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Förord 
På uppdrag av Forshaga kommun har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört mätningar av 
metallhalter i mossa insamlade i Forshaga kommun under 2020. Metoden med att använda mossor 
som bioindikator för metaller ger en god bild av nedfallet. Idén att storskaligt använda mossor som 
bioindikator för mätningar av metaller utvecklades i Sverige under 1970-talet. De nationella 
mossundersökningarna startade i Sverige 1975 och har genomförts vart 5:e år sedan dess. I 
Forshaga kommun har förtätande undersökningar av metallhalter i mossa genomförts vart 5:e år 
sedan 1985. 

I 2020 års uppdrag åt Forshaga kommun har Naturcentrum (provberedning) medverkat som 
underkonsult. Provtagningen av mossor har genomförts av Forshaga kommun. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av Forshaga kommun har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört en undersökning av 
halter av metaller i mossa insamlade i Forshaga kommun under 2020.  

Resultaten från 2020 års undersökning visar att metoden att använda mossor för att mäta 
belastning för olika metaller alltjämt har fungerat mycket väl i Forshaga kommun. Då mossor 
nästan uteslutande tar upp ämnen från luften ger metoden en god bild av atmosfäriskt nedfall. För 
utvärdering av resultaten från den nationella mossundersökningen som genomfördes 2020 har 
Sverige delats in i sex olika regioner som förväntas representera olika depositionsbelastning. 
Forshaga kommun tillhör i den indelningen regionen Mellansverige. Resultaten från moss-
undersökningen i Forshaga kommun har jämförts med bakgrundshalter från Värmlands län samt 
från Mellansverige. Vidare redovisas en jämförelse mellan 2020 och tidigare års metallhalter i 
mossprover från Forshaga kommun.  

De mossprover som insamlats 2020 har analyserats med avseende på metallhalter av arsenik (As), 
bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin 
(V), zink (Zn), aluminium (Al), kobolt (Co), molybden (Mo), antimon (Sb) och mangan (Mn).  

Resultat 2020 
Metall Signifikant skillnad 

mellan Forshaga kommun 
och Mellansverige / 

Värmlands län 

Medianhalter, µg/kg torrvikt Mätplats i Forshaga 
kommun där 
högsta metallhalten 
uppmätts 

Forshaga 
kommun 

Värmlands 
län 

Region 
Mellansverige 

Arsenik Nej 0,099 0,088 0,091 Aborrtjärn 
Bly Nej 0,89 1,0 1,1 Björnåsen 
Järn Nej 240 170 180 Björnåsen & 

Aborrtjärn 
Kadmium Nej 0,14 0,099 0,12 Aborrtjärn 
Koppar Nej 4,4 3,6 3,6 Aborrtjärn & 

Genbäcken 
Krom Nej 0,58 0,48 0,49 Aborrtjärn 
Kvicksilver Nej 0,032 0,043 0,040 Aborrtjärn 
Nickel Nej 0,49 0,44 0,50 Genbäcken 
Vanadin Nej 0,64 0,52 0,58 Björnåsen 
Zink Nej 48 35 37 Aborrtjärn 
Aluminium Nej 200 180 190 Björnåsen & 

Aborrtjärn 
Kobolt Nej 0,19 0,093 0,11 Genbäcken 
Molybden Nej 0,12 0,14 0,17 Björnåsen 
Antimon Nej 0,054 0,065 0,065 Björnåsen 
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Jämförelse mot 2015 
Statistisk analys med Mann-Whitney U-test visade att medianhalten i mossa för arsenik, krom, 
vanadin och aluminium var signifikant högre för mossor insamlade 2020 jämfört med mossor 
insamlade 2015 för Mellansverige och för Värmlands län. 

För Mellansverige var även halterna av kvicksilver och kobolt högre 2020 jämfört med 2015, dock 
inte statistiskt signifikant. 

Kopparhalterna i mossorna minskade signifikant mellan 2015 och 2020 för Mellansverige och 
Värmlands län. Kadmiumhalterna i mossprover från Värmlands län minskade signifikant mellan 
2015 och 2020. 

Inga signifikanta skillnader finns för Forshaga kommuns mossprover mellan medianhalterna 2015 
och 2020. 
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1 Syfte 
I samband med de nationella undersökningarna har ett flertal aktörer, bland annat Forshaga 
kommun, passat på att göra egna förtätningsstudier av metaller i mossa. Detta för att ge en bättre 
regional eller lokal bild av variationen av metaller i mossa. I Forshaga kommun har de förtätade 
undersökningarna genomförts på tre provpunkter i kommunen med fem års intervall sedan 1985. 

Syftet med de förtätade metallmätningarna i mossa i Forshaga kommun är bland annat att: 

• följa upp och utvärdera tillståndet i miljön med avseende på metaller i Forshaga kommun; 
• kvalitativt och kvantitativt karakterisera det regionala bakgrundsnedfallet av metaller; 
• påvisa mer betydande föroreningskällor för metaller och visa på den geografiska 

utsträckningen av påverkade områden;  
• följa upp tidigare nedfallsmätningar av metaller och följa förändringar över tiden; 
• översiktligt följa upp resultatet av emissionsbegränsande åtgärder;  

2 Bakgrund 
Redan under slutet av 1960-talet utvecklades i Sverige en ny och enkel metod att mäta belastningen 
av tungmetaller i miljön. Metoden är baserad på användning av mattbildande mossor som 
indikatorer för tungmetaller beroende på denna växtgrupps speciella egenskap att nästan 
uteslutande få sin näring från atmosfären (Rühling & Tyler, 1968; Tyler, 1971). De täta mattor som 
väggmossa (Pleurozium schreberi), husmossa (Hylocomium splendens) och andra mattbildande 
mossor formar visade sig vara effektiva ”fällor” för metaller i luftburna partiklar och i nederbörd.  

Idén att storskaligt använda mossor som bioindikator för mätningar av metaller utvecklades i 
Sverige under 1970-talet (Rühling och Skärby, 1979). De nationella undersökningar baserade på 
metoden har i Sverige utförts vart femte år sedan 1975, och sedan 1990 har motsvarande studier 
genomförts i många andra europeiska länder, också med fem års intervall. Det europeiska arbetet 
bedrivs inom ICP vegetationen enligt konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar (CLRTAP). 

Flertalet av dessa metaller och ämnen återfinns i luft och i nederbörd och ingår i livsnödvändiga 
funktioner för växter och djur. Trots detta är många metaller skadliga om de uppträder i alltför 
höga halter. Flera metaller kan lagras i levande vävnad hos djur och människor och bli kvar där 
under mycket lång tid och göra skada. Metallerna emitteras ofta till luft på grund av mänskliga 
aktiviteter så som metallurgisk industri, sjöfart och vägtrafik samt förbränning av fossila bränslen 
och avfall. Globalt så är kolförbränning troligtvis den största källan till metaller i atmosfären 
(Bradl, 2005).  

3 Metodbeskrivning 
För att kunna jämföra mossproverna insamlade i förtätningsstudierna med de nationella moss-
proverna har samma metodik använts för alla prover. Provhantering, bearbetning och kemisk 
analys har följt den internationella manualen (ICP Vegetation, 2020) för mossundersökningar inom 
Luftkonventionen (CLRTAP). 
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3.1 Provtagning 
Provtagningen av mossorna har genomförts av Forshaga kommun. För provtagning har följande 
riktlinjer varit styrande: 

• provet skall bestå av antingen enbart väggmossa eller enbart husmossa; 
• vid provtagning tas delprov från fem till tio punkter. Punkterna skall ha ett inbördes 

avstånd av fem till tio meter; 
• proverna tas i normalt sluten skog (undvik under eller i kanten av täta grankronor) 
• mängden mossa skall totalt vara ca två liter; 
• plasthandskar skall användas vid provtagning; 
• rökning är inte tillåten under provinsamlingen eller vid annan hantering av mossproverna; 
• provet märks med mossart, antal delprover, provtagningsdatum, provtagare, koordinater, 

topografi (sluttning eller plan mark); 

Proverna skall från provtagningstillfället till insändning till IVL ha förvarats svalt. Provtagningen 
skedde 15/10 2020 och omfattade tre prover av väggmossa. 

3.2 Provhantering 
Inkomna prover till IVL Svenska Miljöinstitutet AB har bokförts och lagts i frys inför sändning till 
Naturcentrum AB för rensning.  

Naturcentrum AB rensade och torkade proverna inför analys. Mossproverna rensades så att de två 
till tre senaste årens tillväxt tillvaratogs. Detta motsvarar tillväxt för åren 2017–2019. Eftersom 
kvicksilver är en flyktig metall torkades mossproverna i rumstemperatur för att inte riskera förlust 
av kvicksilver innan analys. 

De rensade mossproverna skickades till IVL:s laboratorium för analyser av metaller.  

