker och snarare 
tenderar att följa lokal geologi än grundvattenriktning-
en (Fig. 7). Därutöver har dessa föroreningar andra 
egenskaper såsom låg vattenlöslighet och låg viskosi-
tet, vilket innebär att de är lättflytande. Sammantaget 
är spridningen av den här gruppen av ämnen kompli-
cerad och svårbedömd (Fetter 2013).  
 Gruppen LNAPL (Light Non-Aqueous Phase 
Liquids) är i många avseenden väldigt lik DNAPL och 
förekommer främst vid verksamheter som hanterar 
olja. Undantaget är att de har lägre densitet än vatten 
och således lägger sig som en hinna ovanpå grundvat-
tenytan (Fig. 8). Trots att ämnena inte lätt löser sig i 
vatten kan de ändå förekomma under grundvattenytan 
i en löst fas och spridas i grundvattenflödets riktning. 
Dessutom är de lättflyktiga, vilket innebär att de kan 
förekomma i gasform i markens porer (Fetter 2013).   

2.3.2 Föroreningsrisker 

Ett förorenat område behöver nödvändigtvis inte ut-
göra någon hälsofara såvida föroreningar inte sprids 
eller någon exponeras för dem. Däremot är hälsofaran 
påtagligare om föroreningar riskeras att spridas, fram-
förallt över storskaliga områden. Av den anledningen 
är hydrogeologisk kunskap ovärderlig och helt avgö-
rande för att kunna bedöma potentiella föroreningsris-
ker (Naturvårdsverket 1999).  
     Idag finns det omkring 80 000 förorenade områden 
i Sverige (Naturvårdsverket 2008), som per definition 
är ”mark- och vattenområden samt byggnader och 

anläggningar som är så förorenade att det kan med-
föra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön” (Miljöbalken 1999). Den här rapportens avsikt 
är att ge en inblick i några vanliga föroreningsrisker, 
för att påvisa hur föroreningar kan nå grundvattnet. De 
risker som kommer att belysas är industrier, vägbanor, 
saltvatteninträngning, biltvätt, deponier, skogsbruk, 
brandövningsplatser och jordbruk.  
     Industrier kan innebära en betydande förorenings-
risk och ge upphov till spridning av en mängd farliga 
kemiska ämnen, däribland nämnda DNAPL och 
LNAPL. Industriföroreningar kan transporteras via 
utsläpp i luft, mark eller vatten. Därutöver är läckage 
från avfall som deponerats utan lov, samt förvaring av 
farliga produkter, en vanlig orsak till uppkomst av 
förorenade områden.  En annan risk är förorenat av-
loppsvatten som förr i tiden avleddes till vattendrag 
utan rening. Det har förbättrats och idag har flera in-
dustriella verksamheter egna reningsanläggningar, 
vilket dock inte behöver innebära att alla föroreningar 
renas. (Naturvårdsverket 2003).  
     Längs med vägar sprids föroreningar från trafik 
som via regn rinner ut mot vägkanten, där förorening-
arna riskerar att nå grundvatten eller närliggande ytvat-
ten. Utsläppen, vanligtvis vägsalt, tungmetaller samt 
olja, kommer främst från saltning av vägbanan, avga-
ser, bromsbelägg, och däck (Dudley Williams 1999). 
Salt kan även nå grundvatten genom inträngning av 
havsvatten vid kustnära områden, vilket kan förorena 
dricksvattenbrunnar. Det sker oftast om grundvatten-
tillförseln är låg eller om grundvattenuttaget över tid 
har överstigit nyproduktionen av grundvatten (Yi et al. 
2016 ).  
     När en bil tvättas bildas ett tvättvatten som kan 
innehålla olja, tungmetaller och rester av kemikalier. 
De två förstnämnda föroreningarna kommer både från 
smuts på bilen samt från själva bilen. Om tvättningen 
sker i ett bostadsområde rinner tvättvattnet ut via dag-
vattenbrunnen till antingen ett avloppsreningsverk, där 
föroreningarna orsakar störningar, eller ut i närmsta 
vattendrag. Därför är det fördelaktigt att tvätta bilen i 
en fordonstvätt eller i tvätthallar där rening av tvätt-
vattnet sker (Naturvårdsverket 2008).  
     Föroreningsrisk från deponier varierar beroende på 
hur de är anlagda och vad som deponerats. Till skill-
nad från dagens moderna deponier med höga krav har 
många äldre deponier inget som helst skydd för att 
förhindra föroreningsspridning. Dessutom sorteras 
ämnen bättre idag jämfört med på 60-talet, när hålrum 
i marken fylldes med sopor av alla möjliga slag. Det 

Fig. 7.  Schematisk bild av spridning av DNAPL. Förore-

ningen kan transporteras i motsatt håll från flödesriktningen 

i ett område och kontaminera dricksvattenbrunnar. 

