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MILJÖSANERING

SVÄRTTRÄSK
Ett nyhetsbrev från länsstyrelsen och SGU

Arbetet med att återfylla de båda dagbrotten har pågått hela vintern och den försening som uppstod när entreprenaden överklagades har nu hämtats igen.

Saneringen fortsätter
l Saneringsprojektet vid Svärtträskgruvan fortsätter enligt plan. Under vintern har södra dag-

brottet återfyllts och fyllningen av det norra dagbrottet pågår för fullt. Muddringen av dammen har varit pausad under vintern, men planeras fortsätta i juli. De prover som har tagits i den
omgivande miljön visar att fisken inte är farlig att äta, däremot är zinkhalterna på vägen mellan
dammen och Gunnarbäcken fortsatt höga.

LÄS MER NÄSTA SIDA

Informationsmöte
Alla hälsas hjärtligt välkomna till
ett informationsmöte det pågående saneringsarbetet vid Svärtträskgruvan.
Vi berättar om hur projektet fortskrider
och om de provresultat som tagits.

19 maj

Medverkande: Kristina Sjödin och
Tobias Berglin, SGU samt Johanna
Melin, Länsstyrelsen Västerbotten.

kl 18.30
Tid: Tisdag 19 maj kl 18.30
Plats: Hotell Toppen, Storuman
Anmälan: Vi bjuder på fika och behöver veta hur många som kommer.
Anmäl till Hotell Toppen, 0951-777 00
eller info@hotelltoppen.se
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Gråberg från tippen lastas för att återfyllas i det norra dagbrottet.

Södra dagbrottet
återfyllt igen
l Under vintern har återfyllningen av
de två dagbrotten pågått. Entreprenören
Bennys gräv från Malå har fyllt det södra
dagbrottet med bergkross. Materialet har
återanvänts inom projektet.
– Det är material som blev över när vi
byggde avvattningsterrasserna. Det behövdes inte så många terrasser som vi hade
räknat med, säger projektledaren Kristina
Sjödin.
Till sommaren ska det södra dagbrottet
sluttäckas med morän. Det norra dagbrottet är fyllt ungefär till hälften med gråberg
som finns på området. För att motverka att
gråberget vittrar har entreprenören kalkat
mellan lagren av gråberg. Fyllningsarbetet
fortgår under sommaren, medan sluttäckningen ingår i nästa entreprenad som inte
har upphandlats än.
– Arbetet med att fylla dagbrotten har
kunnat rulla på hela vintern så den försening vi hade på grund av att upphandlingen överklagades har vi tagit igen nu, säger
Kristina Sjödin.

Arbetet med att muddra dammen och
avvattna slammet har stått stilla under vintern. Drygt hälften av av slammet muddrades förra säsongen och resten tas med
början i juli månad. Fortfarande är målet
att på ett eller annat sätt återvinna det zink
som finns i det avvattnade slammet.
– Men vi har ännu inte hittat något
bra alternativ för det. Gör vi inte det så
kommer slammet att deponeras i det norra
dagbrottet, säger Kristina Sjödin.

Zinkhalten ökar på vägen
Muddringen av dammen har gjort att
halterna av zink har minskat betydligt vid
utsläppet från dammen. Däremot ökar
halterna sedan igen på vägen mellan dammen och Gunnarbäcken.
– Vi tror att det beror på att det fortfarande går ut en del slam från dammen och i
kombination med att pH-värdet sjunker på
vägen så löses zinket ut, säger projektledaren Kristina Sjödin.
Är det så borde problemet försvinna när
muddringen av dammen är avslutad nästa
år. Men de ökande halterna kan också
bero på att det ligger en del gammalt slam
längs vägen sedan tidigare.
– I så fall får vi fundera på om vi kan göra
något åt det. Vi fortsätter att undersöka
saken.

Kontaktpersoner
Kristina Sjödin
Projektledare, Sveriges
geologiska undersökning
08 - 545 215 12
kristina.sjodin@sgu.se

Under vintern har geotuberna skottats för att
underlätta frysning.

Johanna Melin
Handläggare, Länsstyrelsen
Västerbotten
010 - 225 43 92
johanna.melin@lansstyrelsen.se

Hemströms Tryckeri

Hela rapporten finns att läsa på SGUs
hemsida, www.sgu.se

Tryck:

Teamet har visserligen kunnat påvisa
förekomst av metaller i fiskmusklerna,
men i så små mängder att det inte bedöms
vara farligt för hälsan.

www.alltid.net •

Det är ingen fara att äta fisken från
Börtingbäcken och Gunnarbäcken. Inte
ens om hela fiskintaget kommer från
området. Det visar den rapport som gjorts
av en överläkare och två miljöhygieniker
vid Klinisk Miljömedicin Norr på Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.

Produktion:

Ingen fara att äta fisken