Samtliga analysresultat har innan kvalitetsgranskning och dataanalys korrigerats till att motsvara 
resultat efter torkning vid 40 grader i enlighet med instruktioner i manualen från ICP Vegetation 
(2020). 

3.3 Metallanalyser 
Mossmaterialet som insamlats i Forshaga kommun 2020, har analyserats med avseende på halter 
av arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel 
(Ni), vanadin (V), zink (Zn), aluminium (Al), kobolt (Co), molybden (Mo), antimon (Sb) och 
mangan (Mn).  

Samtliga metallanalyser har gjorts med ICP-MS (induced coupled plasma mass spectrometry), efter 
uppslutning med salpetersyra och väteperoxid (HNO3 + H2O2) i slutna teflonkärl i mikrovågsugn. 
Vid varje uppslutningsomgång (12 prover) och analys har ett av två tillgängliga referensmaterial 
uppslutits och analyserats. Referensmaterialen M2 och M3 (Steinnes, m.fl., 1997) används av 
samtliga deltagare inom ICP Vegetation. 
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Analyserna av 2020, liksom av 2015 års mossprover, har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet i 
Göteborg.  

3.4 Statistisk datahantering 
Ett antal statistiska analyser har genomförts vid resultatbearbetningen av data från årets och 
tidigare års mossundersökningar.  

3.4.1 Kruskal-Wallis Test 
För analyser av eventuella skillnader av medianhalter av analyserade metaller mellan 
Mellansverige, Värmlands län och Forshaga kommun, användes Kruskal-Wallis test. Detta test är 
en icke-parametrisk test som används för att undersöka skillnader i medianvärde mellan två eller 
flera grupper.  

3.4.2 Mann-Whitney U-test 
För analyser av eventuella skillnader av medianhalter av analyserade metaller mellan åren 2015 
och 2020, användes Mann-Whitney U-test.  

Mann-Whitney U-test användes också för att undersöka vilka områdens medianhalter som 
sinsemellan skilde sig åt i de fall Kruskal-Wallis test visade att signifikanta skillnader fanns mellan 
Mellansverige, Värmlands län och Forshaga kommun. 

Mann-Whitney U-test kan användas på samma sätt som ANOVA men används antingen när data 
inte är normalfördelade, när fördelningen är okänd eller om datamängderna är små. I detta fall har 
denna statistiska analysmetod valts då data inte var normalfördelad. 

3.4.3 Signifikansnivåer 
Signifikans för samtliga statiska analyser anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** 
signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

3.5 Provpunkter och regionindelning 
För utvärdering av resultaten från den nationella mossundersökningen som genomfördes 2020 har 
Sverige delats in i sex olika regioner som förväntades representera olika depositionsbelastning 
(Danielsson m.fl., 2021). Indelningen baseras på Kindbom m.fl. (2001). Provpunkternas lägen, vilka 
ligger till grund för analysen av 2020 års resultat, presenteras i Figur 1. I samma figur ses även den 
regionindelning som använts för samtliga år. Forshaga kommun tillhör regionen Mellansverige. 
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Figur 1    Regionindelning (vänster, baserad på samtliga insamlade mossprover någon gång under 
perioden 1975–2020) samt provplatsernas lägen under 2020 års mossprovtagning (höger). 

4 Resultat 
I resultatredovisningen presenteras för varje metall först en kort allmän information om metallen. 
Därefter redovisas resultat av jämförelser mellan medianhalter för Mellansverige, Värmlands län 
och förtätningsproverna i Forshaga kommun för 2020. I Mellansverige ingår resultat från 128 
provpunkter varav resultat från 23 provpunkter var från Värmlands län. I Forshaga kommun ingår 
mätresultat från tre provpunkter. Vidare redovisas en jämförelse mellan 2020 och tidigare års 
metallhalter i mossa i Forshaga kommun.  

Då halterna i analyserade mossprover var lägre än respektive års rapporteringsgräns för de olika 
metallerna eller kväve, ansattes halva rapporteringsgränsen för de statistiska analyserna och för 
underlag till kartor. Detta kan medföra både över- och underskattning av enskilda resultat.  

I Bilaga 1 redovisas grunddata av metallhalter i mossa från Forshaga kommun, 1985-2020. 
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4.1 Arsenik 
Förekomst 
Arsenik (As) är ett halvmetalliskt grundämne som finns naturligt i berggrunden i olika mineral, till 
exempel malmen arsenikkis (FeAsS). Arsenik finns naturligt både i organisk och oorganisk form 
och kan emitteras naturligt till atmosfären via vulkanutbrott och vinderosion av berg och jord. I 
vissa områden kan arsenik förekomma naturligt i höga halter i berggrund och i grundvatten. Till 
exempel förekommer arsenik i förhöjda halter i grundvatten i närheten av Bergslagens och 
Skellefteåfältets malmområden (Naturvårdsverket, 2020). 

Utsläpp och spridning 
Antropogena källor av arsenik till luft är till exempel från gruvdrift, smältverk, förbränning av kol, 
olja och avfall och användning av arsenikinnehållande bekämpningsmedel inom jordbruket 
(Cullen & Reimer, 1989). Arsenik i luft sprids via långväga lufttransport och deponeras i miljön 
(Sternbeck och Carlsson, 2004). I närheten av metallsmältverk, träimpregneringsanläggningar och 
gruvavfall är många markområden förorenade av arsenik (Naturvårdsverket, 2020). 

Bakgrundshalter 
Arsenik mäts vid svenska bakgrundsstationer och årsmedelhalter i norra Sverige varierar mellan 
15 och 70 µg/m2 i deposition och 0,04 – 0,1 ng/m3 i luft, och i södra Sverige mellan 50 och 120 µg/m2 
i deposition och 0,07 – 0,4 ng/m3 i luft (under perioden 2015 – 2020).  (Naturvårdsverkets 
luftdatabas; Fredricsson m.fl., 2021). Lufthalterna har legat relativt stabilt under perioden 2009 – 
2020 över hela Sverige. Under samma tidsperiod observerades en markant nedgång i arsenik-
deposition, men endast i södra Sverige. Ett starkt signifikant samband mellan arsenikhalten i 
nederbörd och halten av arsenik i mossa har observerats i en tidigare studie (r2 = 74 %, Pihl 
Karlsson, m.fl., 2017).  

4.1.1 2020 
I Figur 2 presenteras uppmätta medianhalter av arsenik i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-
test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna av arsenik i mossa i 
Mellansverige (0,091 mg/kg torrvikt), Värmlands län (0,088 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun 
(0,099 mg/kg torrvikt). Högsta arsenikhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Aborrtjärn 
(0,18 mg/kg torrvikt). Arsenikhalterna i proverna från Genbäcken och Björnåsen var 0,071 
respektive 0,099 mg/kg torrvikt. Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter 
insamlades i Grums kommun (0,13 mg/kg torrvikt). I regionen Mellansverige fanns den högsta 
halten av arsenik i ett mossprov insamlat i Nynäshamns kommun (0,33 mg/kg torrvikt).  
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Figur 2    Uppmätta medianhalter av arsenik i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet.  

 

4.1.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 1 redovisas medianhalter av arsenik i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige och i Värmlands län hade signifikant högre medianhalter av arsenik 2020 jämfört 
med 2015. Även för Forshaga kommun var medianhalterna högre 2020 jämfört med 2015, men 
skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

Tabell 1    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av arsenik i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,069 0,091 *** Ökning 
Värmlands län 0,064 0,088 *** Ökning 
Forshaga kommun 0,064 0,099 Ej signifikant - 

 

Figur 3 visar halter av arsenik i mossprover från Forshaga kommun mellan 2010 och 2020. I figuren 
syns en ökning över tid för samtliga provpunkter, främst mellan 2015 och 2020 för prover från 
provpunkten vid Sörtjärn/Aborrtjärn. Eftersom arsenikhalten i mossproverna endast analyserats 
under de tre senaste undersökningarna görs ingen procentuell jämförelse mellan åren. 
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Figur 3    Halter av arsenik i mossprover från Forshaga 2010 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.2 Bly 
Förekomst 
Bly är en giftig tungmetall som har använts i över tusen år och som är giftig i de flesta av sina 
kemiska former (Eisler, 1988). I små mängder finns bly väl utspritt i miljön, med högre naturliga 
halter i sulfidrika malmer (Naturvårdsverket, 2020).  

Utsläpp och spridning 
Emissionskällor av bly till atmosfären är bland annat eldning av olja, kol, ved, avfall och flyg-
bränsle. Andra blykällor är till exempel anrikning och smältning av blymineral. Spridningen av bly 
kan ske via långväga atmosfärisk transport men kan också spridas lokalt från närliggande 
emissionskällor. Bly i atmosfären binds till partiklar och deponeras till ekosystem via våt- och 
torrdeposition. Väl i marken kan bly ha en lång uppehållstid vilket leder till att effekter i miljön 
kan ses i decennier efter att emissionerna och depositionen av bly har minskat (Berglund m.fl., 
2008; 2010). Andra källor för spridning av bly till miljön är ammunition och blysänken för fiske 
(Naturvårdsverket, 2020). 

