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Sammanfattning	
 

Höga kvicksilverhalter i fisk är ett av de stora miljöproblemen i Sverige. Kvicksilver har många 

negativa effekter på människans hälsa med fastlagt gränsvärde i dotterdirektivet (2008/105/EG). Enligt 

vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) ska den kemiska statusen för vattenförekomster där 

gränsvärdet för kvicksilver överskrids bedömas med ’ ej god status’. 
 

Arbetet syftar därför till att med hjälp av insamling och sammanställning av tillgängliga data 

om kvicksilverhalter i fisk undersöka eventuella samband mellan vattenkemiska parametrar 

och kvicksilverhalt i gädda och även sambandet mellan marktyper i sjöns tillrinningsområde 

och kvicksilverhalt i gädda.  

 

I början av arbetet gjordes en litteraturstudie och sammanställning av resultat från tidigare 

studier. Syftet med litteraturstudien var att få en bättre bild av tidigare studier och även om 

vilken lagstiftning som rör kvicksilver. 

 

Data om kvicksilverhalter i fisk i alla sjöar i Västmanlands län samlades in och utifrån 

tillgängliga uppgifter om kvicksilverhalter i sjöar valdes 31 sjöar i länet. Sedan gjordes en 

jämförelse mellan kvicksilverhalter i fisk och sjöarnas vattenkemi samt marktyper i 

närområdet. Datainsamlingen visade att information om kvicksilverhalter i alla sjöar i 

Västmanlands län dock inte är komplett och i många fall föråldrad och inga sjöar i länet har 

kvicksilverhalter under gränsvärdet. Det vill säga inga sjöar i länet klarar numera kravet och 

flera sjöar har halter i gädda över gränsvärdet för livsmedel. Den statistiska analysen om 

kemistatus visade ett negativt samband mellan kvicksilverhalt och alkalinitet och även ett 

svagt negativ samband mellan kvicksilverhalt och pH vilket dock inte var signifikant. Ingen 

effekt av optisk densitet (absorbans), syre, total kol, total kväve samt total fosfor hittades.  

Den statistiska analysen av markegenskaper i sjöarnas avrinningsområde visade ett starkt 

positivt samband mellan andelen hygge i avrinningsområdet och kvicksilverhalten i fisk och 

även ett starkt negativt samband mellan andelen öppen mark i tillrinningsområdet och 

kvicksilverhalten.  
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Abstract	
 
High mercury levels in fish are one of the major environmental problems in Sweden. Mercury 

has many negative effects on human health  with a specified limit found in the daughter 

directive (2008/105/EC). In accordance with the Water Management Act (SFS 2004:660), the 

chemical status of water bodies where mercury levels exceed limit values are deemed to be 

classified to have ‘poor status.'  

This study therefore aims to investigate possible links between water chemistry parameters 

and mercury levels in pike by collecting and compiling available data on mercury levels in 

fish. It also aims to find the relation between soil types in the lake's catchment area and the 

mercury concentration in pike.  

The study began with a literature review and a summary of results from previous studies with 

purpose of getting an understanding of results from previous studies as well as the laws and 

regulations related to mercury.  

Data concerning mercury levels in fish withinl 31lakes in Västmanland County, which  were 

selected based on data availability. Comparisons were subsequently made between mercury 

levels in fish, the lake water’s chemistry and soil types in the area.  

Furthermore, the data collection showed that information about mercury levels in all lakes in 

the county of Västmanland is not complete and in many cases obsolete and no lakes in the 

county have mercury levels below the limit. That is, no lakes in the county are currently 

meeting the requirement and several lakes have  concentrations of mercury in pike which 

exceed the limit for foodstuff.  

The statistical analysis of the chemical status showed a negative correlation between mercury 

concentration and alkalinity, and also a somewhat negative correlation between mercury 

concentration and pH levels which however was not significant. No effect of absorbance, 

oxygen, total carbon, total nitrogen and total phosphorus were found. The statistical analysis 

of soil property in the lake basins shows a positive correlation between the percentage 

prescribed in the catchment area and the concentration of mercury in fish and a negative 

correlation between the percentage of open land in the catchment area and the concentration 

of mercury.  
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1. Inledning	
 
Höga kvicksilverhalter i fisk är ett av de stora miljöproblemen i Sverige. Tidigare användning 

och stora utsläpp av kvicksilver samt global transport av Hg från luften gjorde att fisk i ca 

10000 sjöar i Sverige har  för höga halter kvicksilver dvs mer än 1 mg Hg/kg i form av 

metylkvicksilver (MeHg) (Johansson et al. 2001). Kvicksilver är ett farligt grundämne och har 

många negativa effekter på människans hälsa och miljön. På grund av dess toxiska effekter 

tillhör kvicksilver de 33 prioriterade farliga ämnena i EU:s vattendirektiv (2000/60/EG). 

 

Hg är starkt bioackumulerande, dvs halter i biota ökar med storlek och ålder i fisk vilket gör 

att den organiska formen av kvicksilver (MeHg) anrikas i vattnets näringskedjor och fiskarter 

som ligger i toppen av näringskedjor (topkonsumenter) innehåller det högsta 

kvicksilverhalterna. (de Souza Lima et al. 2000).  

 

Hg påverkar hela nervsystemet negativt och exponering av även små mängder kvicksilver kan 

orsaka allvarliga hälsoproblem hos människan. Detta gör att konsumtion av fisk som 

innehåller kvicksilver kan vara hälsofarligt framförallt för gravida kvinnor och små barn 

(WHO, 2013).  

 

1.1	Syfte	
Syftet med denna studie var att med hjälp av insamling och sammanställning av tillgängliga 

data om kvicksilver i fisk undersöka eventuella samband mellan vattenkemiska parametrar 

och kvicksilverhalt i gädda samt eventuella samband mellan marktyper i sjöns 

tillrinningsområde och kvicksilverhalt i gädda.  

Specifika frågor som kommer behandlas är:  

• Vilka faktorer påverkar kvicksilverhalten i svenska sjöar, baserat på mätningar av 

kvicksilverhalt i fisk? 

• Vilken effekt har markanvändning runt sjöar på kvicksilverhalten i fisk? 
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1.2	Metod	
I studien har följande metoder använts: litteraturstudie, datainsamling, GIS och statistisk 
analys.  

2. Litteraturstudie		
 

2.1	Kvicksilver	
Kvicksilver är ett grundämne med den kemiska betäckningen Hg och är en silverglänsande 

metall med unika kemiska och fysiska egenskaper. Kvicksilver har en linjär värmeutveckling 

och reagerar snabbt på temperatur och lufttryck. Det har mycket låg smältpunkt, (-38,8 °C) 

och är flytande vid rumstemperatur. Hg är en dålig värmeledare men leder elektricitet bra och 

har en hög densitet (13,5 g/cm3 vid rumstemperatur).  

