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Förord
SGI har sedan den 1 januari 2010 det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden. Syftet är att SGI ska medverka till att öka saneringstakten så att miljömålen kan uppnås.
Som ett led i detta ingår att förmedla kunskap om det arbete som utförs vid SGI. I
denna publikation redovisas erfarenheter och resultat från översiktliga miljötekniska
undersökningar som utförts vid nedlagda handelsträdgårdar. Branschen ”Plantskolor”
inventeras för närvarande vid flera länsstyrelser enligt MIFO fas 1. I denna bransch
ingår handelsträdgårdar, vilka utgör en majoritet av objekten. Dock har endast ett fåtal
utförda undersökningar och riskklassningar påträffats i landet. Därmed finns ett behov
av att förmedla den kunskap som erhållits vid de undersökningar som SGI utfört.
De undersökningar som ligger till grund för denna publikation har utförts på uppdrag
av Länsstyrelsen i Värmlands län och har rapporterats under våren 2012. Eftersom
undersökningar tidigare inte utförts i någon större omfattning, har undersökningsmetodik, analysprogram och utvärdering av resultat diskuterats ingående mellan Länsstyrelsen och SGI. Därmed finns kunskap och erfarenheter som kan komma till nytta för
andra aktörer i branschen. Länsstyrelsen har gjort resultaten tillgängliga för övriga
länsstyrelser. Publicering i SGI:s serie gör erfarenheter och resultat tillgängliga för en
vidare krets av intressenter, såsom tillsynsmyndigheter, konsulter, analyslaboratorier,
problemägare och entreprenörer.
Utförda undersökningar och bedömningar har finansierats av Länsstyrelsen i Värmlands län medan denna publikation har tagits fram inom SGI:s uppdrag rörande forskning och kunskapsspridning vad gäller förorenade områden.
Undersökning och omarbetning till denna publikation har utförts av Märta Ländell,
Kristina Haglund, Paul Edebalk, Jim Hedfors, Christel Carlsson och Mikael Stark vid
SGI.
Synpunkter på publikationen har inhämtats genom en förenklad remissrunda. Ett utkast har skickats för synpunkter till Naturvårdsverket (John Lotoft), SGU (Klas Arnerdal), Länsstyrelsen i Kalmar län (Emmy Fransson och Charlotte Andersson), Golder Associates (Henrik Eriksson), Eurofins Environment Sweden AB (Torbjörn Synnerdahl) och JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (Klara Löfkvist). Värdefulla
synpunkter har lämnats av granskarna.
Avdelningschef för markmiljöavdelningen har beslutat att ge ut publikationen.
Linköping i april 2013
Mikael Stark
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Sammanfattning
SGI (Statens Geotekniska Institut) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län utfört miljötekniska undersökningar vid tio nedlagda handelsträdgårdar där man odlat grönsaker, blommor och frukt. I denna publikation redovisas resultat och erfarenheter från de tio objekten.
Skogsplantskolor har inte ingått i undersökningen, och erfarenheterna kan inte heller direkt appliceras på sådana anläggningar. Syftet med publikationen är att erfarenheterna ska kunna vara
till nytta för tillsynsmyndigheter, beställare och konsulter, vid liknande undersökningar.
I denna publikation ges en kort beskrivning av de bekämpningsmedel som detekterats vid analys
av jord och grundvatten vid de aktuella objekten, med avseende på användning, nedbrytning och
tidpunkt för förbud. Vidare sammanfattas vad som utförts i undersökningarna och om strategin
för provtagningar och analyser. Vid samtliga tio objekt har jordprov tagits för analys medan
grundvattenprover tagits vid tre av objekten.
Större trädgårdar har funnits i Sverige sedan 1700-talet. Herrgårdarna hade trädgårdar där man
till att börja med odlade för eget hushåll och sedan övergick till försäljning. Under första delen
av 1900-talet ökade trädgårdsnäringen kraftigt och många mindre företag startades. Under 1950och 1960-talet lades många handelsträdgårdar ner, troligen till följd av ökad import. Användning av organiska bekämpningsmedel var liten före 1940-talet, men ökade sedan kraftigt för att
minska igen på 1970-talet då många preparat förbjöds efter att negativa miljö- och hälsoeffekter
konstaterats.
I genomförda undersökningar har organiska bekämpningsmedel påträffats på samtliga undersökta objekt, i fem av tio fall i halter över de jämförvärden som använts (svenska, danska, kanadensiska och holländska rikt- och gränsvärden). För fyra objekt har metaller uppmätts i halter
över de generella riktvärdena för ”känslig markanvändning”. Det konstateras också att organiska bekämpningsmedel främst påträffats runt arbetsbodar och i växthus (eller på platsen för
rivna växthus), mer sällan inom områden där drivbänkar funnits och endast i ett par fall inom
områden för frilandsodling.
Riskbedömningarna har resulterat i att tre av de tio objekten bedöms kunna användas fritt för
bostadsändamål och att förorening av bekämpningsmedel inte utgör oacceptabla risker för människa eller miljö. För ytterligare fyra objekt görs en liknande bedömning. Det rekommenderas
dock kompletterande undersökningar för att säkerställa att föroreningen är begränsad eller för
att kontrollera grundvattnet. För två av objekten rekommenderas kompletterande undersökningar för att ytterligare kartlägga föroreningsutbredningen samt att försiktighet iakttas för att minimera riskerna för exponering av förorening. För det tionde objektet rekommenderas efterbehandling. Detta föreslås ske i samband med markarbeten för planerad byggnation. Vid den förnyade riskklassningen flyttades sju av de tio objekten till en lägre riskklass än vid inventeringen.
Erfarenheter från arbetet med dessa undersökningar visar bl.a. att:
•

Det är viktigt att ha en god kommunikation med fastighetsägare och boende inom områdena. Detta eftersom de före detta handelsträdgårdarna ofta är belägna på privata tomter och
i bostadsområden.

•

Förorening i form av bekämpningsmedel finns oftast i markens ytligaste skikt på handelsträdgårdar. Vissa ämnen är dock vattenlösliga och påträffas i grundvatten.

•

Undersökningsstrategin som användes, d.v.s. analys av samlingsprover och vid behov av
enskilda stickprover samt nyttjande av omfattande analyspaket visade sig vara effektiv för
områden där bakgrundsinformation om användning och hantering av bekämpningsmedel
saknas.

9 (37)

Publikation 2

•

Svenska riktvärden och jämförvärden finns endast för några få bekämpningsmedel. I de
undersökningar som utförts i Värmlands län har därför utländska jämförvärden använts.
Det är då viktigt att kontrollera hur och med vilket syfte jämförvärdena har tagits fram.
Jämförvärden som bedömts vara användbara är t.ex. danska (Miljøministeriet, 2002)
och kanadensiska värden (CCME, 1999) som tagits fram med liknande förutsättningar
som de svenska generella riktvärdena, d.v.s. för att gälla för bostäder, skolor, lekplatser
och parker.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Statens geotekniska institut (SGI) har under 2011 fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands
län att utföra miljötekniska markundersökningar motsvarande MIFO fas 2 vid tio nedlagda handelsträdgårdar i Värmlands län. Länsstyrelsen har klassat objekten som riskklass 2 i fas 1 enligt
MIFO-metodiken. De objekt som har omfattats av utförda undersökningar är f.d. plantskolor
och handelsträdgårdar där grönsaker, rotfrukter och blommor odlats. Skogsplantskolor har inte
omfattats av denna utredning och sammanställning.
Syftet med uppdraget var att ta fram underlag för en riskklassning och prioritering av objekt för
eventuella vidare undersökningar. Undersökningarna skulle klargöra om det finns föroreningar
som härrör från de tidigare handelsträdgårdarna i mark eller grundvatten på objekten. Riskerna
för människor och miljön har översiktligt bedömts, liksom behovet av åtgärder och kvarstående
kunskapsluckor. Utredningarna redovisades i rapporter till Länsstyrelsen under våren 2012.

1.2 Syfte
Denna publikation sammanfattar resultaten och erfarenheterna från de tio enskilda undersökningarna. Syftet med denna sammanställning är att höja kunskapsnivån om undersökningar och
förekommande föroreningar vid tidigare handelsträdgårdar och plantskolor. Tanken är att erfarenheterna ska spridas till bl.a. andra länsstyrelser, kommuner och konsulter.

1.3 Läsanvisning
Denna publikations disposition beskrivs i Figur 1-1. I kapitlen 2 och 3 ges en generell bakgrundsinformation om
handelsträdgårdar. Kapitel 2 ger en generell historik medan
kapitel 3 beskriver några av de föroreningar som är typiska
för branschen handelsträdgårdar (ej inkluderat skogsplantskolor som inte ingår i denna utredning). Här fokuseras på
de organiska bekämpningsmedlen, metallbaserade bekämpningsmedel berörs kortfattat.
I kapitel 4 beskrivs kortfattat de undersökningar och utredningar som utförts i Värmlands län. I Bilaga 1 finns en mer
utförlig beskrivning där alla steg, från inledande kontakter
med boende till avslutande rekommendationer för fortsatt
arbete, beskrivs för att metoder och resonemang ska kunna
tillämpas eller vidareutvecklas.
I kapitel 5 sammanfattas de erfarenheter och slutsatser som
erhållits vid undersökningarna.

Figur 1-1 Disposition för denna publikation

I kapitel 6 ges tips och råd inför liknande undersökningar
Här kommenteras positiva och negativa erfarenheter av de
undersökningar som utförts i Värmlands län och förslag på
fördjupande undersökningar ges. Erfarenheterna som redovisas gäller för den typ av handelsträdgårdar som undersökts, och kan inte direkt användas för andra typer av anläggningar.
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2 Historik för branschen
Redan under 1700- och 1800-talen hade herrgårdarna stora trädgårdar där man odlade både
frukt, köksväxter och blommor. Herrgårdarna odlade främst för eget hushåll men övergick så
småningom även till försäljning. Även in på 1900-talet hade många herrgårdar en trädgård som
fungerade som en handelsträdgård. Historiken kring handelsträdgårdar beskrivs i boken
”Svenska Trädgårdar” av Lind och Thulin (1939-1940). Många mindre handelsträdgårdar startade i början av 1900-talet. Mellan 1910 och 1930 fördubblades t.ex. antalet yrkesutövare inom
trädgårdsnäringen. Antalet verksamheter fortsatte att öka under 1940-talet men de flesta lades
ner på 1950- och 60-talen (Figur 2-1). Enligt personer som drev handelsträdgårdar berodde
detta på att importen ökade och den inhemska produktionen av växter och grönsaker inte var
tillräckligt konkurrenskraftig.

Figur 2-1 Växthus under nedmontering vid tidigare handelsträdgård.

Före 1940-talet användes organiska bekämpningsmedel i mycket liten omfattning, som växtskyddsmedel användes t.ex. metall- och svavelföreningar. På 1940-talet introducerades DDT
samt ett antal andra preparat och användningen ökade snabbt under 1940-, 50- och 60-talen
(Kardell, 2004). Enligt muntliga uppgifter från tidigare verksamhetsutövare använde man mer
eller mindre bekämpningsmedel ”på allt”, d.v.s. i växthus, på friland och i bänkgårdar. Bekämpningsmedel betraktades av många till att börja med inte som farliga för människor och
innebar en påtaglig förenkling av arbetet, vilket gör att användningen med stor sannolikhet var
utbredd. Under 1960-talet började man dock inse bekämpningsmedlens negativa effekter för
människor och miljö, och under 1970-talet förbjöds många preparat. I samband med att riskerna
uppmärksammades infördes flera nya regler gällande bl.a. utbildning, enligt uppgifter från tidigare verksamhetsutövare.
I handelsträdgårdar fanns olika metoder för bekämpning av ogräs, svamp och skadedjur. Vissa
metoder var relativt enkla, som t.ex. att lägga cigarettfimpar i blöt och sedan vattna med det.
Rökning med nikotin, svavel och andra gaser användes i växthus. DDT kunde sprayas på väx12 (37)
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terna men muntliga uppgifter från tidigare verksamhetsutövare anger också att de blåste ut DDT
som pulver med en stor fläkt över frilandsodlingarna. Andra bekämpningsmedel som användes
och som hittats vid äldre verksamheter inom branschen är bl.a. triaziner (t.ex. atrazin och
simazin), diklobenil som bildar nedbrytningsprodukten BAM (2,6-diklorbenzamid), hexaklorbensen, pentakloranilin (nedbrytningsprodukt till kvintozen) och tungmetaller som kadmium,
koppar, bly, zink, kvicksilver och arsenik (UMEVA, 2010; WSP, 2008; Sweco, 2008; Golder
Associates, 2010). Av dessa hittas triaziner och BAM främst i grund- och ytvatten eftersom de
är vattenlösliga medan andra binds hårdare i marken och därför främst påträffas i jordprover.
I undersökningar utförda i Finland (Västra Finlands miljöcentral, 2009) påvisades DDT och
dess nedbrytningsprodukter, lindan, HCB (hexaklorbensen), HCH-α, atrazin, dimetoat, cypermetrin och permetrin i jord. I grundvatten påträffades atrazin och dess nedbrytningsprodukter,
permetrin, cypermetrin, simazin, terbutylazin och BAM (2,6-diklorbenzamid). I de finländska
undersökningarna undersöktes både handelsträdgårdar och skogsplantskolor, och man konstaterar att områdena var lindrigt förorenade och att de högsta halterna uppmättes vid skogsplantskolorna.
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3 Branschtypiska föroreningar
3.1 Organiska bekämpningsmedel
Organiska bekämpningsmedel är en heterogen grupp av ämnen, då de kan ha mycket olika kemisk struktur och därmed varierande egenskaper gällande t.ex. vattenlöslighet, adsorption till
fast material, påverkan på människa och miljö samt nedbrytningshastighet.
Genom Stockholmskonventionen (2002) ska förekomsten av långlivade organiska föroreningar
(POPs) begränsas i samhället. I nuläget ingår 22 ämnen i konventionen och flera av dem är bekämpningsmedel eller nedbrytningsprodukter till bekämpningsmedel. Dessa är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldrin
Klordan
DDT
Dieldrin
Endrin
Heptaklor
Hexaklorbensen
Pentaklorbensen
Klordekon
Lindan
α- och β-hexaklorcyklohexan

Flera av dessa ämnen har påträffats i analyserade prover vid undersökningarna i Värmland.
I EU:s direktiv 2008/105/EG listas 33 prioriterade miljöfarliga ämnen. Detta direktiv är ett dotterdirektiv till vattendirektivet (2000/60/EG). Flera av de ämnen som anges i direktivet är bekämpningsmedel. Av de ämnen som nämns har hexaklorbensen och dess nedbrytningsprodukt
pentaklorbensen påträffats i här utförda undersökningar.