Bakgrundshalter 
Bly uppmäts i nederbördsprover och luftprover vid svenska bakgrundsstationer. 
Årsmedeldepositionen av bly har under perioden 2015 – 2020 varierat mellan 30 och 310 µg/m2 i 
norr och mellan 200 och 390 µg/m2 i söder, med en långsamt stadig minskande trend i hela Sverige. 
Lufthalterna har under samma period legat på i medelhalt från 0,2 till 0,4 ng/m3 i norr och mellan 
0,6 och 2 ng/m3 i söder, med en något långsamt minskande trend i södra Sverige (Naturvårds-
verkets luftdatabas; Fredricsson m.fl., 2021). Ett starkt signifikant samband mellan blyhalten i 
nederbörd och halten av bly i mossa har observerats i en tidigare studie (r2 = 80 %, Pihl Karlsson, 
m.fl., 2017).  
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4.2.1 2020 
I Figur 4 presenteras uppmätta medianhalter av bly i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-test 
visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna av bly i mossa i 
Mellansverige (1,1 mg/kg torrvikt), Värmlands län (1,0 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun 
(0,89 mg/kg torrvikt). Högsta blyhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Björnåsen (1,0 
mg/kg torrvikt). Blyhalterna i proverna från Genbäcken och Aborrtjärn var 0,52 respektive 0,89 
mg/kg torrvikt. Högsta halten bland de nationella provpunkterna i Värmlands län insamlades i 
Grums kommun (2,1 mg/kg torrvikt). I regionen Mellansverige fanns den högsta halten av bly i ett 
mossprov insamlat i Nynäshamns kommun (3,3 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 4    Uppmätta medianhalter av bly i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.2.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 2 redovisas medianhalter av bly i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att det inte fanns några signifikanta 
skillnader mellan mossprovernas medianhalter av bly mellan 2020 och 2015, vare sig för 
Mellansverige, Värmlands län eller Forshaga kommun. 

Tabell 2    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av bly i mossa från Mellansverige, Värmlands län och Forshaga 
kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * 
signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 1,20 1,10 Ej signifikant - 
Värmlands län 1,30 1,00 Ej signifikant - 
Forshaga kommun 0,93 0,89 Ej signifikant - 
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Figur 5 visar halt av bly i mossa i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. I 
figuren syns tydligt den kraftiga minskning som skett sedan 1985 då den första förtätningsunder-
sökningen i Forshaga kommun genomfördes. Blytillsats i bensin förbjöds i mitten av 1990-talet, 
vilket är en förklaring till att minskningen varit så stor. 2020 var blyhalten i mossa vid 
Torsberget/Genbäcken 97 procent lägre jämfört med 1985. Motsvarande siffror för 
Sörtjärn/Aborrtjärn och Björnåsen var 93 respektive 95 procent. 

 
Figur 5    Halter av bly i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.3 Järn 
Förekomst 
Järn är en metall som började användas på järnåldern och utgör ungefär en tredjedel av jordens 
massa. Det är också ett grundämne som är viktigt för växter och djur. De viktigaste järnmalmerna 
är svartmalm (magnetit) och blodstensmalm (hematit) och är sett till volym den metall som bryts 
mest (Nationalencyklopedin, 2021).  

Bakgrundshalter  
Järn mäts inte inom den nationella miljöövervakningen i luft eller nederbörd. I en studie som 
undersökte sambandet mellan nederbördshalt och mosshalt hittades inget statistiskt signifikant 
samband för järn (Pihl Karlsson, m.fl., 2017). 

4.3.1 2020 
I Figur 6 presenteras uppmätta medianhalter av järn i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-test 
visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (180 mg/kg 
torrvikt), Värmlands län (170 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (240 mg/kg torrvikt). Högsta 
järnhalten i Forshaga hade proverna som insamlats vid Björnåsen och Aborrtjärn (båda 240 mg/kg 
torrvikt). Järnhalten i mossprovet från Genbäcken var 180 mg/kg torrvikt. Högsta halten bland 
Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Sunne kommun (350 mg/kg torrvikt). I 
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regionen Mellansverige samlades mossprovet med den högsta halten av järn in i Nynäshamns 
kommun (950 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 6    Uppmätta medianhalter av järn i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.3.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 3 redovisas medianhalter av järn i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige och i Värmlands län hade signifikant högre medianhalter av järn 2020 jämfört med 
2015. Även för Forshaga kommun var medianhalterna högre 2020 jämfört med 2015, men 
skillnaden var inte signifikant. 

Tabell 3    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av järn i mossa från Mellansverige, Värmlands län och Forshaga 
kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * 
signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 125 180 *** Ökning 
Värmlands län 110 170 *** Ökning 
Forshaga kommun 190 240 Ej signifikant - 

 

Figur 7 visar halterna av järn i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. Ingen 
statistisk trendanalys har genomförts på metallhalterna i mossa för perioden. Halterna av järn har 
under perioden legat på en ganska stabil nivå, men med en viss mellanårsvariation 2020 var 
järnhalten i mossa vid Torsberget/Genbäcken 24 procent lägre jämfört med 1985. Motsvarande 
siffror för Sörtjärn/Aborrtjärn och Björnåsen var 23 respektive 19 procent. 
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Figur 7    Halter av järn i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.4 Kadmium 
Förekomst 
Kadmium är ett giftigt metalliskt grundämne som främst finns naturligt i zinkmalmer. Det 
naturligt förekommande kadmiumet tas lätt upp av växter från mark och förekommer därför i 
flertalet olika grödor och växter (Naturvårdsverket, 2020). 

Utsläpp och spridning 
Via konstgödsel sprids kadmium över mark men det sprids även som partiklar via luft och 
deponeras till naturen med våt- och torrdeposition. Emissionskällor av kadmium till luft är 
naturliga källor så som vulkanutbrott, erosion och bränder och antropogena källor som till 
exempel metallproduktion, förbränning av fossila bränslen samt vid avfallsförbränning (Suchara 
m.fl., 2007; Nriagu, 1989).  

Bakgrundshalter 
I Sverige mäts kadmium i nederbörds- och luftprover vid svenska bakgrundsstationer med 
depositionshalter under perioden 2015–2020 på mellan 10 och 45 µg/m2 i söder och mellan 5 och 10 
µg/m2 i norr. Lufthalter under samma period varierade mellan 0,02 och 0,06 ng/m3 i söder och 
mellan 0,01 och 0,02 ng/m3 i norr. En minskning i både lufthalter och deposition har observerats 
under perioden med störst nedgång i södra och mellersta Sverige (Naturvårdsverkets luftdatabas; 
Fredricsson m.fl., 2021). Ett signifikant samband mellan kadmium i nederbörd och halten 
kadmium i mossa har observerats i en tidigare studie (r2 = 65 %, Pihl Karlsson, m.fl., 2017). 

4.4.1 2020 
I Figur 8 presenteras uppmätta medianhalter av kadmium i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-
test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (0,12 
mg/kg torrvikt), Värmlands län (0,099 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (0,14 mg/kg 
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torrvikt). Högsta kadmiumhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Aborrtjärn (0,16 mg/kg 
torrvikt). Kadmiumhalterna i proverna från Genbäcken och Björnåsen var 0,14 respektive 0,13 
mg/kg torrvikt. Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Arvika 
kommun (0,29 mg/kg torrvikt). Även i regionen Mellansverige var den högsta halten av kadmium 
0,29 mg/kg torrvikt. Detta mossprov insamlades i Nynäshamns kommun. 

 
Figur 8    Uppmätta medianhalter av kadmium i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.4.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 4 redovisas medianhalter av kadmium i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Värmlands län hade signifikant lägre medianhalter av kadmium 2020 jämfört med 2015. För 
Mellansverige och Forshaga kommun fanns inga signifikanta skillnader mellan mossprovernas 
medianhalter av kadmium mellan 2020 och 2015. 

Tabell 4    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av kadmium i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,120 0,120 Ej signifikant - 
Värmlands län 0,125 0,099 * Minskning 
Forshaga kommun 0,100 0,140 Ej signifikant - 

 

Figur 9 visar halterna av kadmium i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. 
Ingen statistisk trendanalys har genomförts på metallhalterna i mossa för perioden. Halterna av 
kadmium har minskat från 1985 fram till 2015. Mellan 2015 och 2020 kan en ökning ses för samtliga 
tre provpunkter. 2020 var kadmiumhalten i mossa vid Torsberget/Genbäcken och Björnåsen 50 
procent lägre jämfört med 1985. Motsvarande siffra för Sörtjärn/Aborrtjärn var 33 procent. 
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Figur 9    Halter av kadmium i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.5 Koppar 
Förekomst 
Koppar är en naturligt förekommande rödaktig metall som i miljön finns bundet i olika mineraler, i 
mark och sediment, och löst i vatten (Naturvårdsverket, 2020).   