Fig. 8.  Schematisk bild av spridning av LNAPL. Förore-

ningen kan förekomma i en fri fas, en ångfas eller löst i 

grundvattnet. 
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har lett till att äldre deponier uppvisar en så kallad 
”cocktail-effekt”, där reaktioner kan ske mellan olika 
farliga ämnen (Naturvårdsverket 2008). 
     Vid återplantering av skog har kemiska preparat 
flitigt använts som skydd mot snytbaggar. Kravet har 
dock skärps sedan EU-kravet i januari 2014 och idag 
krävs dispens för att få använda kemiska metoder. 
Dessutom förekommer det i skogsbruk hantering av 
petroleumprodukter, exempelvis olja och bekämp-
ningsmedel, som kan riskera att förorena mark och 
vatten (Skogsstyrelsen 2013). 
     I brandsläckningsskum har det tidigare i större ut-
sträckning använts toxiska högfluorerade ämnen av 
sorten PFOS. Sedan uppmärksammandet av PFOS-
förorenade dricksvattentäkter för några år sedan an-
vänds nuförtiden istället andra kortare kedjor av hög-
fluorerade ämnen. Problemet med PFOS har varit att 
ämnet sprids väldigt enkelt och snabbt i vatten. Det 
räcker alltså med att brandsläckningsskum når ett yt-
vatten eller grundvatten för att en betydande förore-
ningsspridning ska kunna ske (Kemikalieinspektionen 
2016).  
     Avslutningsvis är jordbruk en starkt bidragande 
orsak till att bekämpningsmedelsrester sprids till 
grundvatten. Viktigt att påpeka dock är att konvention-
ella odlingar idag har högre krav på vilka ämnen de får 
använda än tidigare. Exempelvis förbjöds bekämp-
ningsmedlen DDT i Sverige på 70-talet eftersom äm-
net ansågs vara för hälsofarligt (Naturvårdsverket 
2008). Det finns dock fortfarande kvar i många grund-
vattenförekomster på grund dess persistens, det vill 
säga ämnets förmåga att inte brytas ned 
(Environmental Science & Technology 1996). Följakt-
ligen är det väldigt betydelsefullt att veta grundvattnets 
ålder, det vill säga tid från infiltration till uttagspunkt, 
för att kunna förutse vilka föroreningar som eventuellt 
kan tänkas påträffas. Grundvatten kan vara allt från 
några dagar, veckor och år till flera hundra och tusen 
år gammalt. I Sverige har vi i förhållandevis unga 
grundvattenförekomster (Knutsson och Morfeldt 
2002). 
 
2.3.3 Inventering av förorenade områden 

Vid identifiering av potentiella föroreningsrisker är 
Naturvårdsverkets MIFO-metodik en allmänt vederta-
gen metod. Förkortningen står för metodik för invente-
ring av förorenade områden och är uppdelad i två 
delar, MIFO Fas 1 och MIFO Fas 2. Fas 1 är ett förbe-
redande stadium som innefattar allt från litteraturstu-
dier till intervjuer av personer som på något vis har en 
anknytning till området, exempelvis en markägare 
eller en företagsanställd. Syftet med den inledande 
fasen är alltså att med hjälp av tillgänglig historik om 
området bedöma dess föroreningsrisk. Bedömningen i 
sig utgörs av fyra riskklasser, där riskklass 1 står för 
störst risk för människa och miljö. Särskilt betydelse-
fullt vid riskbedömningen är identifiering av verksam-
heter, eftersom det kan antyda vilka föroreningar som 
kan tänkas påträffas (Naturvårdsverket 1999). 
     Vid MIFO Fas 2 inventeras och analyseras området 
via fältprovtagning. Vanligtvis undersöks området 
översiktligt för att sedan studeras i detalj. Därefter kan 
den kunskap som införskaffats i förberedande stadium 
antingen styrkas, revideras eller förkastas. Dessutom 
bidrar fältarbete i regel till nya upptäckter som inte 

framkom vid den inledande fasen. Exempelvis är för-
varingen av farliga ämnen ofta bristfällig och en starkt 
bidragande orsak till föroreningar. Det kan till exem-
pel handla om bensinläckage vid övergivna fordon. De 
vanligaste analyser som utförs är vattenprover och 
jordprover. Vilka prover och var de ska tas grundas på 
resultaten från MIFO Fas 1. Ju utförligare den fasen 
utreds, desto säkrare blir riskanalysen. För det finns 
alltid en risk att ett område är förorenat med ämnen 
som inte har analyserats. (Naturvårdsverket 1999).  
 

2.4 Ekologiskt vatten 

2.4.1 Ekologiska livsmedel 

Det finns flera ekologiska märkningar. Många länder 
och ett flertal varumärken, till exempel Garant, Ängla-
mark och ICA har egna miljömärkningar 
(Livsmedelsverket 2015). De nämnda varumärkena 
brukar också certifieras av KRAV och/eller EU-
ekologiskt. (Fig. 9). Skillnaden mellan dem är att 
KRAV är en svensk märkning med högre krav på dju-
rens välfärd, klimatpåverkan och social hänsyn 
(KRAV 2016). Märkningarna innebär att grödor odlas 
utan syntetiskt framställda kemiska bekämpningsme-
del eller konstgödsel och att livsmedel inte producerats 
med genmodifierade organismer eller innehåller otill-
låtna tillsatser. Dock får vissa naturliga ämnen, såsom 
svavel, användas som bekämpningsmedel. (Europeiska 
Kommissionen 2016).  
     I KRAV-certifieringen räknas inte vatten in i föräd-
lade produkter. Ett exempel på en förädlad produkt är 
en KRAV-märkt blåbärssylt, där inte bara bären utan 
alla ingredienser är certifierade enligt KRAV. Ett krav 
för dessa produkter är att råvaran är 100 % ekologisk, 
med undantag för sammansatta produkter, det vill säga 
produkter som innehåller fler än en ingrediens, där 
motsvarande siffra är 95 %. Blåbären måste plockas 
från ett område som är godkänt av KRAV. Ett sådant 
område får inte ha konstgödslats eller besprutats under 
de senaste tre åren. Under den perioden får heller inga 
skogsplantor som har blivit behandlade med kemiskt 
framställda bekämpningsmedel ha planterats. Området 
får inte ligga närmare än 25 meter från en trafikerad 
väg eller en föroreningskälla. Samma krav gäller även 
för ekologiska bär- och fruktdrycker. De får dessutom 
heller inte innehålla några konstgjorda färg- och arom-
ämnen (KRAV 2016). 
      Ekologiska frukt– och bärdrycker innehåller 
mestadels vatten, som enligt KRAV måste uppfylla 

