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Uppdrag: ”Att främja och stödja riktad geovetenskaplig 
grundforskning och tillämpad forskning”

Bidrag till riktad grundforskning och tillämpad 
forskning ca 6 mkr/år; ca 14 pågående projekt

FoU-strateg + FoU-samordnare (5 st) stödjande 
funktion

FoU-råd 8 externa medlemmar

3 adjungerade professorer 

• Grundvatten, CTU

• Geofysik, UU

• Mineralogi, UU

2 interna ”industri”doktorander

• Geomorfologi, GU

• Fiberbankar, UU

Ca 30 % av personalen på SGU är disputerad

Ca 40-50 vetenskapliga publikationer/år

Vetenskapliga angreppssätt i utredningar och 
löpande arbete

FoU omsättning 2020 ca 20 mkr varav ca 8 mkr 
eget anslag; samverkansprojekt

Öppen FoU dag med presentationer av 
pågående aktiviteter
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SGU och Sveaskog har gemensamma 
problemställningar och mål

• Sveaskog jobbar på uppdrag av staten 
och ansvarar för att sköta Sveriges 
skogar. 

• SGU expertmyndighet gällande frågor 
som rör berg, jord och grundvatten i 
Sverige.

• Båda bedriver arbete med förorenade områden: Vi utreder 
och åtgärdar vid behov förorenade områden med hjälp av 
konsulter och entreprenörer
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Driva teknikutveckling inom åtgärdstekniker
- ett måste för att uppnå miljömålet en giftfri miljö

- Vi jobbar mot det övergripande 
målet om en giftfri miljö

- Det flesta efterbehandlingsobjekt 
utförs idag genom schakt och  
deponering, vilket är väldigt 
resurskrävande

- NV styr aktivt mot att minska schakt 
och deponering samt att öka 
efterbehandlingstakten

- DDT är ett POP-ämne och är en 
prioriterade förorening att få bort ur 
kretsloppet
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Varför vill vi driva FoU åtgärdstekniker 
skogsplantskolor tillsammans med ett universitet?
• SGU och Sveaskog är stora problemägare som vill vara med och påverka 

samt styra utvecklingen

• Schaktsanering ner till NVs generella riktvärden bedöms inte som rimligt 
pga omfattningen av problemet 
(hundratals hektar och miljarder i åtgärdskostnader)

• Det har gjorts studier och testats/utvecklats metoder på andra håll i världen, 
men de behöver anpassas för svenska förhållanden

• Komplex fråga med allvarliga potentiella risker om åtgärden blir fel utförd

• Långsiktigt arbete med tillämpad forskning:

• Kan DDT brytas ner/fastläggas/tas upp?

• Vad bildas istället och hur påverkar detta?

• Hur ska detta göras?

• Hur följer vi upp detta?

• Lämpar sig dåligt för konsult-/entreprenadupphandling pga långsiktigheten och kunskapen 
som krävs 
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Bakgrund f.d. statliga skogsplantskolor

• De tidigare myndigheterna Skogsvårdsstyrelserna och 
Domänverket har bedrivit skogsplantskolor i hela Sverige

• Ansvaret för miljöskulden ligger hos SGU och Sveaskog som 
samverkar gällande olika objekt och frågeställningar

• SGU och Sveaskog har ansvar för ett 60-tal skogsplantskolor 
var av ca hälften riskklass 1 och 2

• Vi har undersökt merparten av dessa plantskolor och 
genomfört åtgärder/delåtgärder vid flera (ffa
schaktsanering av punktkällor).

• Många bekämpningsmedel hittas här och var, men DDT hittas 
överallt – dimensionerande 

• I Länsstyrelsens databas över förorenade områden finns ca 
750 plantskolor i riskklass 1-2



Geologi för ett hållbart samhälle

DDT-användning på skogsplantskolor

• Insekticid som användes mot snytbaggen 
som gnager på barrträdsplantor

• DDT började användas på 1950-talet

• DDT förbjöds i Sverige 1969

• Statliga plantskolor fick dispens för 
användning på plantskolor t.o.m. 1974

• DDT-preparatet blandades med vatten

• Plantor doppades inför utplantering DDT 
sprutades även i plantsängarna

• DDT är det bekämpningsmedel som påträffas 
oftast och i högst halter
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Generell problembeskrivning
• Sandiga fina avlagringar, med god infiltrationsförmåga och höga 

naturvärden som påverkas negativt av en schaktsanering

• Ofta 5-10 meter ner till grundvattenytan

• Stora odlingsytor med ytlig förorening med halter över NV-
KM/MKM (totalt flera 100ha över hela Sverige):

• 5-15 mg summa DDT/kg TS

• 0-0,4 m u my

• Punktkällor vid verksamhetsytor där hantering/påfyllning har 
genomförts med högre halter (mindre områden, hotspots med 
FA-halter)

• Ibland svåra att identifiera (gamla byggnader har tex. rivits)

• DDT är hårt bundet till jorden, POP-ämne

• Långsam sanering skulle kunna vara en möjligt 

• Inga akuta risker identifierade

• Generellt lägre exploateringstryck

• Föroreningen har funnits 50-70 år

• Vi kommer ha behov av att utföra riskreducerande åtgärder vid 
punktkällor flera av våra f.d. odlingsfält 

DDT

DDE DDD
Bildas genom 
aerob nedbrytning Bildas genom 

anaerob nedbrytning
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Exempel provgrop från f.d. odlingsfält

Plogdjup, 30 cm. Älvas f.d. skogsplantskola. Foto: WSP.  
Plogdjup, 30 cm. Älvas f.d. skogsplantskola. Foto: WSP.  