Utsläpp och spridning 
Koppar emitteras till luft från bromsar och bromsbelägg från vägtrafikfordon och även från 
metallsmältverk, gruvdrift och förbränning av fossila bränslen. I närheten av utsläppskällor kan 
kopparhalterna vara högre. Andra utsläppskällor till koppar är avloppsreningsverk, pappers- och 
massaindustrin samt från träskyddsmedelsanläggningar (Hulskotte m.fl., 2006; Johansson m.fl., 
2009; Naturvårdsverket, 2020).  

Bakgrundshalter 
Koppar detekteras i nederbördsprover vid svenska bakgrundsstationer med en årsmedel-
deposition från 95 till 1950 µg/m2 i norra Sverige och från 350 till 2800 µg/m2 i södra Sverige, under 
perioden 2015 – 2020. Under samma period varierade årsmedelhalten i luft från 0,1 till 0,3 ng/m3 i 
norr och från 0,4 till 1,3 ng/m3 i söder.  Sedan 2011 har en tydlig nedgång i koppardeposition 
observerats vid alla svenska stationer inom den nationella miljöövervakningen. Lufthalterna visar 
däremot en stabil eller något ökande halt, främst i söder. (Naturvårdsverkets luftdatabas; 
Fredricsson m.fl., 2021). Ett starkt signifikant samband mellan våtdepositionen av koppar och 
kopparhalten i mossa har observerats i en tidigare studie (r2 = 71 %, Pihl Karlsson, m.fl., 2017). 

4.5.1 2020 
I Figur 10 presenteras uppmätta medianhalter av koppar i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-
test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige, 
Värmlands län (båda 3,6 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (4,4 mg/kg torrvikt). Högsta 
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kopparhalten i Forshaga hade proverna som insamlats vid Aborrtjärn och Genbäcken (båda 4,4 
mg/kg torrvikt). Kopparhalten i provet från Björnåsen var 3,8 mg/kg torrvikt. Högsta halten bland 
Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Årjängs kommun (4,9 mg/kg torrvikt). 
Mossprovet med den högsta halten av koppar i Mellansverige insamlades i Nynäshamns kommun 
(11 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 10    Uppmätta medianhalter av koppar i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.5.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 5 redovisas medianhalter av koppar i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige och i Värmlands län hade signifikant lägre medianhalter av koppar 2020 jämfört 
med 2015. Forshaga kommun hade lägre medianhalterna 2020 jämfört med 2015, men skillnaden 
var inte signifikant. 

Tabell 5    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av koppar i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 4,0 3,6 *** Minskning 
Värmlands län 4,2 3,6 *** Minskning 
Forshaga kommun 5,8 4,4 Ej signifikant - 

 

Figur 11 visar halterna av koppar i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. 
Ingen statistisk trendanalys har genomförts på metallhalterna i mossa för perioden. Någon större 
förändring över tid kan inte ses för halterna av koppar i mossa i Forshaga. Mellan 2015 och 2020 
kan dock en relativt stor minskning ses för samtliga tre provpunkter och 2020 var kopparhalten i 
mossa vid Björnåsen 28 procent lägre jämfört med 1985. Motsvarande siffra för Torsberget/ 
Genbäcken och Sörtjärn/Aborrtjärn var 24 procent. 
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Figur 11    Halter av koppar i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.6 Krom 
Förekomst 
Krom är en övergångsmetall som finns i jordskorpan som mineralet kromit och finns naturligt i 
mark och vatten (Arbets- och miljömedicin, 2021; Naturvårdsverket, 2020). 

Utsläpp och spridning 
Krom förekommer som förorening i cement och kan emitteras vid svetsning av rostfritt stål 
(Arbets- och miljömedicin, 2021; International Chromium Development Association, 2007). Andra 
antropogena källor är förbränning av fossila bränslen och gruvavfall. Naturliga källor är vittring 
från mark och till luft via vulkanutbrott. Krom deponeras från atmosfären bundet till partiklar via 
våt- och torrdeposition (International Chromium Development Association, 2007).  

Bakgrundshalter 
Krom mäts i luftprover och deposition med årsmedelhalter i luft från 0,1 till 0,4 ng/m3 i norr och 
från 0,3 till 0,6 ng/m3 i söder (under perioden 2015–2020). Årsmedeldepositionen varierade mellan 
16 och 30 µg/m2 i norr och från 30 till 47 µg/m2 i söder under samma period. Depositionen av krom 
minskade kraftigt mellan 2009 och 2012 på samtliga mätstationer och har sedan dess fram till 2019 
minskat med en lägre takt. Lufthalterna har generellt varken ökat eller minskat (Naturvårdsverkets 
luftdatabas; Fredricsson m.fl., 2021). Ett svagt, men signifikant, samband mellan nederbördshalt 
och mosshalt av krom observerades i en tidigare studie (r2 = 42 %). Förutom att sambandet var lågt 
var dessutom sambandet asymptotiskt vilket betyder att höga halter av krom i deposition inte 
nödvändigtvis leder till höga kromhalter i mossa (Pihl Karlsson, m.fl., 2017). 

4.6.1 2020 
I Figur 12 presenteras uppmätta medianhalter av krom i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-test 
visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (0,49 mg/kg 
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torrvikt), Värmlands län (0,48 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (0,58 mg/kg torrvikt). Högsta 
kromhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Aborrtjärn (0,60 mg/kg torrvikt). 
Kromhalterna i proverna från Genbäcken och Björnåsen var 0,32 respektive 0,58 mg/kg torrvikt. 
Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Hagfors kommun (2,1 
mg/kg torrvikt). Bland alla nationella mossprov från Mellansverige fanns provet med den allra 
högsta halten av krom i Tierps kommun (5,1 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 12    Uppmätta medianhalter av krom i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.6.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 6 redovisas medianhalter av krom i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige och i Värmlands län hade signifikant högre medianhalter av krom 2020 jämfört med 
2015. Även för Forshaga kommun var medianhalterna högre 2020 jämfört med 2015, men 
skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

Tabell 6    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av krom i mossa från Mellansverige, Värmlands län och Forshaga 
kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * 
signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,36 0,49 *** Ökning 
Värmlands län 0,34 0,48 * Ökning 
Forshaga kommun 0,41 0,58 Ej signifikant - 

 

Figur 13 visar halterna av krom i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. Ingen 
statistisk trendanalys har genomförts på metallhalterna i mossa för perioden. En tydlig minskning 
av kromhalterna i mossa kan ses. Mellan 2015 och 2020 finns en minskning för provet från 
Genbäcken medan en ökning finns för proverna från Sörtjärn/Aborrtjärn och Björnåsen. 2020 var 

0

1

2

3

4

5

6

Mellansverige Värmlands län Forshaga kommun

m
g/

kg
 to

rr
vi

kt

Krom



 Rapport C 624  Metaller i mossa 2020, Forshaga kommun – På uppdrag av Forshaga kommun 
 

24 

kromhalten i mossa vid Torsberget/Genbäcken 76 procent lägre jämfört med 1985. Motsvarande 
siffror för Sörtjärn/Aborrtjärn och Björnåsen var 67 respektive 68 procent. 

 
Figur 13    Halter av krom i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.7 Kvicksilver 
Förekomst 
Kvicksilver är den enda tungmetall som är flytande vid rumstemperatur. Det finns naturligt i 
jordskorpan som det röda mineralet cinnober (HgS) som ofta hittas i närheten av vulkaner (Lew, 
2009). 

Utsläpp och spridning 
Kvicksilver emitteras till luft från naturliga källor (vulkanutbrott, erosion, skogsbränder) men 
också från antropogena källor såsom diffusa utsläpp vid småskalig guldutvinning (den största 
källan globalt), förbränning av fossila bränslen, metallproduktion, cementproduktion och 
kremering. En annan källa är återemissioner av kvicksilver från världens havsytor av tidigare 
deponerat kvicksilver som går över till gasfas och gasar av från havsytan. Kvicksilver emitteras till 
luft både i partikelform och som stabil gas. I Sverige har emissionerna av kvicksilver till luft 
minskat med två tredjedelar sedan början på 1990-talet. Kvicksilver har en lång uppehållstid i luft 
(1–2 år) och kan spridas långa distanser från emissionskällan. Detta gör att nedfallet av kvicksilver 
över Sverige fortsatt är stor på grund av långväga lufttransport (UNEP, 2013; AMAP, 2011; 
Naturvårdsverket, 2020).  