Fig. 9.  Loggan till vänster är certifiering av en KRAV-

märkt produkt. Loggan till höger är certifiering av en EU-

ekologiskt-märkt produkt. ©KRAV ©EU:s ekomärke 



13 

livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 
2001:30). Problemet med dessa föreskrifter är att inte 
alla tänkbara bekämpningsmedel analyseras, utan end-
ast de som antas förekomma i en vattentäkt. Således 
kan ett vatten innehålla bekämpningsmedel trots att det 
inte framgår i provresultatet. Det ställs alltså höga krav 
på att rätt ämnen analyseras. Därtill ställs inga krav på 
vattenkvaliteten vid bevattning av ekologiska odlingar, 
utan mest uppmaningar om att grundvatten är att före-
dra jämfört med ytvatten (Jordbruksverket 2003).  
     Det har förekommit KRAV-certifierade smaksatta 
vatten där den tillsatta smaken har odlats ekologiskt. 
Ett sådant exempel är företaget Malmberg Original, 
som för några år sedan lanserade ett KRAV-certifierat 
buteljerat vatten. Försäljningen var dock inte tillräck-
ligt lönsam, vilket resulterade i att företaget slutade att 
sälja sitt vatten år 2013. En anledning till nedläggning-
en var att  företaget märkte av en förändrad inställning 
till ett unikt vatten av hög kvalitet bland deras kunder. 
Vattnet tappades från en grundvattenreservoar cirka 
200 meter under ytan vid kusten i byn Yngsjö, beläget 
i nordöstra Skåne. Området har inte blivit utsatt för 
någon omfattande exploatering och det finns inga stora 
industrier i närheten som kan utgöra en förorenings-
risk. Grundvattnet bedöms vara omkring 5245 år gam-
malt, vilket innebär att Malmberg Original är det 
äldsta förpackade dricksvattnet som har sålts i Sverige. 
Vattnet innehåller låga salthalter och än i övrigt balan-
serad mineralhalt (Malmberg Original 2013).  
  Samtidigt samma år tvingades sju varumärken i 
Australien av Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) att sluta marknadsföra sitt vatten 
som ekologiskt. ACCC bedömde att vatten inte kan 
klassificeras som ekologiskt och att företagen därmed 
stod för vilseledande information som gynnade dem 
försäljningsmässigt. Ekologiska livsmedel är enligt 
dem jordbruksprodukter som har odlats enligt vissa 
specifika kriterier. Eftersom vatten inte är en jord-
bruksprodukt kan det heller inte anses vara ekologiskt. 
ACCC fick medhåll av samtliga australiska myndig-
heter, inkluderat flera oberoende ideella organisationer 
godkända av regeringen, bland annat dem som be-
handlar export (ACCC 2013). Företagens varumärken 
marknadsfördes som ”organic” men vattnet var inte 
ekologiskt certifierade. Ägaren för det dåvarande varu-
märket Organic Springs ansåg att deras marknadsfö-
ring inte var missvisande. Han påstod att alla männi-
skor vet att vatten inte är en organisk förening, det vill 
säga ett organiskt ämne, och att det därför inte kan att 
klassificeras som ekologiskt. Deras vatten hämtades 
direkt från en grundvattenreservoar vid deras egna 
ekologiska odling. Därför tyckte han att om någon 
ekologisk produkt på marknaden ska få kallas för eko-
logiskt, så skulle det vara deras (The Sydney Morning 
Herald 2011). Begreppet ekologiskt vatten är följaktli-
gen inget nytt fenomen, även om det ännu varken exi-
sterar några nationella eller internationella kriterier. 
     Avslutningsvis för att belysa efterfrågan ökade för-
säljningen av ekologiska livsmedel i Sverige förra året 
med sex miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning 
med 39 %. Totalt omsattes cirka 280 miljarder kronor i 
den ekologiska livsmedelsmarknaden (Ekoweb 2015).  

2.4.2 Dricksvattenföreskrifter 

Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 

2001:30) gäller för alla dricksvattentäkter i Sverige 
som levererar mer än tio kubikmeter vatten per dag 
eller försörjer fler än 50 personer. Det dricksvatten 
som inte uppfyller de kraven regleras av livsmedels-
verkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (LIVS 
2014). Utöver det finns det fyra typer av förpackat 
vatten: förpackat dricksvatten, naturligt mineralvatten, 
källvatten och bordsvatten. Förpackat dricksvatten är 
precis vad det låter som och används av kommunen 
vid situationer när dricksvatten inte kan erbjudas via 
vattenledningsnät eller vattentankar. Kvalitetskraven 
är således desamma som för vanligt dricksvatten 
(LIVS 2016). 
     Naturligt mineralvatten innebär att vattnet tappas 
direkt vid en skyddad grundvattenreservoar utan att 
något ämne tillförs, med undantag för kolsyra. Det är 
alltså inte tillåtet att transportera vattnet med tankbilar 
och på etiketten ska det tydligt framgå mineralinnehål-
let, samt källans namn och plats. Vattnet får inte heller 
renas utan det ska innehålla naturliga mineralhalter. I 
undantagsfall kan rening av specifika mineraler ske 
om de bedöms vara nödvändigt. Ett känt mineralvatten 
är Ramlösa®.    
     I princip överensstämmer dessa kriterier också med 
källvatten. Den markanta skillnaden mellan naturligt 
mineralvatten och källvatten är att livsmedelsverket 
måste godkänna grundvattenreservoaren för att vattnet 
ska få lov att kallas för naturligt mineralvatten. Båda 
regleras enligt samma bedömningsgrunder, nämligen 
Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineral-
vatten och källvatten (LIVSFS 2003:45). Ett exempel 
på ett svenskt källvatten är Loka®.  
     Bordsvatten är en benämning på ett förpackat 
dricksvatten där det är tillåtet att tillsätta aromämnen 
för smaksättning och mineraler. Vattnet behöver inte 
tappas direkt vid någon källa utan kan transporteras 
med tankbilar. Vanligtvis används vanligt dricksvatten 
och därför regleras bordsvatten av (SLVFS 2001:30). 
Ett exempel på ett bordsvatten är Bonaqua®. 
     Skillnaden mellan livsmedelsverkets dricksvatten-
föreskrifter, råd om enskild vattenförsörjning och före-
skrifter om naturligt mineral-och källvatten är påtaglig 
vad det gäller mineralhalter. Generellt är kraven hård-
ast i SLVFS 2001:30. Ett tydligt exempel på ett ämne 
vars tillåtna halt skiljer sig mellan de olika föreskrif-
terna och råden är fluorid. SLVFS 2001:30: s gräns-
värde vid otjänligt vatten för ämnet är 1.5 mg/l, vilket 
är betydligt lägre än SLVFS 2003:45: s gränsvärde på 
5 mg/l. Högst gränsvärde tillåts vid enskilda brunnar, 
närmare bestämt 6 mg/l. Eftersom speciellt barn är 
känsliga för höga fluoridhalter ska förpackat vatten 
som innehåller mer än 1.5 mg/l markeras med texten 
”innehåller mer än 1.5 mg fluorid/l: bör inte intas 
regelbundet av barn under sju år” (LIVSFS 2003:45).  
     Förutom Livsmedelsverkets olika dricksvattenkrav 
och gränsvärden har SGU publicerat en rapport om 
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01). I 
den rapporten bedöms varje ämnes tillstånd och grad 
av påverkan i en femgradig skala. Riktvärdena i rap-
porten varierar regionalt eftersom bakgrundshalter 
skiljer sig mellan olika delar av landet. Bakgrundshal-
ter är den naturligt förekommande halten av ett ämne 
som framförallt beror på berggrunden och jordlagren i 
området, men även på global spridning av föroreningar 
via atmosfären (Fetter 2014).  
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3 Metod 