3.1.1

Aktiva substanser och nedbrytningsprodukter

I texten nedan ges en närmare beskrivning av de bekämpningsmedel som påträffades vid de tio undersökta objekten i Värmland.
Fakta om andra ämnen kan hittas i t.ex. de undersökningar som
nämns ovan (kapitel 2) och i de referenser som nämns i anslutning
till de olika substanserna nedan.
3.1.1.1 DDT

DDT (diklordifenyltrikloretan) är en insekticid och upptäcktes
av Paul H. Müller som senare fick Nobelpriset i medicin
(www.wikipedia.org, ”Diklordifenyltrikloretan”). DDT förväntades bl.a. lösa malariaproblemet. Till att börja med bedömdes DDT
vara ofarligt för människor.

Påträffade ämnen i
undersökningen
• DDT, DDE och DDD
• Hexaklorbensen
• Aldrin och dieldrin
• Kvintozen
• Pentakloranilin
• Pentaklorbensen
• Imidakloprid
• Diklobenil och
2,6-diklorbenzamid (BAM)

I Sverige förbjöds DDT på 1970-talet. I vissa länder används fortfarande medlet för bekämpning
av sjukdomar som sprids via insekter som t.ex. malaria, gula febern, sömnsjuka och tyfus. Användningen sker då under kontrollerade former, så att människor och djurliv inte ska påverkas
negativt.
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DDT har mycket låg löslighet i vatten och binds till jordpartiklar. DDT och dess nedbrytningsprodukter, DDE och DDD, är fettlösliga och bioackumulerbara.
Vidare sker nedbrytningen av DDT långsamt. Halveringstid i jord uppskattas till mellan 2 och
25 år (beroende på förutsättningar i marken och olika isomerer och metaboliter) och i grundvatten upp till 30 år (Videncenter for jordforurening, 1998).
Mikrobiell nedbrytning av DDT till DDD sker vid syrefria förhållanden genom reduktiv deklorering och som kometabolism, d.v.s. som en ”sidoreaktion” till mikroorganismernas egentliga
nedbrytning av energikälla. Vid aeroba förhållanden kan DDT brytas ner till DDE. Mikrobiell
nedbrytning av DDE bedöms ske endast i begränsad omfattning. Begränsande för naturlig nedbrytning är därmed att olika syreförhållanden (anaerobt resp. aerobt) krävs för de olika stegen i
nedbrytningskedjan (Aislabie m.fl., 1997).
För människan kan intag av högre doser av DDT orsaka akut förgiftning, med symptom som
yrsel, kräkningar, koordinationssvårigheter, huvudvärk och i värsta fall kramper. Vid långvarig
exponering (i lägre halter) kan nervsystemet och levern skadas och man har också noterat effekter på fortplantningsförmågan. Däremot bedöms risken för genetiska skador och cancer till följd
av DDT som små. Information om DDT återfinns i underlaget till det danska jordkvalitetskriteriet (Miljøministeriet, 2002).
WHO (2011) anger att den största exponeringsvägen för DDT är via maten, men att exponeringen har minskat då användningen av DDT minskat.
3.1.1.2 Hexaklorbensen

Hexaklorbensen användes i fungicider, särskilt för behandling av utsäde. Enligt kemikalieinspektionens databas har det funnits en godkänd produkt med hexaklorbensen som verksam beståndsdel i Sverige. Denna var godkänd under tiden 1964 till 1980. Hexaklorbensen förekommer också som nedbrytningsprodukt till kvintozen (se nedan). Ämnet har låg akuttoxicitet, men
är fettlösligt och persistent (långlivat) vilket gör att det ackumuleras i fettvävnaden. Större doser
av hexaklorbensen kan leda till leverskador eller sjukdomen porfyri, d.v.s. brist på något av de
enzym som bidrar till bildningen av hemoglobin (Toxipedia, 2011; Extoxnet, 1996). I miljön
har hexaklorbensen en halveringstid om ca 3-6 år i jord och ytvatten och längre i grundvatten,
vilket gör att ämnet betecknas som persistent (Toxipedia, 2011). Hexaklorbensen är inte mobilt i
miljön, enligt bekämpningsmedelsdatabasen PPDB (2013).
Klorbensener omnämns i Naturvårdsverkets rapport (1999) som en förening med mycket hög
farlighet och finns med i förteckningen över generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009b).
Hexaklorbensen förekommer numera som biprodukt vid olika kemiska processer, förbränning
av avfall och som förorening i vissa bekämpningsmedel (WHO, 2011). Ämnet benämns som
möjligen cancerogent för människor. Något jämförvärde för grundvatten har inte tagits fram
eftersom ämnet uppmätts sporadiskt och i halter lägre än de beräknade halter som kan leda till
påverkan på människors hälsa (WHO, 2011).
3.1.1.3 Aldrin och dieldrin

Aldrin och dieldrin är insekticider som bl.a. användes som jordbehandlingsmedel och för behandling av virke. Aldrin omvandlas snabbt till dieldrin som är persistent. Båda är mycket toxiska och förgiftning av människor har skett (WHO, 2011), främst påverkas centrala nervsystemet och levern.
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Liksom i många andra länder är ämnena förbjudna i Sverige, sedan 1970-talet. Dieldrin kan
hittas i grundvatten i större utsträckning än aldrin. Dieldrin förekommer då ofta partikulärt bundet (Toxipedia, 2009). Enligt PPDB (2013) är varken aldrin eller dieldrin mobila i miljön.
3.1.1.4 Övriga organiska ämnen

Kvintozen (pentaklornitrobensen) är en fungicid (svampmedel) och användes för jordbehandling i medel mot skorv och groddbränna på potatis, klumprotsjuka på kålväxter, mot blomsterlökröta och mot snömögel och andra svampar i gräsmattor. Enligt kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister har det i Sverige funnits ett tiotal godkända produkter innehållande
kvintozen som verksam beståndsdel. Senaste registrerade preparet förbjöds 1985. Ämnet är inte
godkänt i Sverige idag (Kemikalieinspektionen, 2011a). Kvintozen är inte mobilt och hittas
därför mycket sällan i vatten. Ämnet är persistent (PPDB, 2013).
Pentakloranilin är en nedbrytningsprodukt till kvintozen. Ämnet har låg mobilitet i miljön och
är bioackumulerande (PPDB, 2013).
Pentaklorbensen är nedbrytningsprodukt till hexaklorbensen och kvintozen. Ämnet betraktas
som persistent, har låg vattenlöslighet och är därmed inte mobilt samt är bioackumulerande
(PPDB, 2013).
Imidakloprid är ett nikotinliknande ämne som är godkänt för användning (Kemikalieinspektionen, 2012). Substansen är en insekticid och används bl.a. för bekämpning av insekter i växthus, för behandling av virke och skogsplantor och mot myror. Substansens bryts ned fotokemiskt och är vattenlöslig (Fossen, 2006). Imidakloprid registrerades först under början/mitten av
1990-talet (Wikipedia, ”Imidacloprid”). Ett antal undersökningar har indikerat att utslagningen
av bisamhällen världen över delvis orsakas av imidakloprid och att substansen är mycket giftig
för bin (se t.ex. Wikipedia ”Imidacloprid effects in bees” med länkar). Imidakloprid är persistent, det är vattenlöslig och därför relativt rörligt i miljön men har låg potential för bioackumulation (PPDB, 2013).
Diklobenil användes som herbicid och ingick bl.a. i Totex som användes för bekämpning av
växtlighet på t.ex. grusgångar. Totex och andra medel innehållande diklobenil förbjöds i Sverige
i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Andra varianter av Totex med annan verksam
beståndsdel har varit tillåtna senare. Diklobenil bryts ned till 2,6-diklorbenzamid (BAM). Både
diklobenil och BAM är mobila och persistenta, särskilt i anaerobiska (syrefria) miljöer. BAM är
inte flyktigt. Enligt EPA (1998) placeras BAM i Toxicitet Kategori III (näst lägst av fyra kategorier) och diklobenil i klass III till IV. Risken för akuttoxicitet är liten. Diklobenil bedöms inte
vara bioackumulerande (PPDB, 2013)

3.1.2

Spridningsvägar och nedbrytning

Bekämpningsmedel kan spridas från det område där de används på flera sätt, se Figur 3-1. På
frilandsodlingar kan borttransport ske redan vid hantering och användning genom avdunstning
eller vindavdrift. Medlen kan sedan nå nya områden genom att de följer med regnet (SLU,
2010). Spridning till närliggande vattendrag från de behandlade områdena kan ske genom ytavrinning eller via dräneringsledningar/-diken i området. Bekämpningsmedlen kan också lakas
ut med hjälp av infiltrerande vatten och nå grundvattenmagasinet. Flera organiska bekämpningsmedel är inte flyktiga, t.ex. DDT, dieldrin och imidakloprid (PPDB, 2013), vilket gör att
de inte avgår till gasfas i någon större utsträckning. Några bekämpningsmedel är däremot flyktiga, t.ex. hexaklorbensen, vilket gör att de initialt kan avgå i gasfas.

16 (37)

Publikation 2

Figur 3-1 Spridning av bekämpningsmedel kan ske på olika sätt, dels i samband med besprutning och
dels genom långsammare processer som lakning och grundvattentransport. Bilden är hämtad, med tillstånd, från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU och är modifierad efter
Lennart Torstensson, SLU.

Nedbrytning av bekämpningsmedel kan ske fotokemiskt, kemiskt och biologiskt (Torstensson,
1987; SLU, 2010). Fotokemisk nedbrytning sker med hjälp av UV-ljus som har tillräcklig
energi för att bryta många av de kemiska bindningarna i bekämpningsmedlen. Fotokemisk nedbrytning kan endast ske där solljuset når fram, vilket gör att nedbrytningen gynnas av markarbeten. Bekämpningsmedel som kan brytas ner på detta sätt är t.ex. klorerade kolväten som DDT.
Nedbrytningen är oftast inte fullständig. Kemiska reaktioner i marken kan också innebära
nedbrytning av bekämpningsmedel. Reaktionerna är pH-beroende och sker främst i markvattnet
(Torstensson, 1987; SLU, 2010). Inte heller denna typ av process leder till fullständig nedbrytning. Biologisk nedbrytning är den vanligaste nedbrytningsprocessen för bekämpningsmedel i
miljön och kan ske antingen som metabolisk eller kometabolisk nedbrytning. Metabolisk
nedbrytning innebär att mikroorganismen kan använda bekämpningsmedlet (t.ex. fenoxisyror)
som energikälla. Mikroorganismerna anpassar sig till den ”nya” energikällan, vilket gör att nedbrytningshastigheten kan vara mycket långsam till att börja med för att sedan öka (Torstensson,
1987; SLU, 2010). Nedbrytning enligt denna process kan ske fullständigt, d.v.s. till koldioxid,
vatten, klorid m.m. Vid biologisk nedbrytning genom kometabolism bryts bekämpningsmedlen
ner med befintliga enzym utan att organismerna får något utbyte i form av energi (Torstensson,
1987; SLU, 2010). Detta gör att organismerna inte anpassas till att utnyttja bekämpningsmedlen,
och nedbrytningshastigheten styrs istället av faktorer som t.ex. näringstillgång. Kometabolisk
nedbrytning är sällan fullständig och kan leda till att nedbrytningsprodukter ackumuleras. Biologisk aktivitet i marken är därför ett ungefärligt mått på kapaciteten för nedbrytning.

Spridningsvägar
• Avdunstning eller vindavdrift
• Ytavrinning eller via dräneringsledningar/-diken
• Utlakning med hjälp av infiltrerande vatten
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Bekämpningsmedlens nedbrytning påverkas av bl.a. ämnets egenskaper, klimatet, markens
egenskaper och odlingsåtgärder (Torstensson, 1987). Ämnenas kemiska och fysikaliska
egenskaper påverkar nedbrytningshastigheten genom att olika kemiska bindningar är olika
svåra att bryta och genom att bl.a. löslighet och adsorptionsbenägenhet påverkar andelen av
ämnet som finns i markvattnet och därmed är tillgängligt för nedbrytning. Nedbrytning fungerar
effektivast vid hög temperatur och jämn fuktighet. Klimatet kan därmed begränsa nedbrytningen t.ex. genom låga temperaturer vintertid, kraftiga regn som transporterar bekämpningsmedlen
till djupare skikt i marken eller för lite regn som leder till att marken torkas ut (Torstensson,
1987). Markens egenskaper kan både påskynda och begränsa nedbrytningshastigheten. Hög
halt av organiskt material gynnar den biologiska aktiviteten och därmed också nedbrytningen.
Men organiskt material, liksom högt lerinnehåll, gör också att många ämnen binder till det fasta
materialet och därmed inte är tillgängliga för nedbrytning.
Både kemisk och biologisk nedbrytning påverkas också av
markens pH, temperatur och vattenhalt. Odlingsåtgärder
Påverkansfaktorer
påverkar i första hand den mikrobiella nedbrytningen
• Ämnets kemiska och
(Torstensson, 1987). Bearbetning av marken, såsom gödsfysikaliska egenskaper
ling, kalkning och bevattning, är gynnsam för mikroorgan• Klimatet
• Markens egenskaper
ismer i marken och påskyndar därmed nedbrytningen.
• Odlingsåtgärder
Däremot kan bekämpningsmedelsanvändningen i sig reducera nedbrytningshastigheten genom att de inhiberar
mikroorganismernas aktivitet.

3.2 Grundämnen
Tungmetaller (t.ex. kadmium, koppar, bly, zink, kvicksilver) samt arsenik förekom i t.ex.
fungicider och insekticider (Sonesson, 1955; Fraktman, 2002). Det är inte känt hur vanligt förekommande dessa produkter var vid odling av olika grödor och under olika tidsepoker. På Wikipedia (www.wikipedia.org, ”Barium”) finns uppgifter om att barium använts i sorkgift. Även
metaller kan därför vara typiska föroreningar för handelsträdgårdar.

3.3 Övriga ämnen
På flera av de handelsträdgårdar som undersökts i Värmlands län värmdes växthusen upp med
olja, vilket sannolikt är fallet även i andra områden. Även oljeprodukter är därför en potentiell
förorening vid handelsträdgårdar, särskilt inom de delar av området där pannrum och cisterner
varit belägna.