 

Kvicksilver finns naturligt i alla bergarter och i marken som spårelement. Metallen har en 

stark affinitet till svavel och därför är Cinnabaris (HgS) den vanligast förekommande 

kvicksilvermalmen. Denna metall har även förmåga att lösa andra metaller och göra fasta eller 

flytande legeringar med många andra metaller (amalgamer). Amalgamering användes redan 

500 år f.Kr. och är fortfarande en viktig metod för utvinning av guld, silver och koppar. På 

grund av dess egenskaper har kvicksilver använts i stora mängder industriellt i olika produkter 

exempelvis i termometrar, barometrar, elektroniska apparater, instrument, batterier, 

vippströmbrytare m.m. Användningen inom olika industriella tillämpningar har gjort att 

kvicksilverhalter har ökat i naturen utan att man från början känt till följderna för miljön 

(Nationalencyklopedin, 2013).  

 

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och har många negativa effekter på 

människans hälsa. Varje tillskott av denna metall till miljön är därför olämpligt. Kvicksilver 

finns i olika former: metallisk, oorganisk t.ex. kvicksilverklorid och organiska former och de 

har olika toxiska påverkan på nervsystemet, mag-tarm kanalen, lungorna, njurarna och 

ögonen (WHO, 2013). Kvicksilverjoner denaturerar många proteiner både i celler och i 

cellmembranet och på så sätt blockerar det många enzymreaktioner i kroppen. 

Kemikalieinspektionen klassar kvicksilver som ett av de farligaste miljögifterna vilket utgör 

ett hot mot både människans hälsa och miljön i stort. Dess höga giftighet beror på att 

kvicksilver är flytande vid låga temperaturer och avdunstar lätt. Ämnets stora 

ackumuleringsförmåga orsakas av fettlöslighet och långsam nedbrytning vilket gör att 
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kvicksilver snabbt hamnar i nervsystemet och anrikas effektivt i djur. (kemikalieinspektionen, 

2009). 

Eftersom kvicksilver är ett grundämne, kan det inte brytas ner. I fisk ökar halter av 

metylkvicksilver med fiskens storlek och ålder. Den långsamma nedbrytningen av 

metylkvicksilver gör att kvicksilverhalter ökar med ålder genom konsumtion av 

kvicksilverhaltig föda vilket därmed anrikas i näringskedjan. Halterna är högst hos rovfiskar 

som är toppkonsumenter, på toppen av näringskedjan (livsmedelsverket, 2007). Enligt 

WHO:s Expertkommitté finns ingen nedre gräns, (nolleffektgräns) som kan accepteras, med 

hänsyn till kvicksilvrets farlighet, vilket innebär att  gränsvärdet borde vara noll (0) (WHO).  

 

2.2	Lagstiftning,	vad	lagarna	gällande	kvicksilver	innebär	
Enligt EUs vattendirektiv 2000/60/EG ska Europas vattenmiljöer uppnå god ekologisk och 

kemisk status senast år 2015. Klassificering av den kemiska statusen ska ske för alla 

ytvattenförekomster enligt EUs ramdirektiv för vattenförvaltning (2000/60/EG). 

Klassificeringen sker utifrån förekomst av de prioriterade ämnena som anges i beslut 

2455/2001/EG, samt andra föroreningar med EG-gemensamma gränsvärden. Kvicksilver är 

ett av de 33 prioriterade farliga ämnena i EU:s vattendirektiv (2000/60/EG), med fastlagt 

gränsvärde i dotterdirektivet (2008/105/EG). Enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 

2004:660) ska den kemiska statusen för vattenförekomster där gränsvärdet överskrids 

bedömas med ’ ej god status’. I statusklassning medräknas också de ämnen som regleras i 

fiskvattendirektivet (2006/44/EG) och skaldjursdirektivet (79/923/EEG). Ett av dessa ämnen 

är kvicksilver som utgör ett särskilt problem för Sveriges del. I direktivet 2004/107/EG 

betecknades kvicksilver som ett farligt ämne och direktivet fastställer gemensamma metoder 

och kriterier för utvärderingen av koncentrationerna i luften av kvicksilver och andra giftiga 

ämnen. I dotterdirektivet 2008/105/EG anges ett gränsvärde för kvicksilver och dess 

föreningar på 20 µg Hg/kg i djurvävnad (våt vikt).   

Problemet med farliga ämnen tas upp tydligt i den svenska lagstiftningen, exempelvis 

förordning (1998:944) innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra 

begränsningar för hantering av några farliga kemikalier, bland annat kvicksilver. Denna 

förordning trädde i kraft den 1 juni 2009 och innebär totalt användningsförbud av kvicksilver 

på den svenska marknaden samt regler om hantering, införsel och utförsel av kvicksilver.  
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I miljöbalkens kapitel 9, om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, togs 16 miljökvalitetsmål 

fram och bland dem så berör miljömålet ”Giftfri miljö” problemet med kvicksilver. Detta 

miljömål säger att: ”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits 

av samhället som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”. Det här 

miljömålet tar inte upp något specifikt om kvicksilver men i delmål 13 nämns att de ämnen 

som klassas som farliga ämnen inte ska användas och för kvicksilver var slutdatumet för 

användning år 2003. 

Det finns två områden inom lagstiftningen som är intressanta när det gäller problemet med 

kvicksilver i Sverige: 

1. SFS 2009:14 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall 

i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Enligt denna är 

användning och utsläpp av kvicksilver förbjuden.  

I praktiken beslutade den svenska regeringen år 2009 att införa ett generellt förbud mot 

kvicksilver, inklusive tandfyllning med dentalt amalgam och varor som innehåller kvicksilver 

på den svenska marknaden (Miljödepartementet, den 15 januari 2009). 

Avlägsnandet av kvicksilver i olika konsumtionsvaror gick snabbt men många produkter som 

vi använder har en lång livslängd och det finns fortfarande många produkter i omlopp som 

innehåller kvicksilver. 

Trots att utsläppen av kvicksilver har minskat i Sverige de senaste tjugo åren har 

kvicksilverhalterna fortsatt att öka i Sveriges inlandsvatten. Spridningen av kvicksilver sker 

via luft från andra europeiska länder. Naturliga höga bakgrundshalter av kvicksilver i Sverige, 

nedfall av kvicksilver och läckage från mark är orsaker till förhöjda kvicksilverhalter i mark i 

Sverige. Enligt SLUs undersökningar av kvicksilverhalterna i mer än 2000 sjöar från 1960-

talet och framåt är ”kvicksilverhalterna nu generellt tre till fem gånger högre än den naturliga 

bakgrundsnivån” (Åkerblom och Johansson 2008). 

 2. Vattendirektivet – ställer krav på att alla vatten ska uppnå god kemisk status 2015. 

Direktivet ställer krav på åtgärdsprogram för vattenförekomster som inte uppnår god kemisk 

status. 
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2.3	Gränsvärde	
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ligger gränsvärdet 

för kvicksilver i dricksvatten hos användaren samt förpackat dricksvatten på 1,0 µg Hg/l. 

Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel (LIVSFS 1993:36), 

hävdar att gränsvärdet för kvicksilver i barnmat baserad på fisk (konsumtionsfärdig produkt) 

ligger på 0,05µg Hg/l, samt 1000µg Hg/kg för rovfisk och 500µg Hg/kg för annan fisk. Enligt 

de svenska miljökvalitetsnormerna för biota, det vill säga det totala antalet olika organismer i 

ett geografiskt område, ligger gränsvärden för kvicksilver i ytvattenförekomster på 220 µg 

Hg/kg som är betydligt högre än värdet som anges i dotterdirektivet (20 µg Hg/kg). 

Kvicksilverhalter i sjöar mäts i biota och gränsvärdet används på en-kilos-gädda (Esox 

lucius). Fram till 1991 gällde 1,0 mg Hg/kg i 1 kg gädda som gränsvärde för svartlistning av 

sjöar i Sverige.  Abborre har föreslagits som en lämpligare art än gädda för övervakning 

(Sundbom et al. 2007; Sonesten 2003), men för att på ett kvalitetssäkert sätt ersätta mätningar 

av halter i gädda vid bestämning av kemisk status bör jämförelsevärden i abborre och gädda 

undersökas närmare. Antingen bör metoden för att normera halterna utvärderas pådett större 

material, eller sårbör olika gränsvärden för abborre och gädda tillämpas. Enligt metoden som 

har föreslagits av Meili et al. (2004) förväntas kvicksilverhalten i en-kilo-gädda vara 4,8 

gånger högre än den i 10 g abborre. Detta gränsvärde som fastslagits för Sverige av 

vattenmyndigheten var mycket högre än det godtagbara gränsvärdet i Europa. Idag gäller det 

EU-gemensamma gränsvärdet påd0,02 mg Hg/kg i våtvikt (enligt direktiv 2008/105/EG som 

är ett dotterdirektiv till vattendirektivet 2000/60/EG) även för Sverige och de sjöar där detta 

värde överskrids uppnår ej god status, anser Lindeström (2001).  

 

Kvicksilver är starkt bioackumulerande och därför är det viktigt att mätningar sker i samma 

art och i fiskar av ungefär samma storlek och ålder för att mätningar ska vara jämförbara. För 

äldre gränsvärden har man tillämpat halten i en-kilos-gädda som jämförelsevärde 

(Naturvårdsverket rapport 4913; 1999). Traditionellt har kvicksilverhalt i fisk angetts som mg 

Hg/kg våtvikt i en-kilos-gädda, och även det nyare gränsvärdet har tillämpats för en-kilos-

gädda.   

2.4	Problemet	med	kvicksilver	i	Sverige	
Under 80-talet upptäckte man höga kvicksilverhalter i fisk i stora delar av Sverige vilket blev 

grunden för kartläggningen av halter av kvicksilver i opåverkade vattenområden (Björklund et 

al. 1984, Håkansson et al.1988).  
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Idag mäts vattenkemi i sjöar inom både regional och nationell miljöövervakning i Sverige. 

Valet av kemiska faktorer som övervakas i olika områden kan vara olika beroende på den 

hotbild som finns. Provtagningsfrekvensen varierar mellan minst en gång per år i det utbredda 

övervakningsprogrammet till minst fyra gånger per år i det intensiva programmet. Syftet med 

vattenkemisk undersökning av sjöar är att redogöra för tillstånd och förändringar med 

avseende på kemiskt förhållande (naturvårdsverkets arbetsmaterial: 1997-06-27 ). 

 

En undersökning av SLU (2008) visar en tydlig skillnad i halterna  av kvicksilver i fisk i olika 

delar av landet. Halterna kvicksilver minskar från södra delarna av Sverige mot norr och 

nordväst. De regionala medelvärdena i södra delarna av landet ligger mellan 0.5 och 1.0 

mg/kg våtvikt medan halterna i den nordligaste delen av landet  ligger lägre än 0.25 mg/kg. 

Rapporten visar också en tydlig skogsbrukspåverkan på belastningen av kvicksilver på sjöar 

och vattendrag (Staffan Åkerblom och Kjell Johansson, SLU, 2008).  

Mätningar i många sjöar i Sverige uppvisar att koncentrationen av kvicksilver i insjöfisk 

överskrider rekommenderade nivåer från livsmedelsverket vilka   är grundade på risker för 

människors hälsa vid förbrukning. Enligt Åkerblom och Johansson (2008) överskrider 

kvicksilverhalterna gränsvärdet i sådmånga som 10,000 sjöar i Sverige och förhöjda 

exponeringen av kvicksilver i fisk i dessa sjöar gör att de inte når god status. Numera finns 

inte en enda sjö i hela landet som understiger gränsvärdet för kvicksilver.  

Orsaken till förhöjda kvicksilverhalter i mark i Sverige är framförallt nedfall av kvicksilver 

från utsläppskällor och läckage av kvicksilver från mark. Analysen som presenteras i SLU:s 

rapport uppvisar även att kvicksilverhalten i fisk har ökat med i genomsnitt några procent per 

år under de senaste tio åren (Kjell Johansson, SLU, 2008). 

Ungefär hälften av ca 40,000 sjöar i Sverige har fisk med så höga halter som 0.5 mg MeHg/kg 

(metylkvicksilver per kg) vilket överstiger EUs gränsvärde för MeHg i fisk. Hög 

ackumulationsförmåga och stabilitet gör att kvicksilver i form av MeHg bevaras och anrikas i 

marken under många år och långsamt transporteras till sjöarna (Björnberg K et al. 2003). 

3. Den	aktuella	studien	
Studien inleddes med insamling och sammanställning av data om kvicksilverhalter i fisk i alla 

126 sjöar i Västmanlands län. Eftersom information om kvicksilverhalter i många sjöar i länet 

var bristfälliga valdes 31 sjöar som hade flest antal mätningar om kvicksilverhalter mellan 
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1994- 2005. Information om dessa sjöar används för vidare undersökning och statistisks 

analys (tabell 1). Det gjordes även en litteraturstudie och sammanställning av resultat från 

tidigare studier. Syftet med litteraturstudien var att få en bild av tidigare studier i det aktuella 

området och att undersöka vilken lagstiftning som rör kvicksilver. 

3.1	Datainsamling	
Data om kvicksilverhalter har samlat in från de nationella, regionala och lokala databaser som 

finns tillgängliga vid Länsstyrelsen samt från kommuner och vattenvårdsorganisationer. De 

flesta uppgifterna om kvicksilverhalter i gädda har hämtats från IVL, som är nationell 

datavärd för kvicksilverhalter i biota. IVLs databas innehåller kvalitetssäkrad information från 

nationella och regionala övervakningsprogram och är tillgänglig via IVLs hemsida 

(www.ivl.se).  Kommunerna i länet har också tillfrågats om mätningar.  

 

En karta ritades i GIS-program (ArcView 9.3) över uppgifter om kvicksilverhalter i länets 

sjöar (figur 1). 

 

3.1.1	Vattenkemi	och	markegenskaper		
Inom både regional och nationell miljöövervakning mäts vattenkemi i sjöar. Valet av 

mätvariabler i olika område kan vara olika beroende på den hotbild som finns. 