3.1 Vattnets egenskaper och vattenkvali-
tet 

För att få bättre kännedom om grundvattenkvaliteten 
på Lilla Klåveröd utfördes mätning av fysikalisk-
kemiska parametrar i B1, B2, B3, B4, B5, B6 och B9, 
samt analys av vattenprover i ovanstående brunnar 
med undantag av B2 och B3.   
 De fysikalisk-kemiska parametrarna utgjordes av 
mätning av temperatur, pH, oxidations-reduktions-
potential (ORP), elektrisk konduktivitet, TDS samt 
turbiditet med en flödescell av märket Aquaread ®. 
Flödescellen kalibrerades före mätning. För fältmät-
ning och provtagning användes en peristaltisk pump 
driven av en borrmaskin (Fig. 10). Ena änden av 
slangen kopplades ihop med en längre hård slang med 
mindre diameter. Denna fördes ned i brunnen cirka två 
decimeter under grundvattenytan. Den andra änden 
kopplades till flödescell vari sensorerna placerades. 
Därefter omsattes vatten i enheten genom kontinuerlig 
pumpning och mätvärden avlästes varefter värdena 
stabiliserades.  
     Två provtagningsflaskor från B1, B5, B6, B9 och 
en provflaska från B4 fylldes för analys enligt SGU:s 
paket bestämning av element i vattenprover, som inne-
fattar ett flertal metaller, sällsynta jordartsmetaller och 
mineraler. De förvarades i en kylväska som senare 
samma dag transporterades till laboratorium för ana-
lys. I dricksvattenbrunnen B1 togs även ett vattenprov 
som skickades för analys enligt Eurofins bekämp-
ningsmedelsrestpaket PLPX8, anpassad för dricksvat-
ten. Att notera är att provtagningen i B9 utfördes da-
gen innan de andra på grund av tekniska problem med 
pumpen.  

3.2 Riskinventering av Lilla Klåveröd 

Inventeringen av Lilla Klåveröd baserades på MIFO-
metodiken med mål att identifiera eventuella förore-
ningsrisker. Någon riskbedömning med tillhörande 
riskklasser har inte utförts. Vid MIFO fas 1 studerades 

tillgänglig litteratur om området. Dessutom användes 
berggrund- och jordartskartor för att ge information 
om sprickzoner, diabasgångar och förkastningszoner. 
Topografikartor har utnyttjas för att få en uppskattning 
om grundvattenriktningen, eftersom vatten söker sig 
mot lägre punkter i landskapet (Fetter 2014). Satellit-
bilder har studeras för att införskaffa kunskap om före-
komster av ytvatten, vegetation och var verksamheter 
är lokaliserade.  För att få en uppfattning om när, var 
och vilka bekämpningsmedel som eventuellt kan ha 
använts inom jord- och skogsbruket i området har Stif-
telsen Skåne Landskap kontaktats.  
  Vid MIFO Fas 2 undersöktes området i fält för att 
identifiera misstänkta föroreningsrisker och upptäcka 
eventuella nya. Undersökningsområdet avgränsades 
till någon kilometer utanför fastighetsgränsen i natur-
reservatet.  
           

4 Resultat 

4.1 Vattnets egenskaper och vattenkvali-
tet 

Resultaten från in situ mätning av de sju brunnarna 
med avseende på de fysikalisk-kemiska parametrarna 
redovisas i Tabell 1. De vattenkemiska parametrarna 
har bedömts utifrån SGU:s publikation bedömnings-
grunder för grundvatten (SGU 2013:01). Mätvärden 
visar att vattnets pH varierar mellan 7.34 och 7.68 för 
sex av brunnarna. Detta intervall indikerar en måttlig 
till hög halt. Undantaget är vattnet i brunn 9 som visar 
på ett lågt pH på 5,62. Turbiditeten är hög till mycket 
hög i samtliga brunnar med att maximumvärde på 230 
NTU. Därtill är den elektriska konduktiviteten och 
saliniteten låg till mycket låg i alla brunnar. B1, B2, 
B4, B5 samt B6 uppvisar negativa oxidations-
redaktions-potentialvärden, vilket tyder på reduce-
rande förhållanden. Övriga brunnar uppvisar svagt 
oxiderande förhållanden.   
     Vattenproverna som togs i B1, B2, B3, B4 samt B9 
för analys enligt SGU:s paket bestämning av element i 
vattenprover, uppvisar generellt mycket låga halter 
enligt (SGU 2013:01) (Bilaga 2). Det finns dock några 
prover som uppvisar höga järn- mangan- och alumi-
niumhalter (Tabell 2). Framförallt visar vattnet från B9 
på en mycket högre aluminiumhalt än övriga brunnar 
och bedöms som tjänligt med anmärkning enligt 
(SLVFS 2001:30). Manganhalterna skiljer sig mellan 
brunnarna. Vattnet från B1, B2, B3 och B4 uppvisar 
mycket höga manganhalter och bedöms som tjänligt 
med anmärkning enligt (SLVFS 2001:30). B9 påvisar 
en mycket låg halt på 36,40 ppb. Järnhalten är måttlig 
till hög i alla prover förutom B1. Denna påvisar en 
mycket hög halt. Samtliga brunnar bedöms med avse-
ende på järnhalten som tjänligt med anmärkning enligt 
(SLVFS 2001:30).  De spårämnen som analyserats 
visar på överlag låga till mycket låga halter. Generellt 
innehåller B9 högre halter av sällsynta spårämnen är 
de andra brunnarna. Sammantaget är halterna av analy-
serade potentiellt hälsoskadliga ämnen låga.  
     De erhålla provresultaten beträffande bekämpnings-
medelsrester i dricksvattenbrunnen B1 påvisar ingen 
påverkan. Värdena är genomgående under 0,01 µg/l, 
som utgör rapporteringsgränsen enligt SGU (2013). 
Vattnet är enligt Livsmedelsverkets råd om enskild 