Bakgrundshalter 
Vid svenska bakgrundsstationer inom den nationella miljöövervakningen mäts kvicksilver. Under 
perioden 2015 – 2020 varierade halterna i luft i norra Sverige mellan 1,2 och 1,4 ng/m3 och i södra 
Sverige mellan 1,2 och 1,5 ng/m3. I depositionsprover varierade nedfallet i norra Sverige mellan 1,5 
och 5,0 µg/m2 och i söder mellan 4,5 och 7,2 µg/m2. En nedgång av kvicksilverhalter i luft har 
observerats från 2002 och framåt över hela Sverige. Depositionen av kvicksilver är som högst i 
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södra Sverige och visar inte på någon nedåtgående trend utan har, över hela Sverige, varit på en 
relativt stabil nivå sedan 1995 (Naturvårdsverkets luftdatabas; Fredricsson m.fl., 2021). 

4.7.1 2020 
I Figur 14 presenteras uppmätta medianhalter av kvicksilver i mossprover från 2020. Kruskal-
Wallis-test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige 
(0,040 mg/kg torrvikt), Värmlands län (0,043 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (0,032 mg/kg 
torrvikt). Högsta kvicksilverhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Aborrtjärn (0,038 
mg/kg torrvikt). Kvicksilverhalterna i proverna från Genbäcken och Björnåsen var för båda 0,032 
mg/kg torrvikt. Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Torsby 
kommun (0,064 mg/kg torrvikt). Högsta halten bland mossproverna insamlade i Mellansverige 
fanns i ett mossprov från Nynäshamns kommun (0,18 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 14    Uppmätta medianhalter av kvicksilver i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län 
och i Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

4.7.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 7 redovisas medianhalter av kvicksilver i mossprover för Mellansverige, Värmlands län 
och Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige hade signifikant högre medianhalter av kvicksilver 2020 jämfört med 2015. För 
Värmlands län och Forshaga kommun fanns inga signifikanta skillnader mellan mossprovernas 
medianhalter av kvicksilver mellan 2020 och 2015. 

Tabell 7    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av kvicksilver i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,036 0,040 * Ökning 
Värmlands län 0,040 0,043 Ej signifikant - 
Forshaga kommun 0,042 0,032 Ej signifikant - 
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Figur 15 visar halter av kvicksilver i mossprover från Forshaga kommun mellan 2010 och 2020. I 
figuren syns en generell minskning av halten av kvicksilver i mossproverna från Forshaga 
kommun men en skillnad finns mellan åren för de tre provpunkterna. Eftersom kvicksilverhalten i 
mossproverna endast analyserats under de tre senaste undersökningarna görs ingen procentuell 
jämförelse mellan åren. Det finns också analyser från en provtagning 2005 men då dessa 
analysresultat tycks vara orimligt låga, långt under nuvarande rapporteringsgräns för kvicksilver, 
ingår inte dessa resultat i jämförelsen. 

 
Figur 15    Halter av kvicksilver i mossprover från Forshaga 2010 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.8 Nickel 
Förekomst 
Nickel är en övergångsmetall som är magnetisk i rumstemperatur. Det finns naturligt i miljön 
bundet till organiskt material i mark, vatten och berggrund och finns som mest koncentrerat i 
jordens kärna. Nickel utvinns främst från lateriter och magmatiska svavelfyndigheter men 
återvinns även ur skrot (Wikipedia, 2021; Naturvårdsverket, 2020).  

Utsläpp och spridning 
Nickel emitteras främst till vatten från avloppsreningsverk, pappersmassefabriker, 
petroleumindustrin men också till luft från förbränning av fossila bränslen och vid framställning 
av pappersmassa och metallbehandling. Nickel är i luft bundet till partiklar och deponeras till 
naturen via våt- och torrdeposition (Naturvårdsverket, 2020).  

Bakgrundshalter 
Nickel har detekterats i ytvatten med högre halter i södra Sverige jämfört med norra (SWECO 
VIAK, 2007). Årsmedeldepositionen av nickel, under perioden 2015 till 2020, varierade i norr 
mellan 20 och 100 µg/m2 och i söder mellan 40 och 170 µg/m2 vid svenska bakgrundsstationer.  
Årsmedelhalten av nickel i luft varierade under samma period mellan 0,08 och 0,12 ng/m3 i norr 
och mellan 0,2 och 0,5 ng/m3 i söder vilket visar att halterna av nickel i luft är något högre i södra 
Sverige jämfört med norra Sverige. Både deposition och lufthalter av nickel har visat en 
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nedåtgående trend i hela landet sedan 2009. De högsta depositionshalterna har uppmätts i norra 
Finland, vilket kan bero på närliggande källor (Naturvårdsverkets luftdatabas; Fredricsson m.fl., 
2021). 

4.8.1 2020 
I Figur 16 presenteras uppmätta medianhalter av nickel i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-test 
visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (0,50 mg/kg 
torrvikt), Värmlands län (0,44 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (0,49 mg/kg torrvikt). Högsta 
nickelhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Genbäcken (0,68 mg/kg torrvikt). 
Nickelhalterna i proverna från Aborrtjärn och Björnåsen var 0,49 respektive 0,45 mg/kg torrvikt. 
Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Filipstads kommun (0,80 
mg/kg torrvikt) medan den högsta halten av nickel i mossproverna från Mellansverige insamlades 
i Hallstahammars kommun (6,0 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 16    Uppmätta medianhalter av nickel i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

4.8.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 8 redovisas medianhalter av nickel i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige hade signifikant högre medianhalter av nickel 2020 jämfört med 2015. För 
Värmlands län och Forshaga kommun fanns inga signifikanta skillnader mellan mossprovernas 
medianhalter av nickel mellan 2020 och 2015. 

Tabell 8    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av nickel i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,46 0,50 ** Ökning 
Värmlands län 0,46 0,44 Ej signifikant - 
Forshaga kommun 0,42 0,49 Ej signifikant - 
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Figur 17 visar halter av nickel i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. Ingen 
statistisk trendanalys har genomförts på metallhalterna i mossa för perioden. Halterna av nickel 
har minskat från 1985 fram till 2020. 2020 var nickelhalten i mossa vid Björnåsen 76 procent lägre 
jämfört med 1985. Motsvarande siffror för Sörtjärn/Aborrtjärn och Torsberget/Genbäcken var 71 
respektive 62 procent. 

 
Figur 17    Halter av nickel i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.9 Vanadin 
Förekomst 
Vanadin är ett sällsynt metalliskt grundämne som existerar i en mängd olika mineral och som finns 
naturligt i tre olika oxidationstillstånd (Suchara m.fl., 2007). Vanadin är sällsynt i naturen men kan 
hittas i föreningar i 65 olika mineral. I Sverige har man hittat fyndigheter av vanadin i Skåne, 
Hälsingland och Jämtland (SLU, 2019; SGU, 2020; Wikipedia; 2021). 

Utsläpp och spridning 
Vanadin emitteras främst från förbränning av olja och kol samt från oljeraffinaderier. Diffusa 
emissioner kan härstamma från vägbaneslitage då bitumen kan innehålla betydande mängder 
vanadin (Johansson m.fl., 2009; Chauhan & de Klerk, 2020). 

Bakgrundshalter 
Vanadin detekteras i luft och nederbördsprover vid svenska bakgrundsstationer. Årsmedelhalten i 
luft varierade mellan 0,07 och 0,14 ng/m3 i norr och mellan 0,25 och 0,9 ng/m3 i söder (period: 2015 - 
2020). Årsmedeldepositionen av vanadin varierade under samma period mellan 15 och 210 µg/m2 i 
norr och mellan 75 och 320 µg/m2 i söder. (Naturvårdsverkets luftdatabas; Fredricsson, m.fl., 2021). 
Ett starkt signifikant samband mellan våtdepositionen av vanadin och halten vanadin i mossa har 
observerats i en tidigare studie (r2 = 72 %, Pihl Karlsson, m.fl., 2017). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Torsberget/Genbäcken Sörtjärn/Aborrtjärn Björnåsen

N
i, 

m
g/

kg
 to

rr
vi

kt

Nickel

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020



 Rapport C 624  Metaller i mossa 2020, Forshaga kommun – På uppdrag av Forshaga kommun 
 

29 

4.9.1 2020 
I Figur 18 presenteras uppmätta medianhalter av vanadin i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-
test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (0,58 
mg/kg torrvikt), Värmlands län (0,52 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (0,64 mg/kg torrvikt). 
Högsta vanadinhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Björnåsen (0,71 mg/kg torrvikt). 
Vanadinhalterna i proverna från Genbäcken och Aborrtjärn var 0,44 respektive 0,64 mg/kg torrvikt. 
Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Sunne kommun (1,0 
mg/kg torrvikt) medan den högsta halten i hela Mellansverige fanns i ett mossprov från Nyköpings 
kommun (3,3 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 18    Uppmätta medianhalter av vanadin i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. För Mellansverige var det högsta värdet 3,3 mg/kg torrvikt (visas inte i figuren). 

