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Välkommen till informationsmöte om aktuella miljöfrågor! 

 
Boliden Rönnskär bjuder in allmänheten till ett informationsmöte om aktuella 

miljöfrågor. 

 

Tid: Onsdag 29 juni, kl 18.00 – 20.00 

Plats: Koppargården, vid Boliden Rönnskär i Skelleftehamn 

 

Under mötet kommer vi att berätta och svara på frågor om 

- Markundersökningar på Näsudden inklusive rekommendationer för de 

som plockar bär och svamp 

- Undersökning av sallad och bär sommaren 2022 

- Läget gällande utsläpp till luft och vatten 

- Bullermätningar 

 

Anmälan sker till admsupport.ronnskar@boliden.com, senast måndag 20 juni. 

Vi bjuder på fika. 

 

 

 

Welcome to a public meeting about environmental issues 

regarding the Boliden Rönnskär copper smelter in Skelleftehamn! 
 

Boliden Rönnskär invites you to an information meeting about current 

environmental issues regarding the copper smelter and its surroundings.   

 

Time: Wednesday, June 29 th, at 18.00 – 20.00 

Plats: Koppargården, close to the Boliden Rönnskär gate in Skelleftehamn 

 

During the meeting we will inform about environmental issues and answer 

questions 

- Investigations of soil, berries and mushrooms at Näsudden, north of the 

smelter and recommendations to those who pick berries and mushrooms 

- Investigation of lettuce and berries during the summer 2022 

- Current situation regarding emissions to air and water 

- Investigations of noise from the industrial site 

 

Let us know you are coming (RSVP), please e-mail 

admsupport.ronnskar@boliden.com , June 24th at the latest.  

Coffee/tea will be served. 

 

 

 

mailto:admsupport.ronnskar@boliden.com
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Information om genomförda undersökningar av jord, bär 

och svamp vid Skelleftehamn  
Information on investigations of soil, berries and mushrooms in 

Skelleftehamn  
 

Marken norr om Boliden Rönnskär har förhöjda metallhalter av bland annat bly 

och arsenik. Under 2019-2021 har undersökning av mark, bär och svamp 

genomförts. Resultaten är granskade och rekommendationer för att minska risken 

för negativa hälsoeffekter har tagits fram. Rekommendationerna är baserade på 

riskbedömning genomförd av Arbets- och miljömedicin vid Norrlands 

Universitetssjukhus. Mer information om undersökningarna finns på Bolidens 

hemsida*: www.boliden.com 

 

Rekommendationerna vid vistelse i området är: 

• Barn och gravida avråds från att äta svamp från området  

• Barn och gravida avråds från att regelbundet äta bär från området  

• Övriga vuxna rekommenderas att endast äta svamp från området vid några 

tillfällen per år och att inte ensidigt äta bär från området  

• Undvik att små barn äter jord 

• Skölj bär och grönsaker innan förtäring 

 

 
Kartan visar det aktuella undersökningsområdet (i rött) där mark, bär och svamp undersökts 2019 

och 2021. Tidigare undersökt område anger området för Skellefteå kommuns undersökningar 

2018.  

 

http://www.boliden.com/
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The map shows the current survey area (red) where soil, berries and mushrooms have been 

surveyed in 2019 and 2021. The blue area indicates the area for Skellefteå municipality's surveys 

in 2018. 

 

The soils north of Boliden Rönnskär metal smelter contain elevated metal levels of 

lead and arsenic, among others. Surveys of soil, berries and mushrooms were 

conducted in 2019-2021. The results have been analyzed and recommendations to 

minimize the risk for negative health effects are reported below. The 

recommendations are based on risk assessments by Occupational and 

environmental medicine, University hospital of Northern Sweden. More 

information is found on Boliden’s homepage*: www.boliden.com 

 

Recommendations when visiting the area are: 

• Children and pregnant women are advised not to eat mushrooms from the 

area 

• Children and pregnant women are advised not to eat berries from the area 

regularly 

• Other adults are advised to only eat mushrooms from the area on a few 

occasions per year and not to solely eat berries from the area 

• Prevent small children from eating soil 

• Rinse berries and vegetables grown in the area before eating 

 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljösektionen på Boliden Rönnskär.  

 

If you have questions, you are welcome to contact the Environmental department 

at Boliden Rönnskär. 

 

Ida Tjerngren, ida.tjerngren@boliden.com, tel. 070-202 55 29 

Pasi Peltola, pasi.peltola@boliden.com, tel. 070-217 45 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Detaljerad sökväg / Detailed URL: 

https://www.boliden.com/sv/verksamhet/smaltverk/boliden-ronnskar 
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mailto:ida.tjerngren@boliden.com
mailto:pasi.peltola@boliden.com
https://www.boliden.com/sv/verksamhet/smaltverk/boliden-ronnskar

