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Kvicksilvermetylering i svenska sjöar 
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Kvicksilver är en naturligt förekommande tungmetall, som räknas till ett av de farligaste 
miljögifterna. Kvicksilver kan förkomma i olika former. Vissa former är dock betydligt 
farligare än andra, och metylkvicksilver anses vara den giftigaste. Kvicksilverförgiftning kan 
orsaka skador på bland annat hjärnan och centrala nervsystemet. Metylkvicksilver kan lätt tas 
upp av levande organismer och även passera kroppens olika skyddsbarriärer. Det kan också 
ackumuleras i kroppens fettvävnad. Dessa egenskaper leder till en förhöjd skadeverkan på 
foster och småbarn då metylkvicksilvret kan ta sig runt kroppens naturliga skydd och bland 
annat orsaka fosterskador och förgifta modersmjölken.  
 
Metylkvicksilver tillverkas genom en process som kallas metylering, som sker naturligt i 
syrefattiga miljöer, bland annat nere på sjöbottnar och i sediment, av specifika metylerande 
bakteriearter. Kvicksilvermetylering antas ske som en försvarsmekanism mot kvicksilver som 
tas upp tillsammans med olika organiska näringsämnen, som används i bakteriernas 
metabolism. Tidigare undersökningar har visat att andelen kvicksilver som tas upp är 
beroende av olika variabler i bakteriernas omgivning. Dessa variabler kan vara allt från 
sammansättningen av den bakteriella floran till närvaron av olika kemiska substanser.  
 
Ytterligare en viktig variabel är ursprunget, kvalitén och sammansättningen av de organiska 
näringskällor som bakterierna lever på och kvicksilvret tas upp i samband med. Vissa 
näringskällor är lätt nedbrytbara för bakterier medan andra kräver mer arbete. I denna studie 
undersöktes hur metylkvicksilverproduktionen påverkades av tillsatser av olika typer av 
naturligt förekommande organiska näringskällor, med olika ursprung och sammansättningar. 
 
Sedimentprover från två olika sjöar exponerades för organiska näringsämnen som vanligt 
förekommer i sjövattnen, som till exempel alger och cyanobakterier, samt extrakt från 
skogsmark. Dessa olika typer av extrakt var valda för att representera olika typer av 
förändringar i näringstillgång som kan ske till exempel vid en alg-, cyanobakterie-blomning 
eller kraftiga regn. De olika proverna undersöktes sedan för förändringar i bakterieaktivitet, 
metylkvicksilverförändringar samt olika typer av förändringar i sammansättningen av det 
organiska materialet. 
 
Resultatet av studien visade ett samband mellan bakterieaktivitet och olika näringskällors 
kvalitet. Detta samband speglar hur en förändring i näringstillgång snabbt kan trigga stora 
förändringar i bakteriefloran och kvicksilvermetylering. Resultaten visade också vikten av hur 
bakteriefloran är uppbyggd och de metylerande bakteriernas möjlighet att konkurrera.  