 

4.9.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 9 redovisas medianhalter av vanadin i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige och i Värmlands län hade signifikant högre medianhalter av vanadin 2020 jämfört 
med 2015. Även för Forshaga kommun var medianhalterna högre 2020 jämfört med 2015, men 
skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

Tabell 9    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av vanadin i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,50 0,58 *** Ökning 
Värmlands län 0,46 0,52 * Ökning 
Forshaga kommun 0,46 0,64 Ej signifikant - 
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Figur 19 visar halter av vanadin i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. Ingen 
statistisk trendanalys har genomförts på metallhalterna i mossa för perioden. Halterna av vanadin 
har minskat tydligt från 1985 fram till 2020. 2020 var vanadinhalten i mossa vid Torsberget/Gen-
bäcken var 87 procent lägre jämfört med 1985. Motsvarande siffra för Björnåsen och Sörtjärn/ 
Aborrtjärn var 86 procent. 

 
Figur 19    Halter av vanadin i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.10 Zink 
Förekomst 
Zink är en vanligt förekommande tungmetall som har goda korrosionshämmande egenskaper och 
har använts sedan förhistorisk tid i bronslegeringar. Zink finns naturligt i miljön i olika mineral, till 
exempel i mineralet zinkblände (ZnS) (Arbets- och miljömedicin, 2021; Naturvårdsverket, 2020). 

Utsläpp och spridning 
Zink emitteras till luft vid förbränning av biomassa och från zinksmältverk, kemiska industrier, 
kol- samt avfallsförbränningsanläggningar och diffust från däckslitage på vägar. Zink i luft är 
bundet till partiklar och sprids via långväga lufttransport och deponeras i naturen via våt- och 
torrdeposition (Johansson m.fl., 2009; Suchara m.fl., 2007).  

Bakgrundshalter 
Zink detekteras i luft- och nederbördsprover vid svenska bakgrundsstationer. Årsmedelhalten i 
luft varierade under perioden 2015–2020 mellan 0,9 och 1,6 ng/m3 i norr och mellan 3,1 och 6,9 
ng/m3 i söder. Årsmedeldepositionen varierade under samma period mellan 700 och 2000 µg/m2 i 
norr och mellan 1700 och 6700 µg/m2 i söder. Sedan 2009 har zinkhalterna i luft och deposition 
stadigt minskat något på alla svenska stationer (Naturvårdsverkets luftdatabas; Fredricsson, m.fl., 
2021), samt i urban luft (Sternbeck och Carlsson, 2004).  
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4.10.1 2020 
I Figur 20 presenteras uppmätta medianhalter av zink i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-test 
visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (37 mg/kg 
torrvikt), Värmlands län (35 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (48 mg/kg torrvikt). Högsta 
zinkhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Aborrtjärn (51 mg/kg torrvikt). Zinkhalterna i 
proverna från Genbäcken och Björnåsen var 36 respektive 49 mg/kg torrvikt. Högsta halten bland 
Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Kils kommun (59 mg/kg torrvikt). Av 
bakgrundsproverna insamlade i Mellansverige hade ett mossprov från Nynäshamns kommun den 
högsta halten av zink (65 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 20    Uppmätta halter av medianzink i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.10.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 10 redovisas medianhalter av zink i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att det inte fanns några signifikanta 
skillnader mellan mossprovernas medianhalter av zink mellan 2020 och 2015, vare sig för 
Mellansverige, Värmlands län eller Forshaga kommun. 
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Tabell 10    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av zink i mossa från Mellansverige, Värmlands län och Forshaga 
kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * 
signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 36 37 Ej signifikant - 
Värmlands län 39 35 Ej signifikant - 
Forshaga kommun 39 48 Ej signifikant - 

 

Figur 21 visar halter av zink i mossprover från Forshaga kommun mellan 1985 och 2020. Ingen 
statistisk trendanalys har genomförts på metallhalterna i mossa för perioden. Någon entydig 
förändring över tid kan inte ses för halterna av zink i mossa i Forshaga kommun. Halterna i 
mossprover från Torsberget/Genbäcken har minskat något från 1985 till 2020 medan det motsatta 
kan ses för Björnåsen och Sörtjärn/Aborrtjärn. 

 
Figur 21    Halter av zink i mossprover från Forshaga 1985 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.11 Aluminium 
Förekomst 
Aluminium är den vanligast förekommande metallen i jordskorpan men har inte utvunnits innan 
industrialiseringens start på grund av dess komplicerade elektrolytiska framställning. I naturen 
finns aluminium endast kemiskt bundet till andra grundämnen men i dricksvatten och mat är 
halterna av aluminium låga trots dess vanliga förekomst (Arbets- och miljömedicin, 2021). Höga 
lufthalter kan uppstå vid aluminiumsvetsning och vid framställning av aluminiumpulver.  

Bakgrundshalter 
Aluminium mäts inte inom den nationella miljöövervakningen i luft eller nederbörd.  
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4.11.1 2020 
I Figur 22 presenteras uppmätta medianhalter av aluminium i mossprover från 2020. Kruskal-
Wallis-test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige 
(190 mg/kg torrvikt), Värmlands län (180 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (200 mg/kg 
torrvikt). Högsta aluminiumhalten i Forshaga hade proverna som insamlats vid Björnåsen och 
Aborrtjärn (båda 200 mg/kg torrvikt). Aluminiumhalten i provet från Genbäcken var 150 mg/kg 
torrvikt. Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Sunne kommun 
(290 mg/kg torrvikt). Mossprovet med den högsta halten av aluminium i Mellansverige insamlades 
i Nynäshamns kommun (740 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 22    Uppmätta medianhalter av aluminium i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län 
och i Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.11.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 11 redovisas medianhalter av aluminium i mossprover för Mellansverige, Värmlands län 
och Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige och i Värmlands län hade signifikant högre medianhalter av aluminium 2020 
jämfört med 2015. Även för Forshaga kommun var medianhalterna högre 2020 jämfört med 2015, 
men skillnaden var inte signifikant. 

Tabell 11    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av aluminium i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 130 190 *** Ökning 
Värmlands län 120 180 *** Ökning 
Forshaga kommun 130 200 Ej signifikant - 
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Figur 23 visar halter av aluminium i mossprover från Forshaga kommun mellan 2010 och 2020. I 
figuren syns ingen generell minskning av halten av aluminium i mossproverna från Forshaga 
kommun utan skillnader finns mellan åren för de tre provpunkterna. Eftersom aluminiumhalten i 
mossproverna endast analyserats under de tre senaste undersökningarna görs ingen procentuell 
jämförelse mellan åren.  

 
Figur 23    Halter av aluminium i mossprover från Forshaga 2010 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.12 Kobolt 
Förekomst 
Kobolt har en ganska låg medelhalt i jordskorpan, cirka 29 g/ton, och förekommer oftast som två- 
eller trevärda joner i ett stort antal sulfid- och arsenidmineral, och hittas ofta tillsammans med järn, 
nickel och koppar (Arbets- och miljömedicin, 2021). 

Utsläpp och spridning 
Spridning av kobolt i miljön kommer från förbränning av fossila bränslen, emissioner från 
koboltproducerande industrier, emissioner i samband med produktion av syntetiska diamanter 
och från pappersindustrin där det används som torkmedel i svart tryckfärg (Arbets- och 
miljömedicin, 2021). 

Bakgrundshalter 
Kobolt mäts i luft och deposition vid svenska bakgrundsstationer. Årsmedelhalten i luft varierade 
under perioden 2015 till 2020 mellan 0,007 och 0,013 ng/m3 i norra Sverige och mellan 0,013 och 
0,041 ng/m3 i södra Sverige. Årsmedeldepositionen varierade under samma period mellan 4 och 5 
ng/m3 i norr och mellan 8 och 27 ng/m3 i söder. Halterna i både luft och deposition är generellt 
högre i södra jämfört med norra Sverige och har under perioden visat tendens till en nedåtgående 
trend i både luft och nederbörd (Naturvårdsverkets luftdatabas, Fredricsson, m.fl., 2021).  
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4.12.1 2020 
I Figur 18 presenteras uppmätta medianhalter av kobolt i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-
test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (0,11 
mg/kg torrvikt), Värmlands län (0,093 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (0,19 mg/kg 
torrvikt). Högsta kobolthalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Genbäcken (0,20 mg/kg 
torrvikt). Kobolthalterna i proverna från Björnåsen och Aborrtjärn var 0,12 respektive 0,19 mg/kg 
torrvikt. Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Sunne kommun 
(0,21 mg/kg torrvikt). Den högsta halten bland de nationella proverna i regionen Mellansverige 
fanns i ett mossprov insamlat i Tierps kommun (4,1 mg/kg torrvikt). 