Fig. 10.  Peristaltisk pump driven av en borrmaskin. Foto: 

Göran Persson. 
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dricksvattenförsörjning (LIVS 2014) tjänligt med av-
seende på utförda parametrar (Bilaga 1). 

4.2 Inventering av Lilla Klåveröd 

I området söder om B1 förvarades diverse föremål på 
en cirka 12 m2 stor yta (Fig. 12). Bland annat identifie-
rades ett antal glasflaskor, plastdunkar och plåtföre-
mål. Det flesta föremålen förvarades i en trälåda, men 
en del låg direkt på marken. Några föremål var rejält 
rostiga. Det är oklart hur länge de har förvarats där. 
     I närheten av brunn 1 finns en grillplats (Fig. 13). 
Grillplatser är i allmänhet en betydande föreningsrisk. 
Bland annat kan det förekomma spill av tändvätska, 
som är en miljöfarlig produkt som kan leda till livsho-
tade skador (Bratton & Haddow 1975). Dessutom kan 
aska från grillkol innehålla höga halter av tungmetaller 
(El Sofani et al. 2009). HP Borrningar använder enbart 
ved och sparsamt med tändvätska vid de få tillfällen 
grillen används per år (Göran Persson, HP Borrningar, 
pers. kom. april 2016). Ved är emellertid heller inte 
föroreningsfri. Vid en ofullständig förbränning kan det 
bildas giftiga polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH), som dock inte är vattenlösliga, och sot. PAH 
kan orsaka cancer (Marston 2001).  
     Några hundra meter nordväst om gården i naturre-
servatet har avfall deponerats i en isälvsavlagring (Fig. 
11). Uppskattningsvis är deponin ungefär 4 m3. Inne-
hållet utgörs främst av plast, men det går även att iden-
tifiera sönderslagna porslinsföremål, pappersförpack-
ningar och krukor. Det är oklart när avfallet deponera-
des och vad som därmed kan finnas gömt i deponin. 
Olaglig deponering är i inte ovanligt och väldigt svårt 
att övervaka. Därför är det inte alls omöjligt att fler 
områden i närheten har blivit utsatta för deponering av 
miljöfarliga föremål. Därutöver kan bilar som besöker 
området utgöra en föroreningsrisk via oljespill och 

bränsleläckage.  
     Utöver det kan föroreningar, framförallt kemiska 
bekämpningsmedel, tänkas härröra från jord- och 
skogsbruket i området. Enligt Stiftelsen Skånska Land-
skap finns det en möjlighet att konstgödsel och permet-
rin har använts vid områden kring Lilla Klåveröd 
(Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap, pers. 
kom. april 2016). Avslutningsvis går det inte att bortse 
ifrån diffusa föroreningarna som sprids via luften och 
tids nog når grundvattnet, om än i mycket låga halter.  
 

5 Diskussion 

5.1 Vattnets egenskaper och vattenkvali-
tet 

Grundvattnet bedöms vara av god kvalitet utifrån de 
erhållna resultaten. Det är endast grundämnena järn, 
mangan och aluminium som överstiger tillståndet 
måttlig halt enligt SGU (2013) och bedöms som tjän-
ligt med anmärkning enligt (SLV FS 2001:30). Att 
järnhalten och manganhalten är höga beror på att berg-
grunden innehåller dessa ämnen och att det råder redu-
cerande förhållanden, vilket ORP-resultatet påvisade. 
Det betyder att svårlösliga järnoxider Fe(III) reduceras 
till den mer lättlösliga formen Fe(II) (Fetter 2014). Att 
det råder reducerande förhållanden kan bero på att 
syretillgången är låg i de vattenförande sprickorna i 
berggrunden. B9 är den enda brunn som påvisar oxide-
rande förhållanden. Förklaringen är att B9 är grund 
och endast går ner i isälvsavlagringen, där syre följer 
med infiltrerat grundvatten. Det är troligtvis anled-
ningen till att B9 innehöll lägst järn- och manganhal-
ter. 
 Både järn och mangan kan via ändring i redoxför-
hållanden och därmed utfällning orsaka ökad grumlig-

Tabell 1. Resultat från de fysikalisk-kemiska parametrarna och grundvattenytan som mättes i sju brunnar vid Lilla Klåveröd 

(Fig. 3). Mätdatum 2016– 04-21.    

Tabell 2. Resultat från analyserade vattenprover i fem brunnar vid Lilla Klåveröd med avseende på aluminium, järn och mangan 

(Fig. 3). Rödmarkerade siffror betyder att halten är hög till mycket hög enligt SGU (2013:01). Mätdatum 2016– 04-21.    

