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Skogsplatskolornas åtgärdsbehov kan bli stort
SGU har identifierat ett 40-tal plantskoleobjekt, 
vilka härstammar från statens före detta skogsplant-
skolor, där plantor drevs upp till skogsindustrin. 
Omkring 15 av plantskolorna i riskklass 1 och 2 
är nu undersökta och undersökningarna visar att 
det alltid påträffas rester av framförallt DDT och 
dess nedbrytningsprodukter DDE och DDD över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och 
MKM. Högst halter påträffas vanligen i anslutning 