Luftföreningarnas påverkan på sjöar bedöms därigenom. Provtagningsfrekvensen varierar 

också från minst en gång per år i det extensiva övervakningsprogrammet till minst fyra gånger 

per år i det intensiva programmet. Syftet med vattenkemisk undersökning av sjöar är att 

redogöra för tillstånd och förändringar med avseende på kemiskt förhållande 

(Naturvårdsverkets arbetsmaterial: 1997-06-27).   

 

I denna studien har relevant data samlats in och olika kemiska faktorer som är betydelsefulla 

för vattenkemi i sjöarna i länet har undersökts. De undersökta parametrarna om sjöarnas 

vattenkemi var pH, alkalinitet, total kol (mg/l), total kväve (µg/l), total fosfor (µg/l), syrgas 

(mg/l), alkalinitet (mekv/l), konduktivitet, absorbans (abs/5cm) och klorofyll (µg/l). 

Information om sjöarnas avrinningsområde och markegenskaper insamlades och viktiga 

faktorer identifierades för statistik analys. De valda egenskaperna var andelen skog, andelen 

hygge, tätort, area, andelen vatten, andelen öppenmark samt andelen jordbruk. 
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Resultat från vattenkemiska mätningar i sjöar erhölls från olika miljöövervakningsprogram. 

Många mätningar är hämtade från rapporter från recipientkontrollundersökningar (Alcontrol 

Laboratories 2008; ELK AB 2008; Huonen 2008; Sonesten & Quintana 2009). Mätningar 

utförda inom nationella och regionala miljöövervakningsprogram har hämtats från databasen 

för vattenkemi vid Institutionen för Vatten och Miljö vid SLU 

(http://info1.ma.slu.se/db.html). För data om vattenkemi i sjöar använts data från 

undersökningar som görs inom den samordnade recipientkontrollen (http://www.viss.lst.se/). 

Data över sjöarnas avrinningsområden och uppgifter om markanvändning i 

tillrinningsområdena är hämtade från SMHI (SMHI 2008).  

 

3.2	Dataanalys	
I studien har naturvårdsverkets äldre bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 

(Naturvårdsverkets rapport 4913; 1999) använts för att rita en karta (figur 1) som en 

jämförelse för bedömningar av kvicksilverhalter i sjöar trots att dessa inte längre gäller. Enligt 

detta bedöms kvicksilverhalter i en-kilos-gädda (mg Hg/kg i muskel våtvikt) enligt följande 

klasser: 

Klass 1: Mycket låga halter, naturligt förekommande ≤ 0,2 mg Hg/kg 

Klass 2: Låga halter, oftast förhöjda i förhållande till bakgrund: 0,2–0,5 mg Hg/kg 

Klass 3: Måttligt höga halter, förhöjda i förhållande till bakgrund: 0,5–0,75 mg Hg/kg 

Klass 4: Höga halter: 0,75-1,0 mg Hg/kg 

Klass 5: Mycket höga halter > 1,0 mg Hg/kg 

 

Eftersom mätningar har utförts på abborre, räknats siffrorna om till ett jämförelsevärde 

motsvarande en-kilos gädda enligt Meilis formel (figur 3). 

Normering av kvicksilverhalt utförs enligt Meili et al. (2004) på följande sätt: 

 
 

  Ekv. 1 
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 Ekv. 2 

 

[Hg]Fisk  Uppmätt kvicksilverhalt i fisk 

 

TFHgFisk  Artspecifik transferfunktion som beskriver den typiska fördelningen av 

kvicksilver mellan individer av olika fiskarter. Oberoende av lokal antas. 

 

fHgY  Halten i fiskyngel (relativt en-kilos-gädda) ≈ 0,13. 

W vikt 

 

 

 

Fiskart  fHgW  Wref  TFHgFisk 

Gädda  0,87  1,0  1,0 

Abborre  1,67  0,010  4,8 

Mört  1,0 (0,6-1,2) 0,010  6,25 

Gös  1,2  1,0  0,8 

 

Exempel: 

Om man har uppmätt en kvicksilverhalt påt0,34 mg/kg i en abborre på 26 g och vill räkna ut 

ett jämförelsevärde som motsvarar halten som en 1-kg gädda i samma sjö blir formeln alltså 

denna: 

 

[Hg] 1kgGädda = 0,34 / (1,67 * 0,0262/3 + 0,13) = 1,23 mg/kg 

 

Om man har uppmätt en kvicksilverhalt påt0,61 mg/kg i en gädda påd680 g och vill korrigera 

halten till motsvarande halt i 1000 g gädda: 

 

[Hg] 1kgGädda = 0,61 / (0,87 * 0,6802/3 + 0,13) = 0,75 mg/kg 
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3.3	Statistisk	metod	och	programvara	
En statistisk analys utfördes på data som samlades in under studien. För den statistiska 

analysen användes statistikprogrammet R 2.9.1 (R Development  Core Team 2009). 

Korrelationsanalys användes också för att kontrollera eventuella korrelationer och för att 

undvika multikollinjäritet ”multicollinearity”. Hög korrelation mellan de aktuella variablerna i 

en studie gör det svårt att särskilja de olika variablernas individuella påverkan.  

I programmet undersöktes eventuella samband mellan kvicksilverhalter i fisk och valda 

parametrar i sjöar genom stegvis multipel regression. I metoden undersöks först samband 

mellan alla parametrar med en korrelationsanalys. Om det finns samband med hög korrelation 

mellan de variabler som inkluderats i analysen uppstår problem med multikolinjäritet. I fall 

med ett starkt samband mellan två parametrar i regressionen används bara en av parametrarna 

i analysen. Att använda båda ger ingen mer information utan försvårar istället analysen. 

Metoden innebär att alla variabler inkluderas i analysen från början. Därefter exkluderas den 

minst signifikanta variabeln stegvis. De återstående variablerna analyseras och den variabel 

som är minst signifikant efter den andra analysen utesluts. Analysen fortsätter tills man får en 

uppsättning av signifikanta variabler kvar.  

I den här studien gjordes två olika regressioner: 

 

1. En analys som undersökte samband mellan vattenkemiska parametrar och 

kvicksilverhalt i gädda.  

 

2. En analys som undersökte sambandet mellan marktyper i sjöns tillrinningsområde och 

kvicksilverhalt i gädda. 

4. Resultat	och	diskussion	
Resultat från analysen av data från de 31 utvalda sjöarna i Västmanland visade att 

kvicksilvermätningar var i många fall bristfälliga och inte kompletta. Av Västmanlands 

kommuner har Skinnskattebergs kommun utfört mätningar senast 1994, Sala kommun utförde 

vissa mätningar 2002 och 2005, och Norbergs kommun har bidragit med mätningar till och 

med år 2000 (Dahllöv 2000). Inom den samordnade recipientkontrollen för Kolbäcksåns 

vattenförbund utförs mätningar av kvicksilverhalter i fisk i ett antal sjöar vart tionde år. 