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 

Temp ºC 7,40 7,00 6,90 7,00 7,10 6,90 7,30 

pH 7,68 7,54 7,34 7,37 7,45 7,56 5,62 

ORP (mV) – 0,25 – 223 +39,0 – 164 – 125 – 7,30 +196 

Turb. (NTU) 230 51,3 51,3 89,9 92,2 110 146 

EC µS/cm 126 124 124 129 117 114 94,0 

Sal (ppt) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

TDS (mg/l) 194 192 189 199 180 180 145 

Grundvattenyta 
(m) 

6,14 3,20 2,84 4,54 4,44 4,60 4,97 

Bedömning enligt SGU 
(2013:01) 

Aluminium (Al) (ppb) Mangan (Mn) (ppb) Järn (Fe) (ppb) 

B1 0,3 548,9 1260 

B4 0,0 1522, 446,7 

B5 0,6 546,9 491,3 

B6 0,4 397,1 745,2 

B9 743,9 36,40 393,9 

Tjänligt med anmärkning 
enligt (SLV FS 2001:30) 

B9 B1, B4, B5, B6 Samtliga brunnar 



16 

het. Följaktligen kan den höga turbiditeten i samtliga 
brunnar förklaras genom järn- och manganutfällning.
  Ämnena är emellertid inte speciellt hälsofarliga 
och bedöms endast av estetiska samt tekniska skäl 
enligt (SLVFS 2001:30). Järn och mangan kan orsaka 
missfärgningar i vatten och utfällningar i rör. Det kan 
effektivt åtgärdas genom ett järn- och manganfilter, 
vilket innebär att ämnena luftas, utfälls och fastnar i 
filtret (SLV FS 2001:30). Dricksvattenbrunnen B1 har 
ett sådant filter installerat. World Health Organization 
har fastställt ett gränsvärde av hälsomässiga skäl för 
mangan på 0,4 mg/l (WHO 2011). Anmärkningsvärt är 
att både B1, B4 och B5 överstiger det gränsvärdet.  
     Vidare är den mycket höga aluminiumhalten i B9 
starkt sammankopplad med dess låga pH-värde. Ett 
försurat grundvatten leder till att aluminium och andra 
tungmetaller enklare kan frigöras (Fetter 2014). Det är 
den troliga förklaringen till att de flesta spårämnen 
uppvisar högre halter i den brunnen. Halter av tungme-
taller och mineraler är generellt mycket låga enligt 
SGU (2013:01). Slutsatsen är därmed att isälvsavlag-
ringen inte innehåller några betydande mängder metal-
ler eller mineraler och att föroreningspåverkan i områ-
det med avseende på utförd analys i princip är försum-
bar. Dessutom är mineralhalten låg i de bergborrade 
brunnarna på grund av att sprickor har färre kontakty-
tor där vatten kan frigöra ämnen än porsystem i  
jordarter (Knutsson och Morfeldt 2002).  
     Därutöver fastställer resultatet från bekämpnings-
medelsrestprovet en obetydlig förekomst av de analy-
serade bekämpningsmedlen som ingick i Eurofins 
standard-grundvattenanalys. Det avfärdar dock inte att 
det kan finnas spår av bekämpningsmedel som inte har 
analyserats. Misstankar om användning av permetrin 
uppkom sent i projektet och kommer därför att analys-
eras vid ett senare tillfälle. Skulle det i ett senare skede 
uppstå misstankar om andra specifika föroreningar kan 
det bli relevant att utföra fler utvalda analyser för att 
säkerhetsställa grundvattnets kvalitet. Av den anled-
ningen kan ett framtida projekt vara att uppskatta 
grundvattnets ålder, då det ger indikationer om vilka 
föroreningar som eventuellt kan tänkas påträffas.    
 

5.2 Inventering av Lilla Klåveröd 
 
Resultatet visar även att Lilla Klåveröd, som omringas 
av ett naturreservat, inte är förskonat från förorenings-
risker. De föremål som förvaras på tomten utgör en 
risk för förorening. Resultatet från vattenproverna ty-
der dock på att det förmodligen handlar om en obetyd-
lig påverkan. Teoretiskt sett är det ändå en allvarlig 
föroreningssituation, som enkelt kan åtgärdas genom 
att göra sig av med de diverse förvarade föremålen på 
en återvinningscentral.  
 Deponin bedöms utgöra en föroreningsrisk av den 
orsaken att varken volymen, utbredningen, spridningen 
eller föroreningsämnena är kända. Dessutom ligger 
deponin i en isälvsavlagring som generellt sett har en 
hög hydraulisk konduktivitet, och således en hög 
spridningshastighet (Fetter 2014). Baserat på områdets 
topografi sker potentiell föroreningsspridning från 
deponin i motsatt håll från fastigheten, men eftersom 
mycket av vattnet i området förekommer i sprickor i 
berggrunden kan det inte uteslutas att föroreningar kan 
spridas i lutande sprickor mot fastigheten. Sammanta-

get utgör deponin en risk för området i allmänhet, men 
förmodligen inte för fastigheten i synnerhet. En natur-
lig fortsättning på det här projektet är att undersöka 
och analysera deponin mer i detalj. Förslagsvis genom 
att ta jordprover, utreda dess ålder och genomföra geo-
fysiska undersökningsmetoder för att bedöma de-
ponins utbredning. 
     Grillplatsen bedöms inte utgöra någon hög förore-
ningsrisk eftersom grillen endast använts sporadiskt 
med försiktighet. Ett förslag för att minimera förore-
ningsrisken är att ett tätande lager läggs under grill-
platsen för att fördröja och hindra nedträngning av 
eventuella föroreningar. Hur stor påverkan jord- och 
skogsbruket har i området är desto mer svårbedömt. 
Trots att vattenproverna inte gav utslag för bekämp-
ningsmedelsrester kan det ändå finnas rester i grund-
vattnet som inte analyserats, exempelvis permetrin, 
som Stiftelsen Skånska Landskap misstänkte kunde ha 
använts. Området kring Lilla Klåveröd är således i 
behov av att undersökas ytterligare med avsikt att få 
fram historik om tidigare jord- och skogsbruk, fram-
förallt för att konstatera vilka kemiska bekämpnings-
medel som har tagits i bruk i området.  
 