3.4 Haltkriterier
3.4.1

Jord

För att bedöma om rapporterade halter är höga eller låga, och i förlängningen om de aktuella
halterna utgör någon risk för människor och miljö, används olika haltkriterier som jämförelse.
Förslag på användbara haltkriterier finns sammanställda av Naturvårdsverket (2009b).
Riktvärden för metaller och ett fåtal bekämpningsmedel i jord har utarbetats av Naturvårdsverket (2009a). Värden finns för två olika typer av markanvändning:
•
•

känslig markanvändning (KM)
mindre känslig markanvändning (MKM)

18 (37)

Publikation 2

De två scenarierna tar olika hänsyn till skydd av miljön och risken för exponering av människor.
De undersökta objekten nyttjas för bostäder eller betesmark och därför gjordes jämförelse med
KM-riktvärden, d.v.s. det högre skyddet.
För flera pesticider finns inga svenska riktvärden. Istället används jämförvärden från andra länder såsom Danmark (Miljøministeriet, 2002), Kanada (CCME, 1999) och Nederländerna
(VROM, 2000). De danska jordkvalitetskriterierna är satta så att de ska säkra att marken kan
användas fritt utan hälsomässiga risker, t.ex. för trädgårdar, förskolor och lekplatser. De kanadensiska jämförvärdena finns för olika markanvändningar, ”residential/parkland” bedöms motsvara det svenska ”KM” och ”industrial” motsvarar ”MKM”. Det holländska ”intervention value” anger en nivå över vilken marken anses vara allvarligt förorenad. För vissa parametrar används ”indicative level of serious contamination” istället för ”intervention value”. Båda jämförvärdena anger allvarligt förorenad jord men det förstnämnda värdet är framräknat på en osäkrare
grund och är därför inte lika tillförlitligt. I första hand har värden framtagna för den aktuella
markanvändningen (bostäder) använts. De svenska, danska och kanadensiska jämförvärdena tar
hänsyn till risker förknippade med långtidsexponering. För enbart akuttoxiska effekter skulle
värdena vara högre. I Tabell 3-1 ges jämförvärden för de föreningar som påträffats vid de undersökta objekten i Värmlands län. Av tabellen framgår också att för några av bekämpningsmedlen har jämförvärden inte påträffats i litteraturen. Då sådana ämnen, t.ex. diklobenil, påträffats har det i utvärderingen noterats att ämnet finns på platsen och en kommentar har getts om
hur utbredd förekomsten bedömts vara och om halten i förhållande till rapporteringgräns. För
bekämpningsmedel som inte påträffats i utförda undersökningar har jämförvärden inte sammanställts. I faktaruta nedan finns tips på var ytterligare jämförvärden kan eftersökas.
Tabell 3-1 Sammanställning av använda jämförvärden för bekämpningsmedel i jord. Jämförvärdena
anges i mg/kg TS.

Parameter
Summa DDT
och DDE
Summa DDT,
DDE, DDD
Diklobenil

Miljøministeriet,
Jordkvalitetskri1
terium

CCME,
resident,
2
park

CCME,
2
industrial

VROM,
intervention
3
value

0,7

12

4

KM

4

MKM

0,5

Pentakloranilin
Tetradifon
Hexaklorbensen
Pentaklorbensen
Kvintozen

VROM,
indicative level
for serious
3
contamination

10

0,035
2

10

0,5

Imidakloprid
Summa aldrin, dieldrin,
endrin

4

1

Miljøministeriet, 2002
CCME, 1999
3
VROM, 2000
4
Naturvårdsverket, 2009b
5
Riktvärdet gäller för summan av tetra- och pentaklorbensener
2
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3.4.2

Grundvatten

Uppmätta halter i grundvattnet jämfördes med Livsmedelverkets gränsvärden för otjänligt
dricksvatten (LIVFS, 2011). Både dessa gränsvärden och EU:s dricksvattendirektiv (1998)
anger att accepterad halt normalt är 0,1 µg/l för enskilda bekämpningsmedel. För aldrin och
dieldrin samt heptaklor och heptaklorepoxid, är värdet i stället satt till 0,030 µg/l för varje enskilt ämne. Av WHO (2011) anges ett jämförvärde (guideline) för DDT i dricksvatten (1 µg/l),
vilket baseras på barns intag av vatten och risken för att barn exponeras för högre halter relaterat
till kroppsvikt än vuxna. Vidare anger WHO värdet 0,03 µg/l för summan av aldrin och dieldrin.
För heptaklor och heptaklorepoxid har inget jämförvärde tagits fram, med motiveringen att ämnena förekommer i dricksvatten i koncentrationer så låga att de inte påverkar hälsan.
EU:s värden (och därmed också de svenska gränsvärdena) är satta för att säkerställa att dricksvatten kan konsumeras av människor utan risk under ett helt liv. Även WHO:s värden är satta så
att dricksvattnet inte ska utgöra någon signifikant risk för hälsa över hela livstiden, d.v.s. man
har tagit hänsyn till även känsligare stadier av livet.

Exempel på litteratur och webbplatser där jämförvärden
för förorenade områden kan hittas:
−

Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark,
Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976

−

Livsmedelsverket, 2011, Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten, SLVFS 2001:30 med ändringar t.o.m. LIVSFS
2011:3

Dricksvatten

−

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten

Dricksvatten

−

Kemikalieinspektionen, 2011b, Riktvärden för ytvatten,
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Vaxtskydd
smedel/Vaxtskyddsmedel-i-Sverige/Riktvarden-for-ytvatten/

−

Canadian Council of Ministers of the Environment, Canadian
Environmental Quality Guidelines and Summary Table,
http://st-ts.ccme.ca/

−

Miljøministeriet, miljøstyrelsen, Danmark

Jord

Ytvatten

Jord, sediment,
ytvatten, dricksvatten

o 2010, Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet
jord og kvalitetskriterier for drikkevand
o Datablade for stoffer med jord og drikkevandskvalitetskriterier,
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemik
alier/Graensevaerdier/Datablade_for_stoffer_med_jor
d_og_drikkevandskvalitetskriterier/Datablade_for_sto
ffer_med_jord_og_drikkevandskvalitetskriterier.htm
−

VROM (Ministierie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer), 2000, ANNEXES Circular on target values
and intervention values for soil remediation

−

WHO, 2011, Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth
edition

−

Statens forurensningstilsyn, Norge, 1999, Veiledning om
risikovurdering av forurenset grunn,
http://www.klif.no/publikasjoner/kjemikalier/1629/ta1629.pdf
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3.5 Bakgrundshalter
I de aktuella undersökningarna har bakgrundshalter för bekämpningsmedel i jord inte kartlagts.
Organiska bekämpningsmedel finns inte naturligt och förekommer därför inte i områden där
antropogen påverkan inte föreligger. Däremot kan låga halter av bekämpningsmedel finnas
inom uppodlade områden. Ursprung för dessa kan, förutom handelsträdgårdar, även vara normal
trädgårdsskötsel och skötsel av parkområden och deposition via regn.
I en finländsk undersökning (Fraktman, 2002) har tre nedlagda handelsträdgårdar och ett referensområde som inte är uppodlat undersökts. Referensområdet utgjordes av ett skogsområde i
Helsingfors, som inte bedömdes vara påverkat av odling. I jordprov från referensområdet uppmättes inga organiska bekämpningsmedel i halter över rapporteringsgräns (Salla, 2012).
Inga tidigare undersökningar av bekämpningsmedel i villaträdgårdar har påträffats. Bakgrundsnivån för organiska bekämpningsmedel, till följd av diffus spridning eller hobbyodling, i jord i
bostadsområden är därför inte klarlagd.
Vad gäller exponering finns också en bakgrundsexponering, genom att man får i sig bekämpningsmedel via livsmedel som t.ex. frukt och grönsaker (Livsmedelsverket, 2012). Även kött,
mjölk och ägg kan innehålla bekämpningsmedel, som i det fallet härrör från djurfodret. Även i
dricksvattnet kan bekämpningsmedelsrester finnas. De som hittas oftast i grundvatten är BAM
(2,6-diklorbenzamid, nedbrytningsprodukt till diklobenil), bentazon och atrazin (SLU, 2013).
Gränsvärdena för bekämpningsmedel i livsmedel är satta med marginal, så att även de mest
känsliga grupperna skyddas (Livsmedelsverket, 2012). Naturvårdsverkets riktvärden är satta så
att exponering för ett ämne från ett förorenat område inte ska inteckna hela den tolerabla dagliga
exponeringen, för de bekämpningsmedel där riktvärden finns är riktvärdena satta så att 50 % av
TDI kan härröra från det förorenade området (Naturvårdsverket, 2009b).
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4 Erfarenheter från undersökning av
handelsträdgårdar i Värmlands län
I detta kapitel sammanfattas utförande och resultat för de undersökningar som utförts vid handelsträdgårdar i Värmlands län. Utförligare beskrivning finns i Bilaga 1.
Riskklassning av objekten mot bakgrund av resultat från dessa undersökningar ingår inte i publikationen.

4.1 Undersökningar
4.1.1

Objekt

I den undersökning av nedlagda handelsträdgårdar som utfördes i Värmlands län, ingick tio
objekt som alla var förda till riskklass 2 enligt MIFO fas 1. Denna klassning grundas främst på
Naturvårdsverkets generella branschklassning, anläggningens verksamhetsperiod och det faktum att samtliga objekt används för eller gränsar till bostäder.
Samtliga anläggningar var i drift under 1940- till 1960-talet, då bekämpningsmedelsanvändningen bedöms ha varit som störst (förbud mot vissa ämnen kom först under 1970-talet). Numera finns bostäder på eller i direkt anslutning till alla de undersökta objekten, två av dem används också som betesmark för hästar.
Objektens storlek varierade från drygt 0,1 ha upp till 3 ha, se Tabell 4-1, enligt uppgifter i EBHstödet (länsstyrelsernas databas). Under arbetet framkom uppgifter som tyder på att någon eller
några av anläggningarna var större än vad som tidigare var känt. Handelsträdgårdarna drevs i
allmänhet som familjeföretag. De större hade även ett antal anställda.
Tabell 4-1 Storlek för de objekt som undersökts i Värmlands län.
Antal objekt
1

Area (ha)
0,1-0,2

5
2
1
1

0,2-0,5
ca 1
ca 2
ca 3

4.1.2

Inledande arbete

Information till fastighetsägare har visat sig vara mycket viktig vid undersökning av handelsträdgårdar. Detta beror till stor del på att objekten i nuläget används som privatbostäder, och
vetskapen om att området kan vara förorenat leder till oro både för hälsorisker och för ekonomiska risker såsom påverkan på fastighetsvärdet.
Kontakter med fastighetsägare har också gett information som varit betydelsefull för undersökningarna, t.ex. om läget för de tidigare växthusen och arbetsbodarna. Information om användning av bekämpningsmedel har däremot varit svår att få fram. I flera fall har angetts att man inte
trodde att bekämpningsmedel använts eller använts i mycket liten omfattning på objektet. Kännedom om användande av olika preparat har i många fall inte förts vidare till nya verksamhetsutövare eller fastighetsägare.
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4.1.3

Placering av provpunkter

Provtagningspunkterna har placerats på de platser där risken för förorening bedöms ha varit
störst. Detta är t.ex. platser där bekämpningsmedel förvarades eller där man blandade medlen,
fyllde på sprutor eller rengjorde utrustning, på odlingsytor, lokala deponier för jord och avfall
samt sediment i avledande diken.
På de objekt där massorna ligger kvar sedan verksamhetstiden (sju objekt) har prov tagits inom
växthusområden och inom områden för frilandsodling. I flera fall har det varit svårt att särskilja
områden för frilandsodling och områden med drivbänkar, vilket gör att det inte säkert kan fastslås vilken av dessa två typer av områden proverna härrör från. På fem av objekten finns arbetsbodarna kvar och prov har kunnat tas i anslutning till dessa. I ett fall har prov tagits av jordgolv
inne i arbetsboden och i ett fall har sediment i dike i området provtagits.

4.1.4

Undersökningsmetoder

Vid undersökning av de tio handelsträdgårdarna har provtagning av jord utförts på två olika sätt
och grundvattenprovtagning utförts enligt en metod.

4.1.5

Provtagningsstrategi

4.1.5.1 Provtagningsmetod och provtagningsdjup

Bekämpningsmedel kan finnas dels på de platser där växter har odlats och dels i anslutning till
de platser där man hanterade medlen, t.ex. fyllde på sprutor eller rengjorde utrustning. Ogräsmedel har sannolikt använts i störst mängder på platser där ingenting ska växa, som gångar mellan odlingsbäddar och växthus, på parkeringsplatser etc. Ogräsmedlen är/var generellt mer vattenlösliga än insektsmedlen. Dessa ämnen kan därför påträffas i grundvatten. I utförda undersökningar har det inte kunnat fastslås exakt var hantering av kemikalier skett. Därför har stickprov tagits i flera punkter (ca 3 st.) inom en yta som bedömdes ha haft samma användning, men
som kan vara inhomogen med avseende på användning (t.ex. odlingsbäddar och gångar) på
korta avstånd. Dessa stickprov har sedan slagits ihop till samlingsprov för respektive yta. Inom
områden där ytjorden bedömts vara väl omblandad, har stickprov tagits.
Inom områden där nya bostäder byggts är massorna troligen omblandade, utbytta eller så har
nya massor lagts på. Samlingsproverna har tagits för att proverna ska representera ett så stort
område som möjligt. Inom dessa områden har inte de ytligaste proverna prioriterats för analys,
istället har prover som antagits motsvara markens ytskikt då handelsträdgårdarna var i drift prioriterats. De ytligaste proverna har slagits samman till större samlingsprover och därmed representerat större delområden än proverna som bedömdes motsvara markytan före exploatering. De
översta massorna kan härröra från verksamhetstiden om massorna blandats och återanvänts. Vid
bedömning av exponeringsrisk är halter i det översta lagret avgörande.
Då stickprover slogs ihop till samlingsprover, sparades en del av varje separat prov och behölls
för eventuell kompletterande analys.
4.1.5.2 Jord

Många bekämpningsmedel binder hårt till organiskt material. Därför kan substanserna, även
efter lång tid återfinnas i det övre, mullrika, jordlagret. Därför utfördes jordprovtagning på åtta
av de tio undersökta handelsträdgårdarna med handhållen provtagare (auger) i markens ytligaste
skikt (till som mest ca 0,5 m) se Figur 4-1.
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Figur 4-1 Markprofil från provtagning vid en handelsträdgård.

På två av objekten gjordes provtagning till större djup (1 m ner i naturlig jord) med hjälp av
borrbandvagn i samband med installation av grundvattenrör. Syftet var i första hand att installera grundvattenrör men också att ta några djupare prover för att undersöka föroreningsutbredningen i djupled.
4.1.5.3 Grundvatten

Vattenprovtagningen har som syfte att ge en bild av om förorening spridits till grundvattnet och
om vattenlösliga ämnen finns kvar inom området. Grundvattenrör installerades på de två största
objekten, där jordprover togs med hjälp av skruvborr på borrbandvagn vilket möjliggjorde installation av rör. På ett av objekten fanns en grävd brunn, ur vilken vattenprov togs. På de objekt
där grundvattenrör installerades, placerades de i den del av området som bedömdes vara längst
ner i grundvattnets nedströmsriktning. Den brunn som fanns på ett av objekten var belägen i
bedömd uppströmsriktning, det är därför inte troligt att den är påverkad av verksamheten.
I utförda undersökningar analyserades organiska bekämpningsmedel på ofiltrerade prover. Detta
innebär att även partikelbundna föroreningar finns med.