Mätningar skedde 2007 och dessförinnan 1996 (Sonesten 2008; Waltersson & Hellman 1996). 
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Mälarens vattenvårdsförbund har utfört mätningar i gäddor i Mälaren från 2001 (Lindeström 

2001).  

 

Under denna studies gång visade det sig att det finns mätningar från de flesta större sjöarna i 

länet men det görs inte några mätningar av kvicksilverhalten i många av de mindre sjöarna i 

Västmanlands län. Informationen om kvicksilverhalter i sjöar är inte komplett och i många 

fall föråldrad. De senaste åren skedde endast ett fåtal regelbundna kontroller av 

kvicksilverhalter i fisk i länet trots att kommunerna är ansvariga för att mäta kvicksilverhalten 

i sjöar. Inom den nationella miljöövervakningen sker dock regelbundna mätningar i ett antal 

sjöar. Resultaten av dessa undersökningar visar att inga drastiska förändringar av 

kvicksilverhalterna i fisk har skett under senare år (Sonesten 2003; Åkerblom och Johanssson 

2008).  

För denna studie valdes 31 sjöar i länet som hade tillräckligt med mätningar. Tabell 1 

presenterar de utvalda sjöarnas namn och kvicksilverhalter utifrån mätningar från 1983- 2001 

i respektive kommun.  Kvicksilverhalterna i de utvalda sjöarna varierade och låg i intervallet 

0,19 till 1,08mg i kg våtvikt.  

Insamlade data över kvicksilverhalter i Västmanlands sjöar visar ett annat fördelningsmönster 

jämför med fördelning av kvicksilver i fisk i hela landet. SLUs undersökningar visar att 

kvicksilverhalterna minskar från södra delarna av landet mot norr och nordväst (Åkerblom 

och Johansson, SLU, 2008) medan resultatet av denna studie visar att de högsta halterna finns 

i de norra delarna i länet och kvicksilverhalter minskar mot söder (figur 1). 

 

Tabell 1: de 31 utvalda sjöarnas namn, kvicksilverhalter, mätnings år samt info om sjöarnas vattenkemi. A.k.: 
alkalinitet, Abs.: absorbans, Kond.: kondektivitet 

Namn	 pH	 Alk.	 Kond.	 Abs.	 Syre	 TOC	 Hg mg/kg	 Årtal	

Dagarn	 6,83	 0,13	
 

0,042	
 

5	 0,76	 1994	

Dammsjön	 6,89	 0,165	
 

0,127	
 

11	 1,08	 1997	

Fläcksjön	 6,5	 0,386	
 

0,2	
 

16,6	 0,67	 1984	

Gäsen	 6,76	 0,1148	
 

0,091	
 

8,1	 1,08	 1999	
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Hörendesjön	 7,07	 0,327	
 

0,0815	
 

9,7	 0,65	 1984	

Iresjön	 6,7	 0,13	 4	 0,212	 7,7	 12	 0,4	 2000	

Lien	 7	 137	 3,94	 0,102	 8,46	 7,5	 0,92	 1984	

Lilla Kedjen	 6,76	 0,125	
 

0,099	
 

9,7	 1	 1983	

Lundbysjön	 7,1	 0,17	 4,89	 0,115	 8,7	 10	 0,97	 1985	

Långforsen	 6,71	 0,327	
 

0,169	
 

13,3	 0,56	 1975	

Långsvan	 7,1	 0,1	 4,7	 0,154	 8,67	 12	 0,7	 1982	

Mälaren-Blacken 	 7,36	 0,461	 12,2	 0,098	 8,32	 8,5	 0,19	 2001	

Mälaren - Galten	    7,5	 0,464	 11,7	 0,081	 9,16	 9,7	 0,22	 2001	

Nedre Gävjan	 6,7	 0,11275	
    

1,03	 1983	

Noren	 7	 0,288	
 

0,107	
 

11,1	 0,48	 1984	

Olof-Jons Damm	 6,87	        0,215	
 

0,205	
 

14,2	 0,5	 1984	

Rölen	 7	 0,12	 4,5	 0,182	 8,4	 14	 0,36	 2000	

Skedvisjön	 7	 0,17	 6,1	 0,091	 8,5	 9,7	 0,47	 2000	

Stensjön	 6,92	 0,051	
 

0,118	
 

9,7	 0,89	 1984	

Stora Aspen	 7,3	 0,273	 6,91	 0,125	 10,6	 7,8	 0,33	 1984	

Stora Kedjen	 6,9	 0,137	
 

0,12	
 

8,5	 0,65	 1987	

Stora Nadden	 6,72	 0,172	
 

0,096	
 

10,5	 0,21	 2000	

Storsjön	 6,35	 0,081	
 

0,135	
 

9,5	 0,88	              1990	

Sörsjön	 7,2	 0,25	 6,09	 0,119	 8,8	 16	 0,41	 1984	

Ungen	 6,55	 0,085	
 

0,195	
 

16,1	 0,74	 1998	
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Figur 1, Karta över kvicksilverhalter i Västmanlands sjöar (mg Hg/kg i muskel våtvikt), © 
Lantmäteriverket 2007 ,dnr 106-2004/188, © SMHI 

	

4.1	Samband	mellan	kvicksilverhalt	och	kemiska	parametrar	
Den statistiska analysen visade ett starkt samband mellan alkalinitet och konduktivitet. Det 

vill säga att konduktivitet och alkalinitet korrelerade väldigt väl (97 %). Konduktivitet 

utelämnades därför i analysen för att undvika problem med multikollinjäritet (Tabell 2). 

 
 

Tabell 2: Korrelationsmatris 2, sjöarnas vattenkemi. Konduktivitet och alkalinitet korrelerade med mer än 97 %. 

 Total N	 Total P	 pH	
Alkalinit
et	 Total C	

Absorba
ns	

Kondukt
ivitet	 Syre	

TotN	 1	        

TotP	 0.3434752 	 1	       

pH	 0.4144903 	 -0.1077834 	 1	      

Alkal	 0.497454 	 0. 2111467	 0. 5866746 	 1	     

TOC	 0.2481929 	 0. 1922173 	 -0.05055223 	 0. 1724946 	 1	    

Abs	 -0.1465129	 0. 1827414 	 -0.3007764 	 -0.0788341 	 0.5974392 	 1	   

Kond	 0.5757929	 0.5216649	 0. 6819518 	 0.9731586	 -0.06635247 	 -0.3641913 	 1	  

Syre	 0.3970863	 0. 2589375	 0. 3729269 	 0.2897627	 -0.2937771 	 -0.2796232 	 0.1891734 	 1	

Klorof
yll	 0.2918208	 0.4450789	 0. 5683462 	 0.3617069 	 0.1894213 	 -0.1878928 	 0.3548914 	 0.3794074 	

 

Den slutliga modellen föreslår att det finns ett signifikant negativt samband mellan 

kvicksilverhalt i gädda och sjöns alkalinitet. Däremot är sambandet mellan pH och 

kvicksilverhalt i gädda inte signifikant (tabell 3). 