5.3 Ekologiskt vatten 

En konsument skulle kunna anta att ett ekologiskt 

smaksatt vatten är ett ekologiskt vatten, eller i vart fall 

ett vatten av särskilt hög kvalitet, trots att endast 

smakämnena är ekologiskt klassificerade, som i fallet 

med Malmberg Original. Än är det ovanligt med eko-

logiskt smaksatta vatten i Sverige, men skulle det öka i 

framtiden kan det vara av betydelse att utreda huruvida 

det kan gynna företag marknadsmässigt. Kanske behö-

ver det framgå ännu tydligare på innehållsförteckning-

en vilka ingredienser som är ekologiskt certifierade. 

 De företag som kallade sitt vatten för ekologiskt 

utan någon certifiering i Australien stod för en vilsele-

dande marknadsföring. Det är uppenbart att de gynna-

des av varumärkets namn. Enligt ACCC kan inte vat-

ten klassificeras som ekologiskt eftersom det inte är en 

Fig. 11.  Deponi i en isälvsavlagring några hundra meter 

utanför fastigheten (Fig. 3). Foto: Göran Persson. 
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jordbruksprodukt, vilket är märkligt, då det finns flera 

ekologiska produkter på marknaden i Sverige som inte 

härrör från jordbruket. Synen på vad som är ett ekolo-

giskt vatten skiljer sig alltså internationellt. Ifall det 

fastställs nationella kriterier för ett ekologiskt vatten 

kan det uppstå problem vid export, då ett annat land 

kan bedöma att företag får konkurrensfördelar av certi-

fieringen gentemot nationella företag. Det mest fördel-

aktiga vore om det fastställs internationella kriterier, 

vilket dock inte ses som särskilt sannolikt inom en snar 

framtid.              

 De viktigaste kraven för ekologiska livsmedel är 

att de inte får innehålla några otillåtna naturfrämmande 

tillsatser, konstgjorda färg- och aromämnen, samt att 

de ska ha odlats utan kemiskt framställda bekämp-

ningsmedel. Tillrinningsområdet för ett grundvatten 

kan jämföras med de kriterier som för ett KRAV-

godkänt område i skogen, vilket innebär att tillrin-

ningsområdet inte får ligga närmare än 25 meter från 

en trafikerad väg eller föroreningskälla, att inga skogs-

plantor som har blivit behandlade med kemiskt fram-

ställda bekämpningsmedel får ha planterats där under 

de senaste tre åren, samt att området inte får ha konst-

gödslats eller besprutats under den perioden.    

 En intressant aspekt är det vatten som ingår i flera 

ekologiska produkter. Kravet på sådant vatten är att 

det måste uppfylla livsmedelsverkets dricksvattenföre-

skrifter. Det innebär att allt kranvatten egentligen 

borde anses vara ekologiskt. Vatten räknas dock inte 

som en förädlad produkt, vilket är förvånansvärt ef-

tersom endast de bekämpningsmedel som antas före-

komma i en vattentäkt ska analyseras enligt (SLVFS 

2001:30). Det innebär att en ekologisk produkt som 

utgörs av mestadels vatten kan innehålla bekämp-

ningsmedelsrester, till följd av en bristfällig analys. Av 

den anledningen borde kranvatten certifieras som eko-

logiskt, bland annat för att ställa högre krav på livsme-

delsverket om vilka bekämpningsmedel och andra 

antropogena, det vill säga mänskligt skapade förore-

ningar som behöver analyseras.  Det skulle bidra till 

att säkerhetsställa kvaliteten på ekologiska produkter.

 Ett viktigt krav för KRAV-märkta produkter är att 

de ska framställas så naturligt som möjligt. Det är en 

anledning till att ifrågasätta kranvatten som ett ekolo-

giskt livsmedel, i och med att ett kranvatten är renat. 

Istället kanske ett ekologiskt vatten borde vara ett na-

turligt mineralvatten eller källvatten, där vanligtvis 

ingen rening har utförts. Dock regleras både ett natur-

ligt mineralvatten och källvatten av (LIVS 2003:45), 

där kriterier för bekämpningsmedel saknas, vilket är 

anmärkningsvärt. Dessutom tillåts generellt högre me-

tall- och mineralhalter jämfört med (SLV FS 2001:30).

 Vid klassificeringen av ett ekologiskt vatten behö-

ver det förmodligen fastställas gränsvärden för ämnen, 

definitivt för bekämpningsmedel. Svårigheten med 

införande av gränsvärden är att analys av framförallt 

bekämpningsmedel är mycket kostsamma. Det tar 

också tid att undersöka hur ämnen påverkar männi-

skors hälsa och vilka halter som kan anses godtagbara. 

Dessutom är det svårt att identifiera och fastställa 

gränsvärden för antropogena föroreningar, eftersom 

det är svårt att kartlägga alla potentiellt giftiga ämnen, 

vilket inte minst föroreningsskandalen med PFOS be-

lyste. Troligtvis kommer det även i framtiden att dyka 

upp nya ämnen som inte har kartlagts. Därför är det 

inte säkert att ett eventuellt ekologiskt vatten är gift-

fritt, även om det bedöms vara av god kvalitet med 

avseende på analyserade parametrar.     

 Ett annat problem som behöver utredas vid klassi-

ficeringen är hur länge ett vatten kan bedömas som 

ekologiskt. I och med att vatten ständigt cirkulerar i ett 

kretslopp med en ibland väldigt hög omsättning, kan 

förutsättningar förändras över tid (Knutsson & Mor-

feldt 2002). Ett alternativ är att ett tillrinningsområde 

kontrolleras och analyseras med samma tidsaspekt 

som vid en ekologisk odling. Vattnet borde analyseras 

enligt livsmedelsverkets olika dricksvattenföreskrifter, 

beroende på vilket vatten som anses vara ekologiskt. 