 
Figur 24    Uppmätta medianhalter av kobolt i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. För Mellansverige var det högsta värdet 4,1 mg/kg torrvikt (visas inte i figuren). Medianen visas 
med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta och högsta värdet. 

 

4.12.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 12 redovisas medianhalter av kobolt i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att mossproverna insamlade i 
Mellansverige hade signifikant högre medianhalter av kobolt 2020 jämfört med 2015. För 
Värmlands län och Forshaga kommun fanns inga signifikanta skillnader mellan mossprovernas 
medianhalter av kobolt mellan 2020 och 2015. 

Tabell 12    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av kobolt i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,090 0,110 *** Ökning 
Värmlands län 0,074 0.093 Ej signifikant - 
Forshaga kommun 0,260 0,190 Ej signifikant - 
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Figur 25 visar halter av kobolt i mossprover från Forshaga kommun mellan 2010 och 2020. I figuren 
syns ingen generell minskning av halten av kobolt i mossproverna från Forshaga kommun utan 
skillnader finns mellan åren för de tre provpunkterna. Eftersom kobolthalten i mossproverna 
endast analyserats under de tre senaste undersökningarna görs ingen procentuell jämförelse 
mellan åren.  

 
Figur 25    Halter av kobolt i mossprover från Forshaga 2010 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

4.13 Molybden 
Förekomst 
Molybden är ett sällsynt metalliskt grundämne som förekommer i mineral som till exempel 
molybdenglans, molybdensulfid, wulfenit och powellit (Suchara m.fl., 2007; Stjernström, 2008; 
Smedley & Kinniburgh, 2017). 

Utsläpp och spridning 
Molybden sprids i miljön vid förbränning av fossila bränslen, vittring och från industrier, där det 
främst släpps ut till omgivande vatten (Suchara m.fl., 2007; Stjernström, 2008; Smedley & 
Kinniburgh, 2017). 

Bakgrundshalter 
Molybden mäts inte inom den nationella miljöövervakningen i luft eller nederbörd.  

4.13.1 2020 
I Figur 26 presenteras uppmätta medianhalter av molybden i mossprover från 2020. Kruskal-
Wallis-test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna (p<0,05). Mann-
Whitney U-test visade att medianhalten i Mellansverige (0,17 mg/kg torrvikt) var signifikant högre 
än medianhalten i Värmlands län (0,14 mg/kg torrvikt, p<0,05). Medianhalten i Forshaga kommun 
(0,12 mg/kg torrvikt) skilde sig inte signifikant mot övriga medianhalter. Högsta molybdenhalten i 
Forshaga hade provet som insamlats vid Björnåsen (0,13 mg/kg torrvikt). Molybdenhalterna i 
proverna från Genbäcken och Aborrtjärn var i båda proverna 0,12 mg/kg torrvikt. Högsta halten 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Torsberget/Genbäcken Sörtjärn/Aborrtjärn Björnåsen

Co
, m

g/
kg

 to
rr

vi
kt

Kobolt

2010

2015

2020



 Rapport C 624  Metaller i mossa 2020, Forshaga kommun – På uppdrag av Forshaga kommun 
 

37 

bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Filipstads kommun (0,34 mg/kg 
torrvikt). Den högsta halten bland de nationella proverna i Mellansverige fanns i ett mossprov 
insamlat i Tierps kommun (4,7 mg/kg torrvikt). 

  
Figur 26    Uppmätta medianhalter av molybden i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län 
och i Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. För Mellansverige var det högsta värdet 4,7 mg/kg torrvikt (visas inte i figuren). Medianen visas 
med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta och högsta värdet. 

 

4.13.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 13 redovisas medianhalter av molybden i mossprover för Mellansverige, Värmlands län 
och Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att det inte fanns några 
signifikanta skillnader mellan mossprovernas medianhalter av molybden mellan 2020 och 2015, 
vare sig för Mellansverige, Värmlands län eller Forshaga kommun. 

Tabell 13    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av molybden i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 0,160 0,170 Ej signifikant - 
Värmlands län 0,145 0,140 Ej signifikant - 
Forshaga kommun 0,200 0,120 Ej signifikant - 

 

Figur 27 visar halter av molybden i mossprover från Forshaga kommun mellan 2010 och 2020. I 
figuren syns en generell minskning av halten av molybden i mossproverna från Forshaga 
kommun. Eftersom molybdenhalten i mossproverna endast analyserats under de tre senaste 
undersökningarna görs ingen procentuell jämförelse mellan åren.  
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Figur 27    Halter av molybden i mossprover från Forshaga 2010 - 2020 (mg/kg torrvikt). 

 

4.14 Antimon 
Förekomst 
Antimon är en halvmetall som existerar i naturen i två oxidationstillstånd; fem och tre, där femvärt 
antimon är den mest stabila formen i en syrerik miljö. Trots att det är en relativt sällsynt metall har 
den använts av människan sedan urminnes tider och då i smink, keramik och i medicinska 
applikationer. Sedan industrialiseringen har användningen och brytningen av antimon ökat 
explosionsartat vilket har medfört en större belastning på miljön (Sternbeck, m.fl., 2002). 

Utsläpp och spridning 
Antimon sprids till naturen från förbränning av fossila bränslen och avfall, från smältverk och 
metallbearbetning, glas– och textilindustrin samt från bilbromsar och det kan spridas långt via 
luften. 

Bakgrundshalter 
Lufthalten av antimon mätt i Helsingfors 2001 var cirka 0.4 - 1.5 ng/m3 (Pakkanen m.fl., 2001). 
Antimon mäts inte inom den svenska nationella miljöövervakningen. 

4.14.1 2020 
I Figur 28 presenteras uppmätta medianhalter av antimon i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-
test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige, 
Värmlands län (båda 0,065 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (0, 054 mg/kg torrvikt). Högsta 
antimonhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Björnåsen (0,071 mg/kg torrvikt). 
Antimonhalterna i proverna från Genbäcken och Aborrtjärn var 0,032 respektive 0,054 mg/kg 
torrvikt. Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter insamlades i Grums 
kommun (0,10 mg/kg torrvikt). Mossprovet med den högsta halten av antimon i Mellansverige 
insamlades i Nynäshamns kommun (0,20 mg/kg torrvikt). 
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Figur 28    Uppmätta medianhalter av antimon i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.15 Mangan 
Förekomst 
Mangan är en övergångsmetall som är det tolfte vanligaste grundämnet i jordskorpan med en 
medelhalt på cirka 1 060 g/ton. Det finns cirka 250 olika manganmineral. De viktigaste är oxider, 
hydroxider och karbonater i sedimentära bildningar (Arbets- och miljömedicin, 2021). 

Utsläpp och spridning 
Mangan sprids mest via grundvattnet (Arbets- och miljömedicin, 2021).  

Bakgrundshalter 
Mangan mäts inom den nationella miljöövervakningen och årsmedelhalten i luft varierade mellan 
0,4 och 0,7 ng/m3 i norr och mellan 0,9 och 3 ng/m3 i söder under perioden 2015–2020. 
Årsmedeldepositionen av mangan var mellan 900 och 4500 µg/m2 i norr och mellan 1350 och 7500 
µg/m2 i söder. En något nedgående trend har under perioden 2009 till 2020 observerats i deposition 
men inte i luft (Naturvårdsverkets luftdatabas; Fredricsson, m.fl., 2021). 

4.15.1 2020 
I Figur 29 presenteras uppmätta medianhalter av mangan i mossprover från 2020. Kruskal-Wallis-
test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan medianhalterna i Mellansverige (450 
mg/kg torrvikt), Värmlands län (560 mg/kg torrvikt) och Forshaga kommun (240 mg/kg torrvikt). 
Högsta manganhalten i Forshaga hade provet som insamlats vid Björnåsen (390 mg/kg torrvikt). 
Manganhalterna i proverna från Genbäcken och Aborrtjärn var 240 respektive 220 mg/kg torrvikt. 
Högsta halten bland Värmlands läns nationella provpunkter, och även provet med den högsta 
halten i Mellansverige, insamlades i Torsby kommun (1100 mg/kg torrvikt). 
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När det gäller mangan så avspeglar inte halterna av mangan i mossa det atmosfäriska nedfallet. 
Anledningen till detta skulle kunna vara att det för mangan finns andra viktigare källor än 
atmosfärisk deposition som förklarar halterna i mossan. Därför redovisas inte resultat från 
manganhalterna i mossorna i sammanfattningen. 

 
Figur 29    Uppmätta medianhalter av mangan i mossprover från 2020 i Mellansverige, Värmlands län och i 
Forshaga kommun. ”Boxen” visar halten mellan nedre och övre kvartilen, vilket motsvarar 50 % av 
värdena. Medianen visas med ett streck i boxen. De lodräta strecken som går ut från boxen, visar det lägsta 
och högsta värdet. 