4.1.6

Val av analysparametrar

För analys med avseende på organiska bekämpningsmedel i jord valdes ett mycket omfattande
analyspaket. Analyspaketet för grundvatten var mindre omfattande än för jord och innehöll delvis andra mer vattenlösliga föreningar. I paketen ingår aktiva substanser från preparat som använts för olika ändamål samt nedbrytningsprodukter av dessa. Även preparat som använts vid
olika tidpunkter ingår i paketet. Giftnämnden (1967) redovisar de bekämpningsmedel som 1967
var registrerade eller övergångsvis fick säljas. Många av de preparat som finns i förteckningen
har dinoseb, diklorvos, klorfenvinfos, paration och MCPA som verksam beståndsdel. Även
dessa ämnen ingår i analyspaketen. Vilka enskilda parametrar som ingått i analyspaketen för
bekämpningsmedel i jord respektive grundvatten framgår av Bilaga 2 och 3.
Eftersom vissa bekämpningsmedel binds hårt till organiskt material, är även markens organiska
halt (glödningsförlust) intressant vid bedömning av bekämpningsmedelsförorening. Nedbryt24 (37)
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ningen styrs av bl.a. pH och syrehalt, varför fältmätningar av dessa parametrar i grundvatten har
utförts.
Grundämnen (metaller) har använts som bekämpningsmedel och analyserades i jord- och
grundvattenprover på flertalet av de undersökta objekten. På de platser där exploatering skett
har metallanalys av jordprov inte utförts. På dessa objekt har matjorden troligen helt eller delvis
bytts ut, vilket gör att eventuella påträffade metaller i förhöjda halter kan ha annat ursprung än
handelsträdgårdens verksamhet. Oljeföroreningar har analyserats på grundvattenproverna, eftersom många handelsträdgårdar använde oljeeldning för uppvärmning av växthus.
Analys av organiska bekämpningsmedel och metaller i jordproverna utfördes i två steg. I den
första analysomgången analyserades samlingsprover från, i första hand, markens ytligaste skikt.
Beroende på utfallet från den första analysomgången, analyserades sedan jordprover från den
underliggande nivån samt enskilda stickprover från tidigare analyserade samlingsprover.

4.2 Sammanfattning av resultat för de undersökta
handelsträdgårdarna
4.2.1

Föroreningsförekomst

Föroreningar i form av bekämpningsmedel har uppmätts på samtliga undersökta handelsträdgårdar. På flera objekt har även metaller (arsenik, barium, kadmium, koppar, bly och zink) i
förhöjda halter uppmätts. Detta är sådana metaller som ingick i de tidigare bekämpningsmedlen,
vilket gör att påträffade halter kan härröra från verksamheten. I Tabell 4-2 finns en sammansställning av vad som hittats i jordprover vid de olika handelsträdgårdarna. Objekten har avidentifierats och benämnts från A till J. De metaller som hittats i halter över svenska generella riktvärdet för KM anges. På tre av objekten har zink och/eller barium uppmätts i halter över det
generella riktvärdet för MKM. För bekämpningsmedel anges dels de ämnen som påträffats i
halter över använda jämförvärden och dels övriga ämnen som påträffats men i lägre halter. De
jämförvärden som använts är i första hand svenska, i andra hand värden som är framtagna för
denna typ av områden (bostäder) och i tredje hand övriga tillgängliga jämförvärden.
Grundvatten har undersökts på tre av objekten (B, C och H). Det kan konstateras att inga förhöjda metallhalter har uppmätts (på ett av objekten uppmättes något förhöjda metallhalter i
jord). Organiska bekämpningsmedel har detekterats i ett av grundvattenproverna. Detta var vid
handelsträdgård H där BAM (2,6-diklorbenzamid) påträffades i låg halt. BAM är nedbrytningsprodukt till diklobenil, inget av dessa båda ämnen uppmättes i jordprover från området. Det bör
dock noteras att endast fyra grundvattenprover analyserats, vilket medför att underlaget är litet.
Vidare uppmättes dieldrin i jordprov från handelsträdgård C. Dieldrin är relativt vattenlösligt,
men har inte analyserats i vattenprov taget på detta objekt.
För de tre objekt där området exploaterats och nya bostadsområden byggts efter verksamhetstiden (D, G och H) har endast ett fåtal bekämpningsmedel detekterats i jordprover och i låga halter.
I Tabell 4-2 anges också under vilken tidsperiod handelsträdgårdarna troligen varit i drift. I
vissa fall är uppgifterna osäkra. Intressant att notera är att den handelsträdgård som lades ner
tidigast (C) är den enda där DDT inte påträffats. I Bilaga 1 ges ytterligare information om handelsträdgårdarna som kan relateras till påträffade bekämpningsmedel.
Förbud för användande av flera av de detekterade bekämpningsmedlen trädde i kraft under
1970-talet eller början av 1980-talet. Därmed har användandet troligen upphört eller minskat
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kraftigt även om verksamheten fortsatt efter denna tidpunkt. Det går därför inte att göra någon
ytterligare jämförelse av påträffade ämnen jämfört med tidpunkt för nedläggning. Möjligen kan
nedbrytning av vissa organiska bekämpningsmedel ha gynnats om verksamheten fortsatt, genom
t.ex. markarbeten som lett till syretillförsel och exponering för solljus.
Tabell 4-2 Föroreningssituationen i jord för de tio undersökta handelsträdgårdarna. De metaller som hittats i halter över svenska generella riktvärdet för KM anges. För bekämpningsmedel anges dels de ämnen
som påträffats i halter över använda jämförvärden och dels övriga ämnen som påträffats men i lägre halter.
Objekt

Trolig verksamhetstid
Start

Slut

Metaller
>jämförvärden

Bekämpningsmedel
>jämförvärden

<jämförvärden

1930-talet

2005

-

Hexaklorbensen

DDT
Pentakloranilin
Pentaklorbensen
Kvintozen

B

1935

första hälften
av 1990-talet

Arsenik
Barium
Kadmium
Zink

-

DDT

C

1930

slutet av 1960talet

-

-

D

1933

1970-talet

Ej undersökt

-

E

ca 1925

2007/2008

Barium
Zink

DDT

F

1907

början av
1970-talet

Kadmium
Koppar
Bly
Zink

Hexaklorbensen

G

Början av
1920-talet

1972 eller
1973

Ej undersökt

-

DDT

H

1911

1990-talet

Ej undersökt

-

DDT
Imidakloprid

I

1933

början av
1990-talet

Kadmium
Zink

DDT

-

J

1940-talet

efter 1974,
före 2003

-

DDT

-

A

4.2.2

Imidakloprid
Pentakloranilin
Dieldrin
DDT
Diklobenil
Pentakloranilin
Tetradifon
DDT
Pentakloranilin
Pentaklorbensen
Kvintozen

Platser där förorening hittats

På sju av de tio handelsträdgårdar som undersökts, är området i stort sett orört sedan verksamhetstiden. På några platser har växthusen tagits bort och marken jämnats till eller ett tunt lager
ny jord lagts på. På sex av dessa sju objekt har metaller och/eller organiska bekämpningsmedel
påträffats i halter högre än använda jämförvärden. I samtliga fall har dessa förhöjda halter uppmätts i prover tagna inom växthusområdena eller utanför arbetsbodarna. På två av de sju objekten uppmättes organiska bekämpningsmedel i låga halter i samtliga prover, d.v.s. även från
drivbänksområden och områden använda för frilandsodling. På ytterligare ett objekt uppmättes
bekämpningsmedel inom det område där drivbänkar funnits, men inte på frilandsodlingens område. Exempel på hur föroreningsförekomsten kan se ut ges i Figur 4-2. I det sedimentprov som
togs i ett dike på ett av objekten (C) uppmättes inga organiska bekämpningsmedel och inga
förhöjda metallhalter.
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Figur 4-2 Principiell bild av inom vilka delområden föroreningar uppmätts. I prov från punkter markerade
med rött har bekämpningsmedel i halter över använda jämförvärden hittats, i punkter markerade med blått
har bekämpningsmedel påträffats i halter under jämförvärdena och i punkter utan färgmarkering har analyserade bekämpningsmedel inte uppmätts.

De organiska bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter som påträffats kan delas in i insekticider (DDT, hexaklorbensen, imidakloprid, dieldrin och tetradifon), fungicider (pentakloranilin, pentaklorbensen och kvintoxen) samt herbicider (diklobenil). Både insekticider och fungicider har påträffats i störst omfattning (flest prover och högst halter) inom växthusområdena och i
mindre omfattning inom områden där drivbänks- och frilandsodling funnits. Utifrån de genomförda undersökningarna kan därmed inga slutsatser dras om att olika typer av medel använts på
olika platser. Möjligen har insekticider påträffats i större omfattning kring arbetsbodarna än
fungiciderna. Herbiciden diklobenil har påträffats i ett prov taget utanför en arbetsbod. Diklobenil ingick i preparatet Totex som användes mot all vegetation. Det är därför inte troligt att diklobenil använts på odlingsytor, vilket är de huvudsakligen provtagningsplatserna i dessa undersökningar.
På tre av de undersökta handelsträdgårdarna har området exploaterats, och nya bostadsområden
byggts. På dessa platser har bekämpningsmedel hittats, men i mindre omfattning än på de objekt
som är orörda.
Sammantaget indikerar detta att metaller och organiska bekämpningsmedel förekommer mest
frekvent och i högst halter inom de tidigare växthusområdena och vid arbetsbodarna. Även vid
de tidigare drivbänks- och frilandsodlingarna har föroreningar påträffats men i mindre omfattning. Föroreningar påträffades generellt i högst halter i det översta skiktet (ca 0-0,25 m under
markytan), vilket åskådliggörs i Tabell 2-2 i Bilaga 1. Detta gäller för de objekt som är orörda,
inte där ny jord lagts på eller jorden blandats.
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4.2.3

Organisk halt

I utförda undersökningar noterades inget samband mellan provernas halt av organiskt material
och bekämpningsmedelsförekomst. Detta beror troligen på att underlaget är begränsat då organisk halt mättes på endast 20 prover totalt. Att proverna härrör från de olika objekten gör att
även andra faktorer påverkar innehållet av organiska bekämpningsmedel. Däremot noterades att
bekämpningsmedel huvudsakligen påträffades i markens ytskikt, d.v.s. där den organiska halten
är högst.
Generellt antas halten av organiskt material i marken ha betydelse för halten av organiska bekämpningsmedel. Detta beror på att hög organisk halt ger möjligheter för adsorption till det
organiska materialet och därmed minskad rörlighet, d.v.s. föroreningen ackumuleras i jorden i
det område där den släppts ut.

4.3 Sammanfattning av förenklade riskbedömningar
För de tio undersökta objekten har separata förenklade riskbedömningar utförts. Riskbedömningarna har utförts i enlighet med MIFO fas 2. Bedömningar och motiveringar redovisas i Bilaga 1. Här sammanfattas slutsatserna kort:
•

Tre objekt (D, G och J): Kan användas för bostadsändamål utan att utgöra oacceptabla risker för människa och miljö.

•

Fyra objekt (A, B, C, H): Kan med stor sannolikhet användas för bostadsändamål utan att
utgöra oacceptabla risker för människa och miljö, men för två av dessa (A och B) föreslås
ett fåtal kompletterande analyser av jordprov för att säkerställa att utbredningen är begränsad och för de andra två (C och H) föreslås att riskerna för grundvattnet kontrolleras.

•

Två objekt (E och F): Viss risk kan föreligga, ytterligare undersökning för att klargöra utbredning föreslås, rekommenderar försiktighet vid markarbeten och vid intag av grönsaker
från platsen. Genom denna rekommendation blir de boende på platsen medvetna om att viss
förorening finns och kan själva undvika överdriven kontakt med jord vid markarbeten och
välja vilka ytor på fastigheten som ska användas för odling av livsmedel.

•

Ett objekt (I): Viss risk kan föreligga, rekommenderar åtgärd i samband med planerad
byggnation. I samband med byggnation schaktas markens ytskikt bort, särskilt omhändertagande för dessa massor rekommenderas.

•

Länsstyrelsen och de berörda kommunerna har därefter utfört en förnyad riskklassning av
objekten. Mot bakgrund av utförda undersökningar placerades 3 objekt i riskklass 2, 5 objekt i riskklass 3 och 2 objekt i riskklass 4.
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5 Slutsatser
Underlaget (10 objekt) kan tyckas litet för att generella slutsatser ska kunna dras. Dock har de
handelsträdgårdar som undersökts stora likheter, såsom att blommor, grönsaker, buskar och
möjligen fruktträd har drivits upp. Inga skogsplantskolor har ingått, och slutsatserna kan därför
inte direkt appliceras på sådana anläggningar. Objekten representerar en spridning inom denna
grupp av handelsträdgårdar, genom att de har varierat i storlek från enmansföretag till att ha haft
uppemot ett tiotal säsongsanställda, de har varit i drift under något olika tidsperioder, tid sedan
nedläggning varierar och de har även haft något olika inriktning t.ex. mot prydnadsväxter eller
grönsaker.
Resultaten från undersökningarna är i flera avseende samstämmiga och antas därför kunna gälla
för handelsträdgårdar, med liknande förutsättningar som de som undersökts. De kan därför ge
en ungefärlig bild av föroreningssituationen vid nedlagda handelsträdgårdar av liknande typ och
slutsatserna från utförda undersökningar bedöms kunna komma till nytta vid liknande undersökningar.
•

Vid nedlagda handelsträdgårdar förekommer generellt förorening av organiska bekämpningsmedel och i vissa fall metaller.

•

Det organiska bekämpningsmedel som påträffats oftast är DDT, men också diklobenil,
BAM, pentakloranilin, tetradifon, hexaklorbensen, kvintozen, pentaklorbensen, imidakloprid och dieldrin förekommer. På andra objekt påträffas med stor sannolikhet även
andra ämnen. Skillnader kan bero på bl.a. vilken tidsperiod anläggningen varit i drift, hur
stor anläggningen varit och vad som odlats. Eventuellt kan det också finnas skillnader mellan olika delar av landet beroende på att klimatskillnader ger olika förutsättning för nedbrytning, olika preparat kan ha varit olika vanliga på olika platser etc.

•

Metaller kan härröra från andra föroreningskällor eller från naturligt förhöjda bakgrundshalter. För de undersökta objekten finns dock inga uppgifter om andra närliggande förorenande verksamheter. Att metallhalterna i några fall överstiger riktvärden för både KM och
MKM indikerar att de inte har naturliga orsaker. Därmed är handelsträdgårdarna en trolig
källa även till metallföroreningarna i området.

•

Förorening påträffas huvudsakligen i markens översta skikt, särskilt på de objekt där marken är orörd. Inom de områden där marken täckts över, massor rörts om eller bytts ut, påträffades bekämpningsmedel i lägre halter och huvudsakligen på något djupare nivå. Denna
nivå (ca 0,2-0,4 m under markytan) bedömdes utgöras av jord som finns kvar från den tid
då handelsträdgårdarna var i drift.

•

Föroreningar har påträffats främst inom de tidigare växthusområdena och vid arbetsbodar.
Vid tidigare drivbänksområden och frilandsodlingar var föroreningsförekomsten mindre.
Detta antas bero på att användningen av bekämpningsmedel per ytenhet varit större i växthusen än i drivbänksområden och på att spridningen från området via vind och avrinnande
vatten är större utomhus än i växthusen. Vid arbetsbodarna härrör föroreningarna troligen
från hantering av preparat och spridningsutrustning.