 Om ett ekologiskt vatten är lika med ett vatten utan 

föroreningar, det vill säga giftfritt, kan en del grund-

Fig. 13.  Grillplats mellan B1 och B6 (Fig. 3). Foto: Göran 

Persson. 

Fig. 12.  Förvaring av diverse föremål (Fig. 3). Foto: Göran 

Persson. 
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vattenförekomster uteslutas på grund av för höga bak-

grundshalter. Ett vatten behöver inte vara antropogent 

förorenat för att det ska bedömas som hälsofarligt. 

Samtliga grundvattenförekomster i Sverige har också 

mer eller mindre påverkats av diffusa föroreningskäll-

or. Undantaget är delvis beroende på hur gammalt 

grundvattnet är, eftersom utsläppen av föroreningar 

ökade markant under 1900-talet (Europeiska Kom-

missionen 2006). Exempelvis är Malmberg Originals 

tidigare sålda vatten cirka 5245 år gammalt och det 

innehåller därmed inga påtagliga antropogena ämnen 

av diffust ursprung. Med avseende på det kan en utred-

ning huruvida vilken påverkan åldern har för eventu-

ella föroreningar vara relevant för att kunna klassifi-

cera ett ekologiskt vatten.         

 Sammanfattningsvis är det svårt att finna ett natur-

ligt rent grundvatten utan någon antropogen påverkan i 

Sverige, då flera av våra grundvattentäkter är unga. Av 

den anledningen är kranvatten att föredra om ett ekolo-

giskt vatten ska innebära ett helt giftfritt vatten.  

 Min personliga åsikt är att ett ekologiskt vatten är 

ett rent och ostört vatten, det vill säga ett vatten som 

varken innehåller bekämpningsmedel eller andra an-

tropogena föroreningar. Det får inte tillsättas några 

otillåtna naturfrämmande tillsatser, konstgjorda färg- 

och aromämnen till vattnet. Ingen rening får ske, utan 

det ska vara så naturligt som möjligt, såvida det inte 

krävs av estetiska eller tekniska skäl. I och med det 

utesluts kranvatten. Ett ekologiskt vatten ska därför 

enligt min åsikt innehålla naturliga bakgrundshalter. 

Tillrinningsområdet för ett ekologiskt vatten får inte 

ligga närmare än 25 meter från en trafikerad väg eller 

föroreningskälla. I området får inga skogsplantor som 

har blivit behandlade med kemiskt framställda be-

kämpningsmedel ha planterats under de senaste tre 

åren. Området får heller inte ha konstgödslats eller 

besprutats under den perioden.      

 Grundvattnet vid Lilla Klåveröd uppfyller dessa 

kriterier då det inte finns några föroreningskällor inom 

25 meter från fastigheten. Grillplatsen och förvarings-

platsen har en försumbar påverkan på grundvattnet och 

de bedöms därför inte utgöra någon föroreningskälla. 

Grundvattnet innehåller dessutom inga analyserade 

bekämpningsmedel eller andra höga halter av analyse-

rade hälsofarliga ämnen. Sammantaget skulle grund-

vattnet från Lilla Klåveröd kunna utgöra en riktlinje 

för vad som är ett ekologiskt vatten.    

 Förhoppningsvis kan den här rapporten uppmuntra 

till vidare kunskapsinlärning om föroreningar i grund-

vatten och belysa hur viktigt det är att säkerhetsställa 

en god vattenkvalitet. En definition av ett ekologiskt 

vatten kan leda till en ökad kunskapsspridning om 

vattnets kretslopp och därigenom ökad förståelse för 

vilka påverkansfaktorer som finns områdesvis. För att 

vatten även i framtiden ska vara av god kvalitet krävs 

utökade satsningar i samhället - Projektet Lilla Klå-

veröd är ett steg på vägen.  

6 Slutsatser  
 Mina slutsatser är att ett ekologiskt vatten borde 

uppfylla liknande kriterier som för ett ekolo-
giskt livsmedel, vilket innebär att det inte får 
tillsättas några otillåtna naturfrämmande tillsat-
ser eller konstgjorda färg- och aromämnen. 

 Vattnet får inte renas eftersom ekologiska livs-
medel ska vara så naturliga som möjligt. Det 
innebär att kranvatten inte är ekologiskt och att 
det ska förekomma naturliga bakgrundshalter.  

 Ett ekologiskt vatten är inte garanterat förore-
ningsfri. Höga bakgrundshalter och giftiga äm-
nen som ännu inte har kartlagts kan eventuellt 
utgöra en hälsofara.  

 Grundvattnets tillrinningsområde får inte ligga 
närmare än 25 meter från en trafikerad väg eller 
en föroreningskälla. I området får inga skogs-
plantor som har behandlats med kemiskt fram-
ställda bekämpningsmedel ha planteras under 
de senaste tre åren. Området får heller inte ha 
konstgödslats eller besprutats under den peri-
oden. 

 Lilla Klåveröd uppfyller dessa kriterier och bör 
därför utgöra en riktlinje för vad som är ett eko-
logiskt vatten. 

 Vattenkvaliteten i det undersökta grundvattnet 
vid Lilla Klåveröd med avseende på metaller, 
sällsynta jordartsmetaller och mineraler är över-
lag god. Vattnet i samtliga brunnar är tjänligt 
med anmärkning på grund av höga järn- 
mangan och aluminiumhalter. Det kan bero på 
att jordlager och berggrunden innehåller dessa 
ämnen.  

 Grundvattnet innehöll inga analyserade be-
kämpningsmedel. De fysikalisk-kemiska upp-
mätta parametrarna visade på en genomgående 
god kvalitet. Undantaget var brunn 9 som upp-
visade ett lågt pH på 5.62, vilket kan bero på 
oxiderande förhållanden.  

 Identifierade föroreningsrisker i området vid 
Lilla Klåveröd var en grillplats, en förvarings-
plats och en deponi utanför fastigheten. Förore-
ningsriskerna bedöms inte ha påverkat grund-
vattnet i någon hög utsträckning.   
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