 

Tabell 3; regressions resultat över pH och alkalinitet  

             Koefficient S.e.  t  p    

pH            -0.2984 0.1485   -2.010   0.05419 

Alkalinitet         -1.0092 0.4597   -2.195   0.03660** 
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Analysen med bara alkalinitet visade ett ännu tydligare negativt samband mellan 

kvicksilverhalt och alkalinitet. Detta innebär att sjöar med lägre alkalinitet har mer 

kvicksilverproblem. Alkalinitet är ett mått på vattnets bufferkapacitet, det vill säga ett mått 

som visar vattnets förmåga att motstå förändringar av pH. Sjöar med lägre alkalinitet riskerar 

försurning och även större mängder kvicksilver (tabell 4). I näringsrika sjöar som har problem 

med övergödning kan problem med höga kvicksilverhalter förekomma.  

 
 
Tabell 4, regressions resultat över kvicksilverhalt och alkanitet. 

 Koefficient	 S.e. 	 t 	 p   	

Alkalinitet	 -1.55114    	0.39129  	 -3.964  	 0.000441***	
 
 
      

Syre, TOC, absorbans, TotP, TotN samt konduktivitet visade inte några signifikanta samband 

med kvicksilverhalten (tabell 5 och 6). Klorofyllhalten i sjöarna visar ett positivt samband 

med kvicksilverhalten (tabell 5).  

 

 

Tabell 5: regressions resultat över kvicksilverhalt och olika kemiska parametrar.  

                          koefficient              S.e.                       t  	 P  	

klorofyll	 0.007004	 0.000938	 7.467	   0.0175 	

pH	 -0.391926	 0.060800	 -6.446	 0.0232 	

Alkalinitet	 -3.982979	 0.570344	 -6.983	 0.0199 	

Absorbans	 0.355424	 0.417756	 0.851	 0.4845  	

Total fosfor	 -2.182647	 1.202535	 -1.815	 0.2112  	

Total kol	 -0.020640	 0.013787	 -1.497	 0.2731  	

konduktivitet	 0.164652	 0.027574	 5.971	 0.0269 	

Syre	 0.045455	 0.026281	 1.730	 0.2258  	
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Tabell 6:regressions resultat över kvicksilverhalt och konduktivitet  
 

 Koefficients	 S.e.	 t	 P    	

Konduktivitet	 -0.07117	 0.02215	 -  3.213	    0.0068 ***	

	
 

 
4.2	Samband	mellan	kvicksilverhalt	och	markegenskaper	i	sjöarnas	
avrinningsområde	
Resultaten relaterade till markegenskaper i sjöarnas avrinningsområde visar ett starkt positivt 

samband mellan andelen hygge i avrinningsområdet och kvicksilverhalten i fisk samt ett 

starkt negativt samband mellan andelen öppen mark i tillrinningsområdet och 

kvicksilverhalten (tabell 7). Stora mängder kvicksilver finns lagrat i marken vilket läcker ut i 

vattendrag vid skogsavverkning. Ju mer skogar som avverkas desto större blir risken för höga 

kvicksilverhalter i vatten.  I de sjöar vars avrinningsområden är öppen mark minskar 

problemet med kvicksilver.  

 
 
Tabell 7; regressions resultat över kvicksilverhalt och andelen hygge och andelen öppenmark i 
sjöarnas avrinningsområde 

	 koefficient:      	      S.e.	         t	 P 	

Andelen 
öppenmark	

           - 7.4500	 2.0987	 -3.550	 0.00102***	

Andelen hygge	 6.6500	 2.3262	 2. 859	 0.00679***	
 
 
 
Dessa resultat är intressanta och kan användas för vidare undersökningar. Det som diskuteras 

mest inom kvicksilver området är skogsbrukets effekter och denna studie påvisar att det finns 

ett samband mellan andelen hygge i avrinningsområde och kvicksilverhalten i fisk. Andra 

undersökta markparametrar visade inte några signifikanta effekter på kvicksilverhalter (tabell 

8).  
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Tabell 8; regressionsresultat över kvicksilverhalt och andelen vatten, skog, öppenmark och hygge i sjöarnas 
avrinningsområde 

                                       koefficients:       S.e.        t               P  	

Andelen vatten      0.8354           1.0433        0.801             0.42850   	

Andelen skog       0.7309           0.9143         0.799             0.42929   	

Andelen  
öppenmark    -4.8476           3.7531        -1.292              0.20471   	

Andelen hygge        7.7342            2.8386        2.725              0.00987 ***	
 

4.3	Förändringar	under	längre	tid		
Figur 3 visar kvicksilverhalterna i de fem sjöar i länet som haft störst antal mätningar under 

1975- 2000.  Mätningarna visar att kvicksilverhalten i Stensjön som ligger i norra delen i länet 

har ökat mycket under perioden 1990- 2000. Stensjöns avrinningsområde består mestadels av 

skog (63 %).   Denna sjö har för nuvarande både problem med försurning och miljögifter 

(VSS, 20150525). Mätningarna är inte tillräckliga för att dra slutsatser om orsaken till den 

ökade kvicksilverhalt i just denna sjö. Den naturliga miljön i det här fallet förhindrade 

skogsarbete i området.  I andra sjöar är kvicksilveralterna någorlunda stabila. Enligt VISS har 

kvicksilverhalterna i abborre och gädda aldrig understigit EUs gränsvärde på 0,02 mg/kg våt 

vikt och därför når sjöarna inte god status (VISS arbetsmaterial 20130211).  

 

Figur 3: Nationella miljöövervakningen över kvicksilverhalt i 5 sjöar i Västmanlands län. Figuren visar 
förändringarna i kvicksilverhalter under 20 år. 
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Slutsatser	
 
Syftet med denna studie var att med hjälp av insamlad data över kvicksilverhalt i fisk 

undersöka de faktorer som påverkar kvicksilverhalten i svenska sjöar samt studera effekten av 

markanvändning runt sjöar på kvicksilverhalten i fisk. Studien visar att: 

• Resultaten visar att det genomfördes mellan 2-5 mätningar i varje sjö mellan 1974-

2000. Mätningarna är inte regelbundna och det finns ett till 7 år mellan två mätningar. 

Kommunerna har ansvaret för kvicksilvermätningar vilket indikerar att problemet med 

kvicksilver prioriteras olika i olika kommuner. 

 

• Resultaten av denna studie påvisar att kvicksilverhalten i fisk har ett signifikant 

negativt samband med sjöarnas alkalinitet.  Detta är relaterat till problemet med 

försurning.  Genom att motverka försurningen kan man även minska risken för höga 

halter av kvicksilver. 

 

• Resultaten visar ett starkt positivt samband mellan kvicksilverhalten och 

andelen hygge i sjöarnas avrinningsområde och även ett starkt negativt samband med 

andelen öppen mark i sjöarnas tillrinningsområde. Detta kan vara ett resultat av ökad 

avrinning och erosion från hygget. För att minska effekten av skogsavverkning kan det 

vara lämpligt att lämna en del av skogen i närheten av sjön. De påvisade sambanden 

mellan kvicksilverhalt och andelen hygge samt kvicksilverhalt i sjöarna 

avrinningsområde föreslår att vidare undersökningar bör göras för att i mer detalj 

studera dessa samband. 
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Bilagor	
 

	Bilaga1	
 De 31 utvalda sjöar, deras Id och respektive kommun samt uppgifter om mätningar över kvicksilverhalter och 
olika kemiska faktorer.  
Vattnets kemiska status hos samtliga sjöar är ej god.  

Namn	 ID	 Kommun	
År	 pH	 Alka	 Tot P	 Syre	 Hg	 Tot. C     	Kon	 Tot. N	 Abs	

Dagarn	
SE66419
7-149337	

Fagersta - 
1982, 
Skinnskatteber
g - 1904	

1994	 6,83	 0,13	 0,005	
 

0,76	 5	
  

0,042	

Dammsjö
n	

SE66694
5-150348	 Norberg - 1962	

1997	 6,89	 0,165	
  

1,08	 11	
 

0,343	 0,127	

Fläcksjön	
SE66375
8-153002	 Sala - 1981	

1984	 6,5	 0,386	 0,047	
 

0,67	 16,6	
 

0,642	 0,2	

Gäsen	
SE66663
9-150586	 Norberg - 1962	

1999	 6,76	 0,115	 0,009	
 

1,08	 8,1	
 

0,659	 0,091	

Hörendes
jön	

SE66477
3-152324	

Norberg - 1962, 
Sala - 1981	

1984	 7,07	 0,327	 0,0155	
 

0,65	 9,7	
 

0,438	 0,0815	

Iresjön	
SE66107
6-148803	

Köping - 1983, 
Lindesberg - 
1885	

2000	 6,7	 0,13	 0,012	 7,7	 0,4	 12	 4	 0,32	 0,212	

Lien	
SE66321
6-148449	

Skinnskatteber
g - 1904	

1984	 7	 137	 0,005	 8,46	 0,92	 7,5	 3,94	 0,304	 0,102	

Lilla 
Kedjen	

SE66333
1-150329	

Skinnskatteber
g - 1904	

1983	 6,76	 0,125	 0,018	
 

1	 9,7	
 

0,371	 0,099	

Lundbysj
ön	

SE66097
3-150540	 Köping - 1983	

1985	 7,1	 0,17	 0,025	 8,7	 0,97	 10	 4,89	 0,43	 0,115	

Långfors
en	

SE66456
4-154264	 Sala - 1981	

1975	 6,71	 0,327	 17,5	
 

0,56	 13,3	
 

0,802	 0,169	

Långsvan	
SE66195
2-150127	

Skinnskatteber
g - 1904	

1982	 7,1	 0,1	 0,016	 8,67	 0,7	 12	 4,7	 0,4	 0,154	

Mälaren - 
Blacken 	

SE65967
3-155328	

Enköping - 
0381, 
Eskilstuna - 
0484, 
Strängnäs - 
0486, Västerås 
- 1980	

2001	 7,36	 0,461	 0,028	 8,32	 0,19	 8,5	 12,2	 0,676	 0,098	

Mälaren - 
Galten	

SE65924
2-152161	

Eskilstuna - 
0484, 
Hallstahammar 
- 1961, Köping 
- 1983, 
Kungsör - 
1960, Västerås 
- 1980	

2001	 7,5	 0,464	 0,043	 9,16	 0,22	 9,7	 11,7	 0,501	 0,081	

Nedre 
Gävjan	

SE66399
8-149830	

Fagersta - 
1982, 
Skinnskatteber
g - 1904	

1983	 6,7	 0,113	
  

1,03	
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Noren	
SE66610
3-150613	 Norberg - 1962	

1984	 7	 0,288	 13	
 

0,48	 11,1	
 

0,283	 0,107	

Olof-Jons 
Damm	

SE66487
9-153995	 Sala - 1981	

1984	 6,87	 0,215	 0,0147	
 

0,5	 14,2	
 

0,527	 0,205	

Rölen	
SE66057
1-149616	 Köping - 1983	

2000	 7	 0,12	 0,02	 8,4	 0,36	 14	 4,5	 0,39	 0,182	

Skedvisjö
n	

SE66034
2-149267	 Köping - 1983	

2000	 7	 0,17	 0,02	 8,5	 0,47	 9,7	 6,1	 0,42	 0,091	

Stensjön	
SE66535
0-154066	 Sala - 1981	

1984	 6,92	 0,051	 0,008	
 

0,89	 9,7	
 

0,734	 0,118	

Stora 
Aspen	

SE66492
4-150498	 Fagersta - 1982	

1984	 7,3	 0,273	 0,014	 10,6	 0,33	 7,8	 6,91	 0,677	 0,125	

Stora 
Kedjen	

SE66364
4-150490	

Fagersta - 
1982, 
Skinnskatteber
g - 1904	

1987	 6,9	 0,137	 0,011	
 

0,65	 8,5	
 

0,314	 0,12	

Stora 
Nadden	

SE66299
4-151936	

Surahammar - 
1907	

2000	 6,72	 0,172	 0,021	
 

0,21	 10,5	
 

0,396	 0,096	

Storsjön	
SE66401
6-149207	

Skinnskatteber
g - 1904	  

6,35	 0,081	 0,0125	
 

0,94	 9,5	
 

0,335	 0,135	

Sörsjön	
SE66168
9-151477	

Surahammar - 
1907	

1984	 7,2	 0,25	 0,046	 8,8	 0,41	 16	 6,09	 0,85	 0,119	

Ungen	
SE66655
6-150149	 Norberg - 1962	

1998	 6,55	 0,085	 0,007	
 

0,74	 16,1	
 

0,247	 0,195	

Vågsjön	
SE66199
8-150929	

Köping - 1983, 
Skinnskatteber
g - 1904, 
Surahammar - 
1907	

1991	 7,2	 0,16	 0,005	 9,5	 0,39	 9,3	 4,34	 0,37	 0,076	

Västlanda
sjön	

SE66033
0-149815	

Arboga - 1984, 
Köping - 1983	

2000	 7,4	 0,29	 0,084	 10,2	 0,13	 12	 7,8	 0,83	 0,036	

Åmännin
gen	

SE66386
3-151351	

Fagersta - 
1982, 
Surahammar - 
1907	

1984	 7,28	 0,227	 0,008	 9,8	 0,26	 9	 5,86	 0,465	 0,129	

Östersjön	
SE66188
0-152199	

Surahammar - 
1907	  

7,32	 0,299	 0,025	 10,4	 0,26	 8,6	 7,13	 0,463	 0,184	

Övre 
Skärsjön	

SE66353
2-148571	

Skinnskatteber
g - 1904	

1982	 5,82	 0,013	 0,004	 8,97	 1,03	 7,1	 2,3	 0,274	 0,12	

Övre 
Vättern	

SE66343
0-149281	

Skinnskatteber
g - 1904	

1982	 6,43	 0,087	 0,011	
 

0,52	 9,3	
 

0,161	 0,128	
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Bilaga	2	
De 31 utvalda sjöar, deras Id och respektive kommun samt uppgifter om mätningar över kvicksilverhalter och 
markegenskaper. 
 

