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Dammet målar landskapet svart. Mark 

och vatten förorenas, samtidigt som 

dagbrotten bara blir större och större. 

Kolbrytning är vida sett som en av de 

värsta sorternas utvinning av natur-

resurser då det kan ha negativ inverkan 

på både människors hälsa och miljön. 

Vetskap finns om byar vars invånare 

klagar på att deras dricksvatten har 

förändrats all eftersom fler kolgruvor 

etablerats. Nu smakar vattnet bittert, 

har konstig färg och skörden har blivit 

sämre.  

En vattenkvalitetsbedömning har gjorts i 

några av bifloderna till Zambezi i provinsen  

Tete,  centrala  Moçambique.  

Gruvbrytningen i området har haft en 

negativ inverkan på vattenkvalitén i 

floderna med ökade halter av både metaller 

och joner i det närbelägna området. 

Resultaten visar att vattenkvalitén stundtals 

överskrider både de lokala regleringarna och 

de internationella riktlinjerna vad gäller 

dricksvattenkvalitet. Höga halter av 

grundämnen såsom Mg, Ca, Fe, Cl, Hg etc. 

har uppmätts vilka kan påverka människors 

hälsa vid överexponering. Utöver 

kolbrytning sker även en del 

guldframställning i området, dock i mycket 

mindre skala. Denna studie påvisar att just 

guldframställningen inte påverkar flodernas 

vattenkvalitet i samma grad som 

kolgruvorna.   

Syftet med studien var att undersöka hur 

stora kolgruvor och småskalig 

guldproduktion påverkar vattenkvalitén i 

bifloderna. Arbetet bestod främst av 

fältstudier och insamling av vattenprover 

som sedan skulle analyseras. Arbetet hoppas 

i sin tur kunna bidra till en ökad förståelse 

för miljökonsekvenserna av kolbrytning och 

bana väg för att skapa en mer hållbar 

användning av jordens vattenresurser.  

I början av 2000-talet gjordes flera 

geologiska undersökningar i Moçambique 

vilka hittade stora fyndigheter med kol. 

Detta i sin tur har ökat landets ekonomiska 

tillväxt samtidigt som det dragit till sig flera 

stora internationella gruvbolag. Men alla 

lyckade framgångar har en baksida, och i 

detta fall en mörk sådan. Kolgruvorna 

använder stora mängder färskvatten från 

Zambezi och släpper sedan ut det använda 

och förorenade vattnet i mindre bifloder. 

Vattnet från bifloderna används sedan utan 

vidare rening som dricksvatten i samhällena 

runtomkring. Vidare sprids föroreningarna 

nedströms floden. Även om Zambezi är en 

stor flod som späder ut föroreningarna är 

bifloderna alldeles för små för att kunna spä 

ut vattnet så det når rimliga 

ytvattenkvaliteter.  

Bristen på tillgång till säkert och rent 

dricksvatten är ett stort problem världen 

över. Tids nog kommer föroreningarna från 

gruvorna spridas över större område. Enligt 

De Globala Målen, framtagna av världens 

ledare 2015 har alla människor rätt till rent 

dricksvatten och bra sanitet. Men med 

gruvor som obehindrat förorenar vattnet i 

Zambezis bifloder blir detta svårt att uppnå.  

Som råd för framtiden uppmanas 

myndigheterna i landet införa striktare och 

fler kontroller på gruvornas utsläpp. 

Samtidigt bör gruvbolagen ta mer ansvar för 

sitt handlande medan de lokala invånarna 

kan höja sin röst mot gruvorna samt försöka 

hitta alternativa dricksvatten-källor tills en 

god dricksvattenkvalitet i floderna är 

återställd.   