Plogdjup ca 30 cm

Under plogdjup
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Översikt arbetet med våra skogsplantskolor
Vi arbetar brett för att fatta rätt beslut

• Verifiera risker i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell
• Triadmetoden har använts för att utvärdera markmiljöns funktion.

• Riskkvoter har beräknats för djur och människors hälsa utifrån 
daglig exponeringsdos (EDI).

• Risk för DDT i grundvattnet har inte bekräftats vid provtagning.

• Nya exponeringsscenarion för tamdjur och människa
• För häst, ko, får och höna.

• Samt människor som hanterar och intar produkter från djuren.

• FoU åtgärdstekniker skogsplantskolor
• Fokus på kemiska och/eller biologiska tekniker.

• Satsning på FoU för att genomföra fler pilotprojekt i fält.

Läs mer i informationsbladet på SGUs webb

https://www.sgu.se/samhallsplanering/fororenade-omraden/ddt-och-skogsplantskolor
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Kunskapsläge åtgärdstekniker skogsplantskolor

Kunskapen just nu är sådan att vi kommer att 
behöva utföra riskreducerande åtgärder vid våra 
punktkällor och vid vissa av våra fält.

Utförda/pågående uppdrag:

• Litteraturstudie – tillgängliga metoder i lab-, 
pilot- och fullskala

• Utveckling av litteraturstudie i åtgärdsmatris med 
mer detaljer kring de olika metoderna

• Dialog med potentiella leverantörer (genom 
en RFI)

• FoU-samarbete/dialog pågår med olika aktörer 
och universitet i Sverige 

Kemiska

Termiska

Biologiska

Mekaniska
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Mål: Utveckla åtgärdstekniker för två 
huvudsakliga scenarier senast 2025 

1. Reducera halterna på fälten från 5-15 mg/kg TS 
ner till 5 mg/kg TS eller lägre

2. Reducera halterna vid punktkällor från FA-halter 
(50 mg/kg TS upp till flera 100 eller 1000 mg/kg 
TS) ner till omkring 30 mg/kg TS

Foto: Therese Axelsson, Sweco
Foto: SGU
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Vision för samarbete

Vi söker ett universitet som har kompetens och 
förståelse för processer och risker kopplade till:

- Mark- och miljökemi

- Markmiljö

- Organiska föroreningar och DDT

- Åtgärdstekniker och uppföljning av åtgärder vid 
förorenade områden som inte bygger på schakt 
och externt omhändertagande

Det är också intressant att få reda på vilken kapacitet, 
möjligheter och erfarenheter ni har för exempelvis…

- …att utföra tester i lab-, pilot- och fältskala?

- …att utföra kemiska och biologiska 
analyser/undersökningar relevanta för försöken

- …annan extern finansiering

• Utföra tillämpad forskning med 
universitetet

• Utveckla åtgärdstekniker för våra 
plantskolor
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Processen framåt

1. Infomöte idag, 14/1

2. Anmälan till en enskild dialog, senast 29/1

a. Efter anmälan skickar vi ut ett antal frågor som 
grund för en kommande dialog och bokar in ett 
dialogmöte via skype (ca 1,5 tim)

b. SGU/Sveaskog dokumenterar dialogmötet och 
gör en sammanfattande bedömning

3. Vi planerar uppföljande möten med några utvalda 
universitet

4. Val av universitet förväntas vara klart under maj

5. Utlysning av doktorandtjänst görs tillsammans med 
valt universitet



Geologi för ett hållbart samhälle

Tack för att ni lyssnat!

Vi hoppas att ni blivit mer intresserade och vill 
fortsätta dialogen med oss!

Boka tillfälle för en dialog senast 2021-01-29.
Mejla: Gudrun.robinson@sgu.se

Ange någon av följande tider/tillfällen vi bokning:

Tillfälle A: Mån 1 feb: 10-15:30

Tillfälle B: Tors 4 feb: 13-15:30

Tillfälle C: Mån 8 feb: 9:30-12

Tillfälle D: Tis 9 feb: 9:30-12

Tillfälle E: Mån 15 feb: 9:30-15:30

Tillfälle F: Ons 17 feb: 9:30-15:30

Länk till rapporter och presentation: DDT och skogsplantskolor (sgu.se)

mailto:Gudrun.robinson@sgu.se
https://www.sgu.se/samhallsplanering/fororenade-omraden/ddt-och-skogsplantskolor/