 

4.15.2 Jämförelse mot tidigare år 
I Tabell 14 redovisas medianhalter av mangan i mossprover för Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun, 2015 och 2020. Mann-Whitney U-test visar att det inte fanns några signifikanta 
skillnader mellan mossprovernas medianhalter av mangan mellan 2020 och 2015, vare sig för 
Mellansverige, Värmlands län eller Forshaga kommun. 

Tabell 14    Medianhalter (mg/kg torrvikt) av mangan i mossa från Mellansverige, Värmlands län och 
Forshaga kommun. Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 
= * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Mellansverige 495 450 Ej signifikant - 
Värmlands län 510 560 Ej signifikant - 
Forshaga kommun 250 240 Ej signifikant - 

 

Figur 30 visar halter av mangan i mossprover från Forshaga kommun mellan 2010 och 2020. Någon 
större förändring över tid kan inte ses för halterna av mangan i mossa. Eftersom manganhalten i 
mossproverna endast analyserats under de tre senaste undersökningarna görs ingen procentuell 
jämförelse mellan åren.  
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Figur 30    Halter av mangan i mossprover från Forshaga 2010 - 2020 (mg/kg torrvikt). 
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Bilaga I. Data- och statistikredovisning 
Tabell I 1    Metallhalter (mg/kg torrvikt) i mossa från Forshaga kommun, 1985 – 2020. 

Provpunkt År As Pb Fe Cd Cu Cr Hg Ni V Zn Al Co Mo Sb Mn 
Torsberget/Genbäcken 1985 

 
18.5 237 0.28 5.78 1.36 

 
1.8 3.4 52.9 

     

  1990 
 

15.1 437 0.3 6.46 1.61 
 

1.78 2.8 48.6 
     

  1995 
 

4.93 345.5 0.149 3.25 0.73 
 

1.113 2 22.72 
     

  2000 
 

6.93 144 0.183 5.94 0.42 
 

1.96 1.26 43.1 
     

  2005 
 

3.71 239 0.145 5.64 0.76 0.001 1.43 1.25 29.9 
     

  2010 0.05 2.2 364 0.13 6 0.56 0.07 1.3 1.4 39 365 0.49 0.2 
 

338 
  2015 0.08 1.2 240 0.12 5.8 0.41 0.042 0.78 0.66 41 180 0.26 0.2 

 
160 

  2020 0.071 0.52 180 0.14 4.4 0.32 0.032 0.68 0.44 36 150 0.2 0.12 0.032 240 
Sörtjärn/Aborrtjärn 1985 

 
13.4 312 0.24 5.78 1.86 

 
1.7 4.5 36.9 

     

  1990 
 

13.2 386.8 0.19 4.37 1.67 
 

1.68 2.6 36.5 
     

  1995 
 

8.28 169.7 0.201 5.62 1.19 
 

1.28 2.37 37.67 
     

  2000 
 

4.83 228 0.154 5.5 0.9 
 

1.79 1.4 35.4 
     

  2005 
 

2.12 314 0.126 4.63 0.75 0.0016 1.22 1.51 45.8 
     

  2010 0.05 1.5 144 0.11 4.4 0.35 0.031 0.62 0.62 33 151 0.088 0.29 
 

237 
  2015 0.064 0.93 140 0.098 6.3 0.42 0.042 0.42 0.35 39 99 0.081 0.21 

 
320 

  2020 0.18 0.89 240 0.16 4.4 0.6 0.038 0.49 0.64 51 200 0.19 0.12 0.054 220 
Björnåsen 1985 

 
20 296 0.26 5.3 1.74 

 
1.85 5.2 35.8 

     

  1990 
 

13.9 357 0.21 5.09 2.11 
 

1.7 2.6 36.5 
     

  1995 
 

9.3 186.8 0.235 6.45 1.23 
 

1.46 2.31 37.68 
     

  2000 
 

4.3 179 0.172 4.41 0.79 
 

1.45 1.38 31.2 
     

  2005 
 

2.28 140 0.11 4.11 0.69 0.0008 0.85 1.13 18.7 
     

  2010 0.05 2.2 356 0.12 5.2 0.66 0.047 0.8 1.4 30 301 0.22 0.25 
 

145 
  2015 0.056 0.77 190 0.1 4.4 0.38 0.031 0.41 0.46 37 130 0.45 0.19 

 
250 

  2020 0.099 1 240 0.13 3.8 0.58 0.032 0.45 0.71 48 200 0.12 0.13 0.071 390 
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Tabell I 2    Medianhalter (mg/kg torrvikt) och sammanfattande resultat av Kruskal-Wallis test. 
Parameter Forshaga kommun Värmlands län Mellansverige Kruskal-Wallis test 
Arsenik (As) 0,099 0,088 0,091 Ej signifikant 
Bly (Pb) 0,89 1,0 1,1 Ej signifikant 
Järn (Fe) 240 170 180 Ej signifikant 
Kadmium (Cd) 0,14 0,099 0,12 Ej signifikant 
Koppar (Cu) 4,4 3,6 3,6 Ej signifikant 
Krom (Cr) 0,58 0,48 0,49 Ej signifikant 
Kvicksilver (Hg) 0,032 0,043 0,040 Ej signifikant 
Nickel (Ni) 0,49 0,44 0,50 Ej signifikant 
Vanadin (V) 0,64 0,52 0,58 Ej signifikant 
Zink (Zn) 48 35 37 Ej signifikant 
Aluminium (Al) 200 180 190 Ej signifikant 
Kobolt (Co) 0,19 0,093 0,11 Ej signifikant 
Molybden (Mo) 0,12 0,14 0,17 Ej signifikant 
Antimon (Sb) 0,054 0,065 0,065 Ej signifikant 
Mangan (Mn) 240 560 450 Ej signifikant 
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Tabell I 3    Medianhalter i mg/kg torrvikt i mossa för analyserade metaller för alla områden, 2015 och 2020. 
Statistisk analys med Mann-Whitney U-test. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; 
p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 

Parameter Område 2015 2020 Mann-Whitney U-test 2015 till 2020 
Arsenik Mellansverige 0,069 0,091 *** Ökning 
Arsenik Värmlands län 0,064 0,088 *** Ökning 
Arsenik Forshaga kommun 0,064 0,099 Ej signifikant -       

Bly Mellansverige 1,20 1,10 Ej signifikant - 
Bly Värmlands län 1,30 1,00 Ej signifikant - 
Bly Forshaga kommun 0,93 0,89 Ej signifikant -       

Järn Mellansverige 125 180 *** Ökning 
Järn Värmlands län 110 170 *** Ökning 
Järn Forshaga kommun 190 240 Ej signifikant -       

Kadmium Mellansverige 0,120 0,120 Ej signifikant - 
Kadmium Värmlands län 0,125 0,099 * Minskning 
Kadmium Forshaga kommun 0,100 0,140 Ej signifikant -       

Koppar Mellansverige 4,0 3,6 *** Minskning 
Koppar Värmlands län 4,2 3,6 *** Minskning 
Koppar Forshaga kommun 5,8 4,4 Ej signifikant -       

Krom Mellansverige 0,36 0,49 *** Ökning 
Krom Värmlands län 0,34 0,48 * Ökning 
Krom Forshaga kommun 0,41 0,58 Ej signifikant -       

Kvicksilver Mellansverige 0,036 0,040 * Ökning 
Kvicksilver Värmlands län 0,040 0,043 Ej signifikant - 
Kvicksilver Forshaga kommun 0,042 0,032 Ej signifikant -       

Nickel Mellansverige 0,46 0,50 ** Ökning 
Nickel Värmlands län 0,46 0,44 Ej signifikant - 
Nickel Forshaga kommun 0,42 0,49 Ej signifikant -       

Vanadin Mellansverige 0,50 0,58 *** Ökning 
Vanadin Värmlands län 0,46 0,52 * Ökning 
Vanadin Forshaga kommun 0,46 0,64 Ej signifikant -       

Zink Mellansverige 36 37 Ej signifikant - 
Zink Värmlands län 39 35 Ej signifikant - 
Zink Forshaga kommun 39 48 Ej signifikant -       

Aluminium Mellansverige 130 190 *** Ökning 
Aluminium Värmlands län 120 180 *** Ökning 
Aluminium Forshaga kommun 130 200 Ej signifikant -       

Kobolt Mellansverige 0,090 0,110 *** Ökning 
Kobolt Värmlands län 0,074 0.093 Ej signifikant - 
Kobolt Forshaga kommun 0,260 0,190 Ej signifikant -       

Molybden Mellansverige 0,160 0,170 Ej signifikant - 
Molybden Värmlands län 0,145 0,140 Ej signifikant - 
Molybden Forshaga kommun 0,200 0,120 Ej signifikant -       

Mangan Mellansverige 495 450 Ej signifikant - 
Mangan Värmlands län 510 560 Ej signifikant - 
Mangan Forshaga kommun 250 240 Ej signifikant - 
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