
  
 

1 
 

 

Skogdrift og kvikksølv 
Høye innhold av giftig metylkvikksølv (MeHg) i fisk er helsefarlig for mennesker og dyr med fisk på dietten. I 
Norge og andre boreale strøk overskrides grenseverdier satt i kostholdsråd og omsetning for ferskvannsfisk. 
Hovedkilden til kvikksølv (Hg) i norsk natur er utslipp av Hg til luft fra avfallsforbrenning og industriell 
aktivitet i utlandet. Luftstrømmene bringer forurensingene til Norge, hvor det avsettes på land på samme 
måte som sur nedbør. Mesteparten av deponert Hg lagres i jorda, mens en liten del vaskes ut til 
overflatevann enten som Hg eller som MeHg, den mikrobielt dannede, svært giftige formen av Hg. Det er 
spesielt i myrjord at MeHg dannes, av mikrobielle prosesser under oksygenmangel. Motsatt av det man 
kanskje skulle tro finnes de høyeste konsentrasjonene av Hg i fisk i regioner som mottar moderate eller lave 
mengder Hg fra lufta.  

Manglende forståelse av faktorene som styrer omdannelse av avsatt Hg til giftig MeHg, lekkasje av MeHg fra 
jord til vann og akkumulering av MeHg i næringskjeden gjør at det er vanskelig å predikere risikoen for høye 
nivåer av MeHg i vann og fisk. I vårt prosjekt har vi valgt å fokusere på direkte inngrep i naturen som 
antageligvis øker avrenning av MeHg fra jord til vann, uten at vi helt skjønner hvilke prosesser som ligger bak. 
Skogsdrift har blitt vist å øke MeHg avrenning fra nedbørfelt i Finland og Sverige, og hypotesen er at 
forstyrrelse av jordsmonnet stimulerer dannelsen av MeHg.  
 
Prosjektet ble startet av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) i 2008 med finansiering fra forskningsrådet. 
Det varte i tre år. Vi gjennomførte et ‘paired-catchment’ eksperiment, hvor to nedbørfelt blir sammenlignet. 
Etter en oppstartperiode (før behandling) ble skogen hogget i det ene nedbørfeltet. Vi målte vannkjemi og 
vannføring i begge bekker, og sammenligner Hg og MeHg konsentrasjoner (og andre elementer) i bekkevann 
før og etter hogst. Det er det eneste stedet i Norge med systematisk overvåking av kvikksølv i bekkevann. 
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Nedbørfeltene ligger på ca 500 m høyde i Flå 
kommune i Buskerud, ved feltstasjonen 
Langtjern.  
Begge nedbørfelt har et stort innslag av myr, 
og vannet i bekkene er humusrik, 
næringsfattig og surt. 
 
Støtten fra Fondet fro Jord og 
Myrundersøkelser gjør at vi kan fortsette 
målingene i bekkene, samt at vi har lagt til et 
par nye elementer. Vi ser på konsentrasjoner 
av kvikksølv i jordvann i myrene, og i jord. 
Samtidig fokuserer vi i på kvaliteten av det 
organiske materialet som transporterer 
kvikksølv fra jord til vann.  
 
Presentasjon og publisering av resultater 
nasjonalt og internasjonalt er et mål i 
prosjektet. 
 
 
For spørsmål, kontakt seniorforsker Heleen de Wit på NIVA (heleen.de.wit@niva.no) 
 