•

I utförda undersökningar av grundvatten har endast spår av förorening påträffats, dock har
bara fyra vattenprover analyserats. Eftersom lång tid förflutit sedan anläggningarna lades
ner kan de vattenlösliga substanserna ha spätts ut och transporterats bort med grundvattnet,
vilket gör att de inte påträffas i någon större omfattning.

29 (37)

Publikation 2

6 Tips och råd för undersökning av
handelsträdgårdar
I detta avslutande kapitel ges tips och råd inför översiktliga undersökning av handelsträdgårdar.
Här beskrivs vad som fungerat bra i utförda undersökningar och även vad som kunde gjorts
bättre eller vilken ytterligare kunskap som bör tas fram. Tips ges också om vad som kan ingå i
mer fördjupade undersökningar och om FoU-projekt.

6.1 Inledande arbete
Då nedlagda handelsträdgårdar av denna typ ofta är belägna på privata tomter och i bostadsområden har det visat sig vara viktigt att ha god kommunikation med berörda fastighetsägare
och boende i området. I utförda undersökningar har fastighetsägarna/boende på platserna getts
möjlighet att bidra med information om den tidigare verksamheten, vad man noterat när man
grävt på sin tomt etc. Tidpunkt för provtagning har också planerats så att de som velat närvara
har kunna göra det. Det visade sig också vara viktigt att förklara principerna för MIFOklassningen, då det kan leda till stor oro att den egna bostadsfastigheten har inordnats i den
nästa högsta riskklassen. Det är då viktigt att påpeka att inte enbart föroreningssituationen utan
också områdets känslighet (bostadsområde) har påverkat klassningen. MIFO-metodiken är därigenom ett verktyg för att prioritera vilka objekt som ska undersökas vidare och därefter genomgå en ny klassning.
I de fall den tidigare verksamhetsutövaren är tillgänglig, kan användbara uppgifter om verksamheten och om nedläggningen erhållas. Exempel på sådana uppgifter kan vara plats för olika
aktiviter inom området, vilka bekämpningsmedel som använts och i vilken omfattning, vilka
åtgärder som utförts vid nedläggning (utbyte av jord, övertäckning etc.).
Flygbilder kan också vara en källa till information under inventeringen. På flygbilder kan ofta
växthus, drivbänkar och frilandsodlingar synas. Möjligen har den tidigare verksamhetsutövaren
flygfoton över sin fastighet.
I detta skede görs också en kartläggning av andra möjliga föroreningskällor för bekämpningsmedel i närområdet. Sådana källor kan vara t.ex. jordbruk, golfbanor, kyrkogårdar och
idrottsplatser. Spridning bedöms främst ske av de rörliga bekämpningsmedlen via grundvatten.
Massor kan ha flyttats från området utan föregående undersökning av föroreningssituationen.
Detta kan t.ex. vara odlingsjord som bytts ut eller rensmassor från diken. Jorden vid de undersökta objekten var mullrik matjord, vilken troligen var eftertraktad bland hobbyodlare. I en mer
omfattande undersökning kan sådana massor eftersökas, t.ex. genom intervjuer med verksamhetsutövare.

6.2 Provtagning och analys
6.2.1

Placering av provpunkter

Provtagningspunkter för jord i översiktliga undersökningar bör i första hand placeras på de
platser där det bedöms mest troligt att föroreningar förekommer. Detta är t.ex. platser där bekämpningsmedel hanterats eller spridits, som växthusområden och arbetsbodar, och i viss mån
områden där drivbänkar och frilandsodlingar funnits. Här måste också beaktas vad som gjorts
efter att handelsträdgården avvecklades, t.ex. om jord bytts ut, flyttats eller blandats.
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Avrinnande vatten från området eller vatten från rengöring av utrustning kan ha letts till lokala
diken. Om det är möjligt föreslås därför att sediment i sådana diken provtas.

6.2.2

Undersökningsmetod och provtagningsstrategi

I allmänhet finns förorening av bekämpningsmedel i markens ytskikt, vilket gör att manuell
provtagning med auger eller spade är tillräckligt i ett inledande skede. Detta är en mycket kostnadseffektiv provtagningsmetod för denna typ av objekt, eftersom många prover kan tas på kort
tid.
Strategin att slå samman stickprover till samlingsprover som analyseras initialt och eventuellt
kompletteras med analys av stickproverna visade sig vara effektiv, både tidsmässigt och ekonomiskt. Observera att blandning måste göras omsorgsfullt för att analysresultatet ska kunna
representera alla de ingående stickproverna. I ett senare skede kunde sedan stickproverna analyseras. Sådana analyser visade i vissa fall att föroreningen var jämt fördelade på de ingående
proverna och i vissa fall att en enstaka hög halt spätts ut i samlingsprovet.
I en översiktlig undersökning bedöms det ofta vara tillräckligt att analysera grundvatten i de
fall det redan finns konstruktioner som möjliggör provtagning (brunnar, grundvattenrör), eftersom många organiska bekämpningsmedel har begränsad löslighet i vatten. I många fall har
lång tid passerat sedan bekämpningsmedel spreds på objekten, vilket antas innebära att de vattenlösliga ämnena till stor del spridits från objektet. För stora objekt eller om det finns uppgifter
om omfattande användning av bekämpningsmedel, kan det vara motiverat att installera grundvattenrör för provtagning redan i en översiktlig undersökning.
I utförda undersökningar har analys av organiska bekämpningsmedel i grundvattenprover utförts
utan föregående filtrering. Eftersom flera bekämpningsmedel har begränsad vattenlöslighet och
adsorberar till partiklar, ger detta förfarande ett mått på de föroreningar som finns i vattnet både
i löst och i partikulärt bunden form. Om provet är grumligt (innehåller mycket partiklar) till
följd av provtagningsmetodiken eller brunnskonstruktionen, kan det vara motiverat att dekantera
eller filtrera provet. Detta ger bättre överensstämmelse med vad som sprids via grundvattnet och
vad som finns i vattnet i den form det eventuellt används som dricksvatten.

6.2.3

Val av analysparametrar

Det omfattande analyspaketet för organiska bekämpningsmedel i jord visade sig vara ändamålsenligt, då föreningar av olika typer och som använts under olika tidsepoker har påträffats
vid undersökningarna. Mindre omfattande analyspaket innehåller i allmänhet endast en eller ett
fåtal grupper av bekämpningsmedel, vilket gör att de inte är lika effektiva i de fall dokumentation över vilka medel som använts i verksamheten saknas.
Eftersom metaller använts i bekämpningsmedel, framförallt innan de organiska medlen kom, är
det viktigt att tungmetaller ingår i analysomfattningen. De grundämnen som ska ingå är framförallt arsenik, barium, kadmium, koppar, bly, zink och kvicksilver.
Omfattningen av övriga analyser bör övervägas noggrant mot bakgrund av historik och vad som
noteras i fält. Parametrar som bör komplettera de organiska bekämpningsmedlen och grundämnena är organisk halt t.ex. som glödgningsförlust (eftersom många organiska bekämpningsmedel binder hårt till organiskt material) och petroleumkolväten (om anläggningen värmts upp
genom oljeeldning). Om indikationer fås på att petroleumkolväten förekommer (t.ex. vid PIDmätningar eller som syn- och luktintryck) tas separata prover som inte blandas till samlingsprov.
Detta görs för att minimera risken för avgång av eventuella, kvarvarande flyktiga komponenter.
Petroleumkolväten kan analyseras antingen som fraktionerade alifater och aromater och/eller
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som oljeindex. Metoderna ger något olika resultat, särskilt för äldre, delvis nedbrutna föroreningar, vilket gör att det kan vara fördelaktigt att kombinera de båda metoderna.
I de fall grundvatten provtas och analyseras redan vid översiktliga undersökningar, skulle analysomfattningen med fördel kunna utökas något jämfört med undersökningarna i Värmlands län.
Vid en av de här utförda undersökningarna påträffades dieldrin i jord. Dieldrin är relativt vattenlösligt och bör därför ingå i analysomfattningen för vatten.
I de tio undersökningar som utförts i Värmlands län har DDT och dess nedbrytningsprodukter påträffats i jord vid nio objekt. Hexaklorbensen och metaller har också påträffats på flera
platser och i halter över använda jämförvärden. Därför rekommenderas att minst dessa parametrar (DDT/DDE/DDD, hexaklorbensen, metaller) alltid analyseras på jordprover vid undersökning av områden där handelsträdgårdar bedrivit verksamhet. Kvintozen och dess nedbrytningsprodukter (pentakloranilin och pentaklorbensen) och imidakloprid kan med fördel också
ingå i analysprogrammet. Dessa ämnen har hittats vid två eller flera av de objekt som undersökts i Värmlands län. Mot bakgrund de utförda undersökningarna kan inte liknande prioritering
för analys av vatten göras.
Vid val av laboratorium och analysparametrar är det viktigt att kontrollera analysmetodens
rapporteringsgräns jämfört med rikt-, gräns- och jämförvärden. Ska ytvattenprover analyseras
och resultaten jämföras med Kemikalieinspektionens riktvärden (2011b), krävs mycket låg rapporteringsgräns för vissa ämnen.

6.2.4

Tips för fördjupad undersökning

Spridningsvägar för bekämpningsmedel kan vara avloppsvatten och avrinnande ytvatten. I en
mer fördjupad undersökning föreslås därför att kartläggning, provtagning och analys görs av
olika vattenflöden. Sådana kan t.ex. vara närliggande ytvattendrag, ledningsnät för dagvatten
och lokala avlopp från byggnader.
Om dagvattensystem finns på eller i direkt anslutning till handelsträdgårdarna, kan eventuella
sediment i dagvattenbrunnar undersökas.
Provtagning av sediment i ytvattendrag som passerar undersökningsområdena kan ge information om tidigare spridning från områdena och rekommenderas därför. Provtagning av ytvatten
bedöms inte vara meningsfullt, p.g.a. dels att det då blir ett stickprov och dels att eventuellt
läckage av bekämpningsmedel späds ut kraftigt och troligtvis inte kan detekteras vid analys av
vatten (om inte flödet är mycket lågt). Vid en mer detaljerad undersökning kan man eventuellt
överväga att använda passiva provtagare uppströms och nedströms objektet för att kontrollera
eventuell utlakning. Här bör bl.a. flödet i vattendraget beaktas.

6.3 Haltkriterier
Jämförvärden för bekämpningsmedel i jord finns framtagna både av svenska och av utländska
miljömyndigheter. Vår rekommendation är att svenska riktvärden (Naturvårdsverket, 2009b)
används i de fall det finns sådana värden, eftersom de är framtagna för svenska förhållanden och
enligt det synsätt på risker som är sanktionerat av svenska myndigheter. I andra hand förslås att
jämförvärden framtagna för den typ av område som har undersökts används. Exempelvis finns
danska värden som gäller för trädgårdar, förskolor och lekplatser (Miljøministeriet, 2002) och
kanadensiska värden för bostäder och parkmark (CCME, 1999). I tredje hand kan andra jämförvärden användas, men i sådant fall kontrolleras och beaktas hur och med vilket syfte värdena
är framtagna. De holländska jämförvärdena (VROM, 2000) anger när marken betraktas som
allvarligt förorenad, vilket gör att även halter lägre än jämförvärdet troligen inte är acceptabla
för ett bostadsområde.
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För bekämpningsmedel i grundvatten har inga miljöriskbaserade jämförvärden påträffats. De
svenska dricksvattenkriterierna, EU:s dricksvattendirektiv, WHO:s riktlinjer m.fl. är hälsoriskbaserade. Här rekommenderas att de hälsoriskbaserade jämförvärdena används, men att noteringar görs om att de inte i första hand är satta för att skydda miljön.

6.3.1

Tips för FoU-projekt

Generella riktvärden saknas för flera av de föroreningsämnen som är aktuella vid handelsträdgårdar. För att underlätta riskbedömningar, både förenklade och fördjupade, bör riktvärden tas
fram för dessa ämnen. Detta kan göras inom ramen för ett specifikt utredningsobjekt eller som
ett separat utvecklingsprojekt. Riktvärdena ska baseras på tillgängliga ämnesdata såsom flyktighet, toxicitet, persistens m.m. SGI bedriver för närvarande (våren 2013) ett utvecklingsprojekt
där en metodik tas fram för att samla in och värdera ämnesdata samt beräkna och granska nya
riktvärden. Denna metodik kan appliceras på de föroreningsämnen som förekommer på handelsträdgårdar för att ta fram riktvärden.
Om lämpliga referensområden finns, rekommenderas att undersökning av bakgrundshalter
görs. Ett sådant referensområde kan utgöras av ett antal (minst 10 st.) villaträdgårdar där hobbyodling skett, men där ingen kommersiell hantering av bekämpningsmedel förekommit. Detta
skulle ge en bild av bakgrundshalterna för denna typ av ämnen i tätbebyggda områden. Organiska bekämpningsmedel förekommer inte naturligt i miljön, men det kan finnas en antropogen
bakgrundsnivå till följd av diffus spridning eller hobbyodling på plats. Det bedöms vara viktigt
att underlaget är stort då det troligen har funnits stora variationer i användande och därmed i
kvarvarande föroreningar. Resultat från någon sådan undersökning har inte påträffats inom ramen för denna studie, vilket gör att inga slutsatser kan dras om avvikelsen från normala halter
för de undersökta objekten.

6.4 Riskbedömning
Risksituationen är ofta svårbedömd. På flera av de undersökta handelsträdgårdarna har bekämpningsmedel uppmätts i halter i nivå med eller strax över uppmätta jämförvärden inom områden med hög känslighet (villatomter, betesmark). Detta medför att områdena inte kan lämnas
helt utan åtgärd men att en omfattande efterbehandling inte heller är motiverad. I vissa fall har
det därför varit motiverat att dels föreslå ytterligare undersökningar och dels rekommendera att
försiktighet vidtas bl.a. vid markarbeten och vad gäller odling av livsmedel.
En platsspecifik bedömning av varje handelsträdgård måste göras, eftersom ingen generell
klassning är möjlig. I undersökningarna utförda i Värmlands län har föroreningar med mycket
hög farlighet påträffats vid samtliga objekt, i något varierande halter och mängder. Även om
detta är representativt för handelsträdgårdar i allmänhet, kan inte dessa bedömningar överföras
till andra handelsträdgårdar. Riskklassning (MIFO) och riskbedömning påverkas av vilka
skyddsobjekt som finns på och i anslutning till objektet. Närheten till bostäder, odling av livsmedel, lokala dricksvattentäkter och till skyddade mark- och vattenområden kan därmed få stor
betydelse för riskklassningen.
I en detaljerad undersökning kan riskbedömningen förbättras genom undersökning av hur stor
del av föroreningen som är tillgänglig för lakning och transport i miljön. Detta ger ett bättre
underlag än enbart totalhalt av föroreningen i marken. Exempel på undersökningar som kan
utföras är laktest för oorganiska och organiska ämnen, mikrobiell nedbrytningspotential och
biotillgänglighetstest.
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6.5 Tips och råd i sammanfattning
Inledande arbete

Provtagning och analys i en
översiktlig underökning

Kartlägg den tidigare verksamheten
genom att:

Placering av provpunkter
Provta de platser där det är mest troligt att
föroreningar kan förekomma utifrån vad du
vet om aktiviteterna på området.