NAME	 SJÖH
ÖJD	

ARE
AL	

MEDH
ÖJD	

VATTN
YTA	

SKOG	 ÖPPEN
MRK	

JORDB
RUK	

HYG
GE	

PRSKOG	 PRÖPPEN
MARK	

PRJORDB
RUK	

PRHYGG
E	

Dagarn	 130,7	 11,1
5	

156	 2,0093	 8,092
5	

0,2837	 0,1518	 0,60
93	

0,72578
4753	

0,025443
946	

0,01361
435	

0,05464
574	

Dammsj
ön	

166,2	 8,57	 181	 2,0306	 6,245
6	

0	 0	 0,27
62	

0,72877
4796	

0	 0	 0,03222
8705	

Fläcksjö
n	

57,5	 33,9	 70	 5,1481	 15,30
81	

2,7806	 8,0056	 1,04
25	

0,45156
6372	

0,082023
599	

0,23615
3392	

0,03075
2212	

Gäsen	 149,7	 13,0
4	

176	 1,8106	 9,819
3	

0,1468	 0,2581	 0,97
31	

0,75301
3804	

0,011257
669	

0,01979
2945	

0,07462
4233	

Hörend
esjön	

61,7	 35,8
7	

88	 6,2443	 21,11
68	

2,03	 4,5831	 1,88
37	

0,58870
3652	

0,056593
253	

0,12776
9724	

0,05251
4636	

Iresjön	 75,6	 46,9	 98	 4,3987	 31,12
25	

1,7556	 1,195	 1,57
06	

0,66359
2751	

0,037432
836	

0,02547
9744	

0,03348
8273	

Lien	 156,3	 10,3
8	

188	 1,485	 7,571
8	

0	 0,035	 0,50
12	

0,72946
0501	

0	 0,00337
1869	

0,04828
5164	

Lilla 
Kedjen	

93,3	 7,4	 98	 1,78	 4,715
6	

0,1787	 0,2887	 0,43	 0,63724
3243	

0,024148
649	

0,03901
3514	

0,05810
8108	

Lundby
sjön	

37,4	 14,6
2	

69	 1,1037	 10,68
62	

0,5206	 1,685	 0,63
06	

0,73093
0233	

0,035608
755	

0,11525
3078	

0,04313
2695	

Långfor
sen	

65,4	 18,2
2	

77	 2,0281	 12,74
12	

0,2018	 0,4731	 0,23
87	

0,69929
7475	

0,011075
741	

0,02596
5971	

0,01310
0988	

Långsva
n	

68	 69,8
9	

96	 7,2787	 46,24
18	

3,65	 5,7293	 4,90
81	

0,66163
6858	

0,052224
925	

0,08197
5962	

0,07022
607	

Nedre 
Gävjan	

131,7	 12,5
4	

146	 0,87	 9,634
3	

0,2818	 0,3287	 0,41
25	

0,76828
5486	

0,022472
089	

0,02621
2121	

0,03289
4737	

Noren	 129,8	 13,6
9	

162	 1,295	 5,723
7	

0,5006	 0,7093	 0,72
81	

0,41809
3499	

0,036566
837	

0,05181
1541	

0,05318
4806	

Olof-
Jons 
Damm	

72	 9,31	 81	 1,5381	 6,808
1	

0,0831	 0,1993	 0,06
81	

0,73126
7454	

0,008925
886	

0,02140
7089	

0,00731
4715	

Rölen	 61,5	 12,5
1	

79	 1,2625	 9,422
5	

0,7856	 0,5918	 0,44
18	

0,75319
7442	

0,062797
762	

0,04730
6155	

0,03531
5747	

Skedvisj
ön	

49,3	 30,2
4	

58	 7,6806	 12,11
81	

2,5731	 6,9718	 0,42
5	

0,40073
082	

0,085089
286	

0,23054
8942	

0,01405
4233	

Stensjön	 82	 8,82	 85	 1,3212	 5,514
3	

0	 0	 0,19
62	

0,62520
4082	

0	 0	 0,02224
4898	

Stora 
Aspen	

76,9	 32,2
9	

109	 6,0631	 21,4	 0,895	 1,6118	 0,87
31	

0,66274
3884	

0,027717
56	

0,04991
6383	

0,02703
9331	

Stora 
Kedjen	

95,8	 53,9
7	

125	 4,5775	 43,8	 0,4143	 0,6381	 3,16
25	

0,81156
1979	

0,007676
487	

0,01182
3235	

0,05859
7369	



31	

Stora 
Nadden	

70,5	 46,4
3	

57	 0,0812	 28,43
56	

2,8006	 13,15	 1,65
31	

0,61244
0233	

0,060318
759	

0,28322
2055	

0,03560
4135	

Storsjön	 108,9	 33,4
6	

172	 3,2037	 24,58
93	

1,3756	 1,85	 2,1	 0,73488
6432	

0,041111
775	

0,05528
9898	

0,06276
1506	

Sörsjön	 57,6	 24,1
5	

76	 3,0062	 16,27	 0,8531	 2,3906	 0,22
75	

0,67370
6004	

0,035325
052	

0,09898
9648	

0,00942
029	

Ungen	 156,7	 11,9
2	

168	 2,3318	 8,440
6	

0	 0,0025	 0,38
5	

0,70810
4027	

0	 0,00020
9732	

0,03229
8658	

Vågsjön	 85,3	 21,4
3	

99	 3,2893	 17,34
18	

0	 0,0087	 0,30
5	

0,80923
0051	

0	 0,00040
5973	

0,01423
2385	

Västland
asjön	

49,8	 12,6
2	

53	 4,9537	 3,981
2	

1,2506	 1,875	 0,17
12	

0,31546
7512	

0,099096
672	

0,14857
3693	

0,01356
5769	

Åmännin
gen	

76,9	 96,5	 101	 25,591
8	

55,58
81	

3,7068	 4,4025	 3,83
18	

0,57604
2487	

0,038412
435	

0,04562
1762	

0,03970
7772	

Östersjön	 55	 27,1
7	

66	 1,9937	 12,59
62	

2,5481	 4,7468	 0,38
18	

0,46360
6919	

0,093783
585	

0,17470
7398	

0,01405
2264	

Övre 
Skärsjön	

219	 8,78	 232	 1,6393	 6,974
3	

0	 0,0275	 0,13
87	

0,79433
9408	

0	 0,00313
2118	

0,01579
7267	

Övre 
Vättern	

108,9	 36,9
6	

147	 3,9281	 23,28
31	

2,4543	 2,5812	 1,88
75	

0,62995
4004	

0,066404
221	

0,06983
7662	

0,05106
8723	
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Bilaga	3	
	

 korrelationsmatris 1, markegenskaper 

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