Prata med berörda fastighetsägare och boende i området.
Prata med den tidigare verksamhetsutövaren om denna finns tillgänglig.

Ta sedimentprover i närliggande diken dit
avrinnande vatten kan ha fört med sig föroreningar.

Ta hjälp av flygbilder.

Undersökningsmetod/provtagningsstrategi

Sök uppgifter om exempelvis:

Manuell provtagning med auger eller spade
bedöms som tillräcklig i ett inledande skede.

Platser för olika aktiviteter på
området.

Stickprover kan med fördel slås samman till
samlingsprover vid en initial analys.

Vilka bekämpningsmedel som
använts och i vilken omfattning.

Provtagning av grundvatten från befintliga
brunnar bedöms som tillräcklig i en översiktlig
undersökning.

Vilka åtgärder som utförts vid
nedläggningen.

Dekantera eller filtrera vattenprovet om det är
grumligt.
Analysomfattning

Haltkriterier

Använd ett omfattande analyspaket för organiska bekämpningsmedel. Vi rekommenderar
att minst följande parametrar alltid tas med
(jord):

Använd alltid i första hand
svenska riktvärden (Naturvårdsverket, 2009b).
För bekämpningsmedel i grundvatten används de hälsoriskbaserade jämförvärdena eftersom miljöriskbaserade inte finns/hittats.
Tips för FoU-projekt
Där generella riktvärden saknas
bör riktvärden tas fram för dessa
ämnen.

o

DDT/DDE/DDD

o

Hexaklorbensen

o

Metaller

o

Kvintozen

o

Pentakloranilin och pentaklorbensen

o

Imidakloprid

Komplettera vid behov med en undersökning
av organisk halt och petroleumkolväten.

En referensundersökning av minst
tio områden där hobbyodling
skett, kan utföras för att kartlägga
bakgrundshalter.

Kontrollera analysmetodens rapporteringsgräns för att kunna göra jämförelser med
haltkriterier.

Riskbedömning
Risksituationen är oftast svårbedömd. Ofta kan området inte lämnas helt utan åtgärd och samtidigt kan
en omfattande efterbehandling inte motiveras.
Gör alltid en platsspecifik bedömning. I allmänhet kan en bedömning inte överföras till andra handelsträdgårdar vid en riskklassning. Riskbedömningen påverkas av vilka skyddsobjekt som finns på och i
anslutning till objektet.
Riskbedömningen kan förbättras (i en fördjupad undersökning) genom undersökning av hur stor del av
föroreningen som lakas ut och transporteras i miljön.
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Handelsträdgårdar
i Värmlands län
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1 Undersökningar
1.1 Objekt
De handelsträdgårdar som ingått i denna undersökning har tidigare inventerats, genom Länsstyrelsens arbete med potentiellt förorenade områden, enligt MIFO-metodiken (fas 1). De objekt
som ingått i undersökningen finns spridda över länet och drygt hälften är belägna i tätorter medan resterande ligger på landsbygden. Samtliga hade placerats i riskklass 2 vid klassningen enligt MIFO fas 1.
Samtliga undersökta handelsträdgårdar startade sin verksamhet under första hälften av 1900talet och lades ner under senare delen av 1900-talet eller några år in på 2000-talet. Därmed var
alla undersökta anläggningar i drift under den tid användningen av organiska bekämpningsmedel antas ha varit störst (ca 1940- till 1960-talet).
Handelsträdgårdarna varierade i storlek. Av de undersökta objekten omfattade det minsta 0,10,2 ha. Ytterligare fem objekt omfattade mindre än eller ungefär 0,5 ha. Två av objekten omfattade ca 1 ha vardera medan ett var ungefär dubbelt så stort. Det största av de undersökta objekten omfattade drygt 3 ha. På samtliga platser har det funnits växthus, i allmänhet på en yta mellan 100 och 500 m2 men på en plats 3 500 m2. Uppgifter om odlingsareal är hämtad ur Länsstyrelsens MIFO-inventering. I något fall har det i samband med undersökningarna och kontakt
med boende i området framkommit uppgifter om att utbredningen varit större än vad som varit
känt i MIFO-inventeringen. Handelsträdgårdarna drevs i allmänhet som familjeföretag. De
mindre anläggningarna sysselsatte i allmänhet en eller två personer, t.ex. makar, syskon, far och
son/dotter. De större anläggningarna hade även anställda, under högsäsong uppåt tio personer.
I nuläget finns bostäder på eller i direkt anslutning till de undersökta handelsträdgårdarna. I ett
par fall nyttjas områdena även som betesmark för hästar.

1.2 Inledande arbete
Information har visat sig vara en mycket viktig del vid arbetet med inventering och undersökning av handelsträdgårdar, både information till fastighetsägare/boende och information till
tillsynsmyndighet och utförare av undersökningen.
I anslutning till inventering av objekten (enligt MIFO) har fastighetsägarna informerats om den
klassning av objekten som gjorts. I vissa fall har ytterligare information efterfrågats, varvid
möten har hållits mellan Länsstyrelsen och de berörda fastighetsägarna.
Utförda undersökningar inleddes med platsbesök på respektive handelsträdgård. Vid dessa tillfällen inhämtades ytterligare information om objekten, såsom var inom området olika typer av
odlingar funnits, var olika arbetsuppgifter utförts, var bevattningsvatten tagits och omfattning
för bekämpningsmedelsanvändning. Mot bakgrund av bl.a. denna information identifierades
potentiella föroreningskällor, vilket beskrivs ytterligare i Avsnitt 1.3.
Uppgifter om användning av bekämpningsmedel saknades för flertalet av de handelsträdgårdar
som ingick i undersökningen, och i flera fall uppgavs att man inte trodde att kemiska bekämpningsmedel använts på platsen. Starka bekämpningsmedel var dock vanliga under 1940- till
1960-talet vilket gjorde att det fanns misstanke om att bekämpningsmedel har använts även på
dessa objekt. För ett par av objekten har detta bekräftats genom muntliga uppgifter och genom
påträffande av kvarvarande preparat i arbetsutrymmen i anslutning till växthusen. På något ytterligare ställe fanns uppgifter om rökning med nikotin i växthusen. I flera fall är de tidigare
verksamhetsutövarna inte längre i livet, och släktingar eller nya fastighetsägare har liten kännedom om verksamheten. Provtagning utfördes även på de objekt där boende eller släktingar till
1
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tidigare verksamhetsutövare trodde att bekämpningsmedel inte använts, eftersom användning
generellt var omfattande under mitten av 1900-talet.

1.3 Placering av provpunkter
Potentiella föroreningskällor är platser där bekämpningsmedel förvarades eller där man blandade medlen, fyllde på sprutor eller rengjorde utrustning samt på odlingsytor. Även på lokala
deponier för jord och avfall som krukor m.m. och i komposter kan bekämpningsmedel finnas.
Med vissa intervall byttes troligen jorden i växthusen ut. Den gamla jorden kan då ha lagts på
deponi eller i kompost eller i vissa fall sålts och därmed fraktats till annan plats.
Bekämpningsmedelsrester kan finnas kvar i den ytliga jorden efter lång tid, eftersom flera substanser binder hårt till organiskt material och bryts ned mycket långsamt. Ogräsmedel har
sannolikt använts i störst mängder på platser där ingenting ska växa, som gångar mellan odlingsbäddar och växthus, på parkeringsplatser etc.
Vidare kan vatten från rengöring av utrustning ha letts direkt ut till lokala diken. På ett objekt
provtogs därför sediment i ett närliggande dike.

1.4 Undersökningsmetoder
Vid undersökning av de tio handelsträdgårdarna har provtagning av jord utförts på två olika sätt
och provtagning av grundvatten utförts enligt en metod.

1.5 Provtagningsstrategi
1.5.1

Provtagningsmetod och provtagningsdjup

Insektsmedel (t.ex. DDT) kan finnas dels på de platser där växter har odlats och dels i anslutning till de platser där man hanterade medlen, t.ex. fyllde på sprutor eller rengjorde utrustning.
Ogräsmedel har sannolikt använts i störst mängder på platser där ingenting ska växa, som
gångar mellan odlingsbäddar och växthus, på parkeringsplatser etc. Ogräsmedlen är/var generellt mer vattenlösliga än insektsmedlen. Dessa ämnen kan därför påträffas i grundvatten.
På platser där bekämpningsmedel och utrustning hanterats kan befaras att halterna ställvis är
märkbart högre än inom övriga delområden. I utförda undersökningar har det inte kunnat fastslås var sådana platser varit belägna och ofta har förmodligen hantering av kemikalier skett inomhus i byggnader med betonggolv och avlopp. Därför har stickprov tagits på flera punkter (ca
3 st.) på en yta som bedömdes ha haft samma användning men kan vara inhomogen på korta
avstånd. Dessa stickprov har sedan slagits ihop till samlingsprov för respektive yta. I de fall
bodar från verksamhetstiden funnits kvar, har prover tagits utanför dessa.
För områden som bedömts vara homogena i ytled, t.ex. på ytor där frilandsodling skett, har
stickprov tagits. På sådana ytor är marken troligen väl omblandad genom grävning och annan
markberedning, vilket gör att uttag av samlingsprover inte bedöms tillföra ytterligare information.
Inom områden där nya bostäder byggts är massorna troligen omblandade, utbytta eller så har
nya massor lagts på och det går troligen inte att fastställa var jord från olika delområden från
verksamhetstiden härrör. Därför har samlingsproverna tagits för att proverna ska representera ett
så stort område som möjligt. Inom dessa områden har inte de ytligaste proverna prioriterats för
analys, istället har prover som bedömts motsvara markens ytskikt då handelsträdgårdarna var i
drift prioriterats. Matjorden har delats upp i två nivåer, och prov från det undre av dessa har
analyserats i första hand. De ytligaste proverna har slagits samman till större samlingsprover
som analyserats. De översta massorna kan härröra från verksamhetstiden om massorna blandats
2
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och återanvänts. Vid bedömning av exponeringsrisk är halter i det översta lagret avgörande.
Förutom en generell bedömning av föroreningsförekomst, syftade dessa prover till att indikera
föroreningssituationen inom varje enskilt delområde. Av praktiska skäl gjordes uppdelningen
till stor del fastighetsvis.
I de fall samlingsprover analyserats, togs proverna i fält som stickprover, d.v.s. som separata
prov. Efter fältarbetet slogs därefter en del av varje sådant prov samman till ett samlingsprov
som sändes för analys. En del av varje separat prov behölls för eventuell kompletterande analys
i de fall något analysresultat behövde klargöras.

1.5.2

Jord

Många bekämpningsmedel binder hårt till organiskt material. Därför kan substanserna, även
efter lång tid, återfinnas i det övre jordlagret, d.v.s. till det djup markbearbetning (grävning,
plöjning, harvning) utförs. Detta medför att provtagning av den ytligaste jorden (0-0,5 m under
markytan) i allmänhet är tillräcklig. Som exempel kan nämnas Piparböles plantskola i Umeå
kommun där jord ner till 0,2 m under markytan bedömdes som förorenad och schaktades bort
vid utförd efterbehandling (Naturvårdsverket, 2006).
På åtta av de tio undersökta handelsträdgårdarna har jordprovtagning utförts med handhållen
provtagare (auger). Provtagning har gjorts i markens ytligaste skikt (till som mest ca 0,5 m),
huvudsakligen av matjorden (se Fel! Hittar inte referenskälla.). Profilen har delats upp i två eller
tre nivåer beroende på jordart. Generellt har uttagna stickprov representerat nivåerna 0-0,2 respektive 0,2-0,4 m under markytan. Matjord har alltid tagits som separat prov, i de fall skiktet
var tjockt har det delats på två prov. På de platser där det finns uppgifter om att matjorden bytts
ut, har matjordsskiktet delats i två nivåer.
Vid provtagning med borr, manuell eller på borrbandvagn, finns alltid viss risk för korskontaminering mellan nivåer. Vid provtagningen bedömdes omblandningen mellan nivåerna vara
begränsad, skikten i marken var tydligt avgränsade, se Figur 1-1, men detta ger inga garantier
för att ingen korskontaminering skett

.
Figur 1-1 Markprofil från provtagning vid en handelsträdgård

På två av objekten har provtagning gjorts till ett större djup (1 m ner i naturlig jord) med hjälp
av borrbandvagn i samband med installation av grundvattenrör. Syftet var i första hand att installera grundvattenrör men det var även intressant att ta några djupare prover för att undersöka
föroreningsutbredningen i djupled.
3
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Samtliga jordprover har mätts med PID-instrument (för att detektera flyktiga organiska kolväten) på rumstempererade prover. Detta med syfte att undersöka förekomst av oljeförorening
eller andra flyktiga ämnen. Framförallt prover tagna i anslutning till byggnader där panna och
cisterner varit belägna är intressanta i detta avseende.

1.5.3

Grundvatten

Vattenprovtagningen har som syfte att ge en bild av om förorening spridits till grundvattnet och
om vattenlösliga ämnen finns kvar i området. Grundvatten undersöktes på tre av objekten. Det
finns flera orsaker till att detta inte gjordes på samtliga objekt, t.ex. att det bedömdes vara mest
troligt att förorening skulle hittas i jord, det befarades att vattenlösliga ämnen hunnit spridas
från objekten. På det stora flertalet av objekten är inte heller intag av dricksvatten en trolig exponeringsväg för människor. Mot bakgrund av detta har grundvattenundersökningarna begränsats i denna inledande undersökning.
Grundvattenrör installerades på de två största objekten. Grundvattenrören är tillverkade av PEHplast, som inte påverkar halten av de ämnen som ska undersökas. Vatten i rören omsattes före
provtagning. På ett av objekten fanns en grävd brunn, ur vilken vattenprov togs. Provtagning i
rör och brunn utfördes med engångsbailer. Före provtagning mättes grundvattennivån. Mätning
av pH, elektrisk konduktivitet, redox och löst syre utfördes i fält i samband med provtagningen.

1.6 Val av analyspaket
För analys med avseende på organiska bekämpningsmedel i jord valdes ett mycket omfattande
analyspaket. I paketet ingår aktiva substanser från preparat som använts för olika ändamål
samt nedbrytningsprodukter av dessa. I analyspaketet ingick ca 300 bekämpningsmedelsparametrar och rapporteringsgränsen varierade mellan 0,01 och 0,5 mg/kg.
Många bekämpningsmedel binder hårt till de organiska partiklarna i marken och sprids inte till
vattenfasen. Därför var analyspaketet för grundvatten mindre omfattande än för jord och innehöll delvis andra föreningar, d.v.s. de aktiva substanser och nedbrytningsprodukter som är
vattenlösliga. I analyspaketet ingick ca 30 bekämpningsmedelsparametrar och rapporteringsgränsen var 0,01 µg/l.
Vilka enskilda parametrar som ingått i analyspaketen för bekämpningsmedel i jord respektive
grundvatten framgår av Bilaga 2 och 3.
Eftersom vissa bekämpningsmedel binds hårt till organiskt material, är även markens organiska
halt (glödningsförlust) intressant vid bedömning av bekämpningsmedelsförorening. Nedbrytningen styrs av bl.a. pH och syrehalt, varför fältmätningar av dessa parametrar i grundvatten har
utförts.
Vidare har grundämnen (metaller) analyserats på de platser där inte exploatering av området
skett. På de platser där exploatering skett har matjorden troligen helt eller delvis bytts ut, vilket
gör att eventuella påträffade metaller i förhöjda halter kan ha annat ursprung än handelsträdgårdens verksamhet. I denna studie rymdes inte kartläggning av ”yttre” föroreningskällor.
Grundvattenproverna har analyserats med avseende på oljeföroreningar. Jordproverna iakttogs
noggrant vid provtagningen och mätning med PID-instrument utfördes på samtliga prover. Inga
tecken på oljeförekomst i jord noterades, varför analys av oljekolväten inte utfördes.
Analys av bekämpningsmedel och metaller i jordproverna utfördes i två steg. I den första analysomgången analyserades 3-7 jordprover från varje objekt. Ytliga jordprover analyserades i
första hand. Beroende på utfallet från den första analysomgången analyserades fler prover i en
andra analysomgång. I detta skede analyserades jordprover från den underliggande nivån samt
4
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enskilda stickprover från tidigare analyserade samlingsprover. Totala antalet analyser av
olika parametrar anges i Tabell 1-1.
Tabell 1-1

Redovisning av sammanlagt antal analyser för de objekt som undersökts

Medium
Jord

Grundvatten

Analyser
67 Pesticider
10 Glödgningsförlust
23 Metaller
Ca 210 PID-mätningar
4 Pesticider
3 Olja
2 Metaller
4 pH, elektrisk konduktivitet, syre, temperatur (fältmätning)

2 Sammanfattning av resultat för de
undersökta handelsträdgårdarna
2.1 Föroreningsförekomst
Föroreningar i form av bekämpningsmedel har uppmätts på samtliga undersökta handelsträdgårdar. På flera objekt har även metaller i förhöjda halter uppmätts. I Tabell 2-1finns en
sammansställning av vad som hittats i jord vid de olika handelsträdgårdarna. Objekten har avidentifierats och benämnts från A till J. De metaller som hittats i halter över svenska generella
riktvärdet för KM anges. För organiska bekämpningsmedel anges dels de ämnen som påträffats
i halter över använda jämförvärden och dels övriga ämnen som påträffats men i lägre halter.
Grundvatten har undersökts på tre av objekten (B, C och H). Det kan konstateras att inga förhöjda halter av metaller eller petroleumprodukter har uppmätts (petroleumprodukter har analyserats i vattenprov från två objekt, då den tredje värmdes upp med spånpanna). Bekämpningsmedel har detekterats i ett av grundvattenproverna. Detta var vid handelsträdgård H där BAM
(2,6-diklorbenzamid) påträffades i låg halt. Det bör dock noteras att endast fyra grundvattenprover analyserats, vilket medför att underlaget är litet. Vidare uppmättes dieldrin i jordprov från
handelsträdgård C. Dieldrin är relativt vattenlösligt, men har inte analyserats i vattenprov taget
på detta objekt.
DDT och dess nedbrytningsprodukter har påträffats i jord på samtliga objekt utom handelsträdgård C. Pentakloranilin har detekterats i prover från fyra av objekten, hexaklorbensen, pentaklorbensen, kvintozen och imidakloprid från två av objekten medan diklobenil, tetradifon och dieldrin hittats på vardera ett objekt.
För de tre objekt där området exploaterats och nya bostadsområden byggts efter verksamhetstiden (D, G och H) har endast ett fåtal bekämpningsmedel detekterats i jordprover och i
låga halter.
I jordprov tagna vid B och C har organiska bekämpningsmedel inte påträffats i halter över jämförvärdena. Vid B uppmättes dock förhöjda halter av metaller.
Bekämpningsmedel i halter över använda jämförvärden för jord har påträffats på fem av
de undersökta handelsträdgårdarna. På tre platser (E, I och J) uppmättes förhöjda halter av
DDT. På två av objekten (A och F) uppmättes förhöjda halter av hexaklorbensen.
5
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I Tabell 2-1anges också under vilken tidsperiod handelsträdgårdarna troligen varit i drift. I vissa
fall är uppgifterna osäkra, t.ex. vad gäller tidpunkt för nedläggning av handelsträdgård J där ett
intervall på närmare 30 år anges. Intressant att notera är att den handelsträdgård som lades ner
tidigast (C) är den enda där DDT inte påträffats. DDT började tillverkas under 1940-talet, men
uppgifter om när det introducerades i Sverige har inte hittats. Möjligen användes inte DDT på
detta objekt eller så var användningen begränsad. Övriga handelsträdgårdar lades ner på 1970talet eller senare. I tabellen anges också storlek för de olika handelsträdgårdarna. Det har inte
noterats något samband mellan anläggningarnas storlek och påträffade bekämpningsmedel. Den
handelsträdgård där högst halter uppmättes (DDT) var ca 1 ha stor och de båda anläggningar där
flest olika bekämpningsmedel hittades var ca 0,25 respektive ca 1 ha stora (inte samma objekt
som det med högst DDT-halter). Vidare presenteras i Tabell 2-1 vad som odlats på de olika
anläggningarna. Påträffade bekämpningsmedel kan inte jämföras med vad som odlats, då flertalet anläggningar odlat flera typer av grödor, framförallt köksväxter (grönsaker) och blommor.
Endast för två av anläggningarna anges en mer specialiserad odling, för en anläggning anges att
grönsaker och rotfrukter odlats och för en anges blommor, fruktträd och rosor. På båda dessa
påträffades flera olika organiska bekämpningsmedel och metaller, men inte heller här kan någon
koppling göras mellan odlad gröda och typ av bekämpningsmedel. I tabellen anges också områdets geologi och avstånd till närmaste recipient. Detta kan användas för en inledande bedömning
av spridningsförhållanden. Dock måste beaktas att i bebyggda områden styrs avrinningen till
stor del av dagvattennätet och permeabla stråk som t.ex. schakter för ledningar och byggnation.
Här kan också noteras att imidakloprid, som började saluföras först på 1990-talet har påträffats
vid handelsträdgården benämnd C, vilken lades ner under 1960-talet. Substansen är tillåten än i
dag och förekommer även i preparat som används mot ohyra på djur. Som exempel kan nämnas
att imidakloprid finns i medel som används mot flugor i djurstallar (Kemi, 2012) och i läkemedel mot loppor på hund och katt (FASS, 2012). I anslutning till handelsträdgården C finns stall
och ridhus, som därmed är en möjlig källa till påträffad imidakloprid.
Förbud för användande av flera bekämpningsmedel trädde i kraft under 1970-talet eller början
av 1980-talet. Därmed har användandet troligen upphört eller minskat kraftigt även om verksamheten fortsatt efter denna tidpunkt. Det går därför inte att göra någon ytterligare jämförelse
av påträffade ämnen jämfört med tidpunkt för nedläggning. Möjligen kan nedbrytning av organiska bekämpningsmedel ha gynnats om verksamheten fortsatt, genom t.ex. markarbeten som
lett till syretillförsel och exponering för solljus.
Organiska bekämpningsmedel har påträffats på samtliga de tio undersökta objekten, vilket gör
att inga säkra slutsatser kan dras utifrån erhållna uppgifter om bekämpningsmedelsanvändning
från släktingar till verksamhetsutövare och nya fastighetsägare. Troligtvis har inte uppgifter om
tidigare användning av kemiska bekämpningsmedel förts vidare till släktingar och nya fastighetsägare.
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1970-talet

2007/2008

början av
1970-talet

1972 eller
1973
1990-talet

1933

ca 1925

1907

Början av
1920-talet
1911

1933

D

E

F

G

I

H

början av
1990-talet

slutet av
1960-talet

1930

C

Grönsaker, blommor

Grönsaker, blommor

ca 2

ca 1

Blommor, grönsaker

Gurka, tomater, meloner

Blommor, fruktträd, rosor

Köksväxter, fruktträd, jordgubbar, tomater, gurka,
meloner, blomkål, blommor
Grönsaker, rotfrukter

ca 0,3

ca 1

0,2-0,3

0,1-0,2

ca 3

ca 0,5

första hälften
av 1990-talet

1935

B

Köksväxter, blommor

Köksväxter, frukt, blommor

0,2-0,3

A

Grödor

Yta (ha)

Trolig verksamhetstid
Start
Slut
1930-talet
2005

Objekt
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Grovmo,
sand, grus

Grovmo,
sand, grus
Grovmo,
sand, grus

Grovmo,
sand, grus

Lera, finmo

Grovmo,
sand, grus

Isälvssediment

Lera, finmo

Grovmo,
sand, grus

Geologi

Drygt 50 m till vattendrag
(dräneras ev. till dagvattennät)

Drygt 400 m till sjö (dräneras
troligen till dagvattennät)
Ca 700 m till vattendrag
(dräneras troligen till dagvattennät)

Drygt 50 m till vattendrag

Ca 250m till vattendrag
(dräneras troligen till dagvattennät)
Gränsar till vattendrag

Dike passerar området

Ca 250 m till vattendrag
(dräneras ev. till vägdike)

Drygt 200 m till vattendrag

Recipient

Tabell 2-1 Bakgrundsinformation (från Länsstyrelsens MIFO-inventering) och föroreningssituation i jord för de tio
undersökta handelsträdgårdarna. Jordarter är hämtade från äldre jordartskartor, vilket förklarar de äldre benämningarna.

Publikation 2 - Bilaga 1

Kadmium
Zink

Ej undersökt

Ej undersökt

Kadmium
Koppar
Bly
Zink

Barium
Zink

Ej undersökt

Arsenik
Barium
Kadmium
Zink
-

Metaller
>jämförvärden
-

DDT

-

-

Hexaklorbensen

DDT

-

-

DDT
Imidakloprid
BAM i grundvatten
-

Diklobenil
Pentakloranilin
Tetradifon
DDT
Pentakloranilin
Pentaklorbensen
Kvintozen
DDT

Imidakloprid
Pentakloranilin
Dieldrin
DDT

Bekämpningsmedel
>jämförvärden
<jämförvärden
DDT
Hexaklorbensen
Pentakloranilin
Pentaklorbensen
Kvintozen
DDT
-
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2.2 Platser där förorening hittats
På sju av de tio handelsträdgårdar som undersökts, är området i stort sett orört sedan verksamhetstiden. På några platser har växthusen tagits bort och marken jämnats till eller ett tunt lager
ny jord lagts på. På sex av dessa sju objekt har metaller och/eller organiska bekämpningsmedel
påträffats i halter högre än använda jämförvärden. I samtliga fall har dessa förhöjda halter uppmätts i prover tagna inom växthusområdena eller utanför arbetsbodarna. På två av de sju objekten uppmättes organiska bekämpningsmedel i låga halter i samtliga prover, d.v.s. även från
drivbänksområden och områden använda för frilandsodling. På ytterligare ett objekt uppmättes
bekämpningsmedel inom det område där drivbänkar funnits, men inte inom frilandsodlingens
område. Exempel på hur föroreningsförekomsten kan se ut ges i Figur 2-1.

Figur 2-1 Principiell bild av inom vilka delområden föroreningar uppmätts. I prov från punkter markerade
med rött har bekämpningsmedel i halter över använda jämförvärden hittats, i punkter markerade med blått
har bekämpningsmedel påträffats i halter under jämförvärdena och i punkter utan färgmarkering har analyserade bekämpningsmedel inte uppmätts.

På tre av de undersökta handelsträdgårdarna har området exploaterats, och nya bostadsområden
byggts. På två av dessa platser har bekämpningsmedel, i halter under använda jämförvärden,
hittats inom delområden som bedöms ha varit växthusområden under verksamhetstiden. Inom
det tredje exploaterade området har bekämpningsmedel hittats i en hög med massor. Massorna
härstammar troligen från handelsträdgårdsområdet och schaktades förmodligen upp vid byggnationen.
Sammantaget indikerar detta att metaller och organiska bekämpningsmedel förekommer mest
frekvent och i högst halter inom de tidigare växthusområdena och vid arbetsbodarna. Även vid
de tidigare drivbänks- och frilandsodlingarna har föroreningar påträffats men i mindre omfattning.
Föroreningar påträffades generellt i högst halter i det översta skiktet (ca 0-0,25 m under
markytan), vilket åskådliggörs i Tabell 2-2. Särskilt tydligt är detta för provpunkt 1 vid objekt I,
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där DDT uppmättes i halter över jämförvärden (danskt och kanadensiskt) i det ytligaste provet,
medan halterna var lägre än jämförvärdet i prov taget från nivån därunder.
Undantag från detta är provpunkt 1 på objekt A där högst halter uppmättes i prov från nivån 0,20,4 m under markytan. I samband med nedläggning av denna handelsträdgård transporterades
alla byggnader och konstruktioner bort, marken jämnades av och ett lager mulljord lades på. Det
ytligaste provet utgörs därför sannolikt av tillfört material, medan nivån 0,2-0,4 m antas motsvara den ursprungliga marknivån. Samma mönster kan noteras vid objekt D där exploatering
och nybyggnation skett.
Tabell 2-2 Förekomst av organiska bekämpningsmedel i prov från två nivåer i samma provpunkt. Symbolen < innebär att halter över rapporteringsgräns inte uppmätts.
Objekt:provpunkt:djup (m)

Summa DDT
och DDE
(danskt jfrvärde)

Summa DDT,
DDE, DDD
(kanadensiskt
jfr-värde)

Pentakloranilin

Hexaklorbensen

Imidakloprid

A:1:0-0,2

<

<

påträffat

<

<

A:1:0,2-0,4

påträffat

påträffat

påträffat

>jämförvärde

<

C:2:0-0,2

<

<

påträffat

<

<

C:2:0,2-0,5

<

<

<

<

<

E:4:0-0,2

>jämförvärde

påträffat

<

<

<

E:4:0,2-0,4

påträffat

påträffat

<

<

<

F:1:0-0,25

påträffat

påträffat

<

>jämförvärde

<

F:1:0,25-0,5

påträffat

påträffat

<

<

<

H:3:0-0,5

<

<

<

<

påträffat

H:3:0,5-1

<

<

<

<

<

I:1:0-0,2

>jämförvärde

>jämförvärde

<

<

<

I:1:0,2-0,5

påträffat

påträffat

<

<

<

J:1:0-0,25

påträffat

påträffat

<

<

<

J:1:0,25-0,35

påträffat

påträffat

<

<

<

Utifrån utförda undersökningar kan inga generella slutsatser dras om föroreningens homogenitet
i markens ytskikt. I de fall där enskilda stickprover från analyserade samlingsprov analyserades
separat, kan konstateras att de höga halterna i samlingsproverna ibland härrör från ett enstaka
stickprov, medan det ibland noteras ungefär lika halter i stickproven. Som exempel kan nämnas
objekt E där förhöjd halt av DDT uppmättes i ett samlingsprov. Ett av stickproven visade sig
innehålla tre gånger så hög halt som samlingsprovet medan de övriga två hade halter lägre än
jämförvärdet. För objekt F uppmättes hexaklorbensen i förhöjd halt i ett samlingsprov. Ett av
stickproven innehöll dubbelt så hög halt hexaklorbensen som samlingsprovet, medan ämnet inte
uppmättes i övriga två stickprover. Å andra sidan, på objekt J uppmättes DDT i halt strax under
jämförvärdet i ett samlingsprov. I ett stickprov var halten strax över jämförvärdet och i övriga
två strax under.

2.3 Organisk halt
I utförda undersökningar kunde inget samband ses mellan organisk halt och bekämpningsmedelsförekomst, se Figur 2-2. Halten av organiskt material i marken kan ha stor betydelse för
halten av bekämpningsmedel, p.g.a. möjligheterna för adsorption till organiskt material och
därmed minskad rörlighet. I föreliggande undersökningar har markens organiska halt mätts som
glödgningsförlust för två prover från vartdera objektet. Prover har valts från markens ytligaste
9
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skikt, d.v.s. där den organiska halten förväntades vara hög. I Figur 2-2 visas uppmätta halter av
bekämpningsmedel relativt den organiska halten för de 20 prover där mätning av organisk halt
utförts. En möjlig förklaring till att inget samband ses, är att underlaget är begränsat. Vidare är
proverna tagna från olika platser vilket kan ha betydelse eftersom skillnaderna mellan platserna
är stora, t.ex. förekommer olika bekämpningsmedel på olika platser, föroreningsnivån varierar
mellan platserna och tiden sedan nedläggning varierar.
Generellt kan dock noteras att bekämpningsmedel förekommer i större omfattning i det övre
marklagret jämfört med i det undre. Okulärt har noterats att det övre skiktet troligen har högre
andel organiskt material än djupare markskikt. Vår rekommendation är att organisk halt bör
ingå i analysprogrammet, särskilt vid fördjupade undersökningar där ett större antal prover
från samma objekt kan undersökas.

Figur 2-2 Halt bekämpningsmedel i jordprov relativt markens organiska halt (mätt som GF,
glödgningsförlust).

3 Sammanfattning av förenklade
riskbedömningar
För de tio undersökta objekten har separata riskbedömningar utförts. Vid samtliga undersökta
objekt har föroreningar med mycket hög farlighet påträffats. I vissa fall endast i halter lägre
än använda jämförvärden, i vissa fall i nivå med jämförvärdena och i något fall i halter upp till
tre gånger jämförvärdena för samlingsprover och upp till drygt fem gånger jämförvärdena för
enskilda stickprover.
Volymen förorenade massor bedöms i samtliga fall vara begränsad. Då förorening med
”mycket hög” farlighet påträffats ska föroreningsmängden minst betraktas som ”stor” (Naturvårdsverket, 1999). Detta eftersom föroreningar med ”mycket hög” farlighet ska bedömas med
försiktighet. För fem av objekten bedöms dock volymen förorenade massor som liten, halterna
10
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måttliga och föroreningen förekommer endast ställvis, vilket motiverar att föroreningsnivån
ändå kan klassas som ”måttlig”. För en av dessa var bekämpningsmedelshalterna låga, men
metallhalterna förhöjda. För en handelsträdgård bedömdes föroreningsnivån som hög, då något
högre halter bekämpningsmedel uppmättes där och utbredningen bedömdes vara större än för
övriga objekt. För de återstående fyra objekten uppmättes inte de undersökta föroreningarna i
förhöjda halter, d.v.s. inte över använda jämförvärden.
Känsligheten för objekten betraktas som mycket stor eller stor i samtliga fall, eftersom det
finns bostäder i eller i direkt anslutning till alla områdena och ett av objekten ligger inom
skyddsområdet för en dricksvattentäkt. Skyddsvärdet ses som måttligt eftersom det inte finns
några särskilt skyddsvärda ekosystem på någon av platserna och alla är något påverkade av
mänsklig aktivitet. I några av fallen finns dock skyddsvärda objekt i närheten, såsom närliggande ytvattenrecipienter och områden klassade som intresse för naturmiljön.
De exponeringsvägar för människor som är relevanta bedöms vara dels direktkontakt med
jord och dels intag via livsmedel odlade på området. Direktkontakt med jord via hudkontakt,
inandning av damm eller intag av jord begränsas av att områdena är bevuxna med gräs. Risken
för exponering ökar vid markarbeten. De undersökta områdena är anslutna till det kommunala
dricksvattennätet eller har egna brunnar som inte i något av de aktuella fallen bedömdes kunna
vara påverkade av handelsträdgårdarna, då de i samtliga fall var belägna i bedömd uppströmsriktning från den tidigare verksamheten.
Slutsatsen av riskbedömningarna sammanfattas här kort:
• Tre objekt (D, G och J): Kan användas för bostadsändamål utan att utgöra oacceptabla
risker för människa och miljö
•

Fyra objekt: Kan med stor sannolikhet användas för bostadsändamål utan att utgöra
oacceptabla risker för människa och miljö, men för två av dessa (A och B) föreslås ett
fåtal kompletterande analyser av jordprov för att säkerställa att utbredningen är begränsad och för de andra två (C och H) föreslås att riskerna för grundvattnet kontrolleras

•

Två objekt (E och F): Viss risk kan föreligga, ytterligare undersökning för att klargöra
utbredning föreslås, rekommenderar försiktighet vid markarbeten och vid intag av grönsaker från platsen

•

Ett objekt (I): Viss risk kan föreligga, rekommenderar åtgärd i samband med planerad
byggnation
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Ingående ämnen i
Multimetoder
Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Abamectin
Acefat
Acetamiprid
Acibenzolar-S-metyl
Aklonifen
Akrinatrin
Aldikarb
Aldikarb-sulfon
Aldikarb-sulfoxid
Aldrin
Aminokarb
Anilazin
Aspon
Atrazin

0,05
0,01
0,01
0,01
0,1
0,05
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,2
0,01
0,01

0,1
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01

Atrazin, -desetyl
Atrazin, -desisopropyl
Azinfosetyl
Azinfosmetyl
Azoxystrobin
Benalaxyl
Bendiokarb
Bentazon
Beta-cyflutrin
Bifentrin
Bifenyl
Binapakryl
Bitertanol
Boskalid
Bromofos
Bromofosetyl
Bromopropylat
Bupirimat
Buprofezin
Butokarboxim
Butokarboxim-sulfoxid
Butoxykarboxim
Butralin
Cyanazin

0,01
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01
0,5
0,1
0,05
0,1
0,3
0,01
0,01
0,05
0,05
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Cyanofenfos
Cyanofos
Cyazofamid

0,05
0,05
0,01

Cyflutrin
Cypermetrin
Cyprodinil
Cyprokonazol
Danifos
DDD-p,p
DDE-p,p
DDT-o,p
DDT-p,p
Deltametrin
Demeton
Demeton-S-metyl
Demeton-S-metyl-sulfon
Demeton-S-metyl-sulfoxid
(se Oxydemeton-metyl)
Desmetryn
Dialifos
Diazinon
Dieldrin
Dietofenkarb
Difenamid
Difenokonazol
Difenylamin
Diklobenil
Diklofluanid
Dikloran
Dikloranilin, 3,5- #
Diklorvos
Dikofol, p,p
Dikrotofos
Dimetoat
Dimetomorf, I, II
Dinobuton
Dinoseb
Dinoterb
Dioxation
Disulfoton
Disulfoton-sulfon
Disulfoton-sulfoxid (se
Oxydisulfoton)
Ditalimfos
DNOC
Endosulfan-alfa
Endosulfan-beta

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,05
0,05
0,05
0,5
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,1
0,2
0,1
0,05
0,01
0,01
0,05
0,2
0,01
0,02
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Ingående ämnen i
Multimetoder
Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Endosulfansulfat
Endrin
EPN
Epoxikonazol
Esfenvalerat
Etiofenkarb
Etiofenkarb-sulfon
Etiofenkarb-sulfoxid
Etion
Etofenprox
Etofumesat
Etoprofos
Etrimfos
Famoxadon
Fenamifos
Fenamifossulfon
Fenamifossulfoxid
Fenarimol
Fenazakin
Fenbukonazol
Fenhexamid
Fenitrotion
Fenklorfos
Fenmedifam
Fenotrin
Fenoxykarb
Fenpiklonil
Fenpropatrin
Fenproxymat
Fenson
Fensulfotion
Fensulfotion-oxon
Fensulfotion-oxon-sulfon
Fensulfotionsulfon
Fention
Fentionsulfon
Fentionsulfoxid
Fentoat
Fenvalerat
FluazifopP-butyl
Fluazinam
Flucytrinat
Fludioxonil
Flukvinkonazol
Flumetralin
Flusilazol

0,02
0,02
0,05
0,01
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05
0,01
0,2
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Folpet
Fonofos
Forat
Forat-O-analog
Forat-sulfon
Forat-sulfoxid
Formotion
Fosalon
Fosfamidon
Fosmet
Fosmet-O-analog
Furalaxyl
Furatiokarb
Haloxyfop
Haloxyfop-2-etoxyetyl
Haloxyfop-R-metyl
HCH-alfa
HCH-beta
HCH-delta
HCH-gamma (Lindan)
Heptaklor
Heptaklorepoxid
Heptenofos
Hexaklorbensen
Hexakonazol
Hexazinon
Hexytiasox
Hydroxykarbofuran, 3Imazalil
Imidakloprid
Indoxakarb
Iprodion
Iprovalikarb
Isofenfos
Isofenfosmetyl
Isokarbofos
Isoprokarb
Isopropalin
Isoproturon
Isoxaben
Jodfenfos
Kadusafos
Kaptafol
Kaptan
Karbaryl
Karbendazim

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,05
0,01
0,02
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,02
0,03
0,05
0,01
0,01

Bilaga 2: Analyspaket för jord

Ingående ämnen i
Multimetoder
Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Karbofenotion
Karbofuran
Karbofuran-3-OH
Karbosulfan
Karfentrazonetyl
Kinometionat
Klofentezin
Klomazon
Klorbensilat
Klorbromuron
Klordan-alfa
Klordan-gamma
Klordimeform
Klorfenson
Klorfenvinfos
Klormefos
Klorprofam
Klorpropylat
Klorpyrifos (etyl)
Klorpyrifosmetyl
Klorpyrifos-O-analog
Klortal-dimetyl
Klortalonil
Klotianidin
Klozolinat
Koumafos
Kresoxim-metyl
Kvinalfos
Kvinoxyfen
Kvintozen
Kvizalofop
Lambda-cyhalotrin
Leptofos
Linuron
Malation
Malation-O-analog
Mefosfolan
Mekarbam
Mepanipyrim
Metabenztiazuron
Metalaxyl
Metamidofos
Metidation
Metiokarb
Metiokarb-sulfon
Metiokarb-sulfoxid

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,1
0,05
0,01
0,02
0,05
0,5
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
0,01
0,05
0,01
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0.01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Metomyl
Metoxiklor
Metribuzin
Mevinfos
Monokrotofos
Myklobutanil
Napropamid
Ometoat
Ortofenylfenol
Oxadixyl
Oxamyl
Oxamyl-oxim
Oxydemetonmetyl
Oxydisulfoton
Paraoxon
Paraoxonmetyl
Paration
Parationmetyl
Pencykuron
Pendimetalin
Penkonazol
Pentakloranilin
Pentakloranisol
Pentaklorbensen
Permetrin
Piperonyl butoxid
Pirimifosetyl
Pirimifosmetyl
Pirimikarb
Procymidon
Profam
Profenofos
Prokloraz
Promekarb
Propakvizafop
Propamocarb
Propargit
Propetamfos
Propikonazol
Propoxur
Propyzamid
Prosulfokarb
Protiofos
Pymetrozin
Pyraklofos
Pyraklostrobin

0,01
0,2
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,10
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,01
0,05
0,01
0,05
0,03
0,03
0,05
0,01
0,05
0,05
0,01
0,02
0,05
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,1
0,01
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Ingående ämnen i
Multimetoder
Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Ämne/analyt

Inrapp.
mg/kg

Pyrazofos
Pyridaben
Pyridafention
Pyrifenox (1+2)
Pyrimetanil
Pyriproxifen
Simazin
Spinosad
Spiroxamin
Sulfentrazon
Sulfotep
Tau-Fluvalinat
TCA, 2,3,5,6TCNB, 2,3,4,5Tebufenozid
Tebufenpyrad
Tebukonazol
Teknazen
TEPP
Tepraloxydim
Terbufos
Terbufos-O-sulfon
Terbufos-oxon
Terbufos-oxon-sulfoxid
Terbufossulfon
Terbufossulfoxid
Terbutryn
Terbutylazin
Tetradifon
Tetraklorvinfos
Tetrakonazol
Tetrasul
Tiabendazol
Tiakloprid
Tiametoxam
Tiodikarb
Tiofanatmetyl #
Tiometon
Tiometon-sulfon
Tiometon-sulfoxid
Tionazin
Tolklofosmetyl
Tolylfluanid
Triadimefon
Triadimenol
Triamifos

0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,03
0,05
0,01
0,01
0,01

Triazamat
Triazofos
Trifloxystrobin
Triflumizol
Triklorfenol, 2,4,6Triklorfon
Trikloronat
Trimetakarb, 2,3,5Trimetakarb, 3,4,5Vamidotion
Vamidotion-sulfon
Vamidotion-sulfoxid
Vinklozolin

0,01
0,02
0,01
0,20
0,1
0,01
0,3
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
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Förteckning analyspaket pesticider i vatten:
25 st pesticider (rekommenderade av SNV 4915:7)

Parameter:

Rapporteringsgräns: Ref./Instrument:
0.01 µg/l

LC-MS-MS

2,4-D

Dimetoat

Mekoprop-P( MCPP )

Atrazin

Etofumesat

Metamitron

Desetylatrazin

Fenoxaprop-P

Metazaklor

Desisopropylatrazin

Fluroxipyr (0.1 µg/l)

Metribuzin

Bentazon

Klopyralid (0.1 µg/l)

Metsulfuron metyl

BAM (2,6-Diklorbenzamid) Kvinmerac

Simazin

Cyanazin

Imazapyr

Tertbutylazin

Chlorsulfuron

Isoproturon

Diklorprop-P ( 2,4-DP )

MCPA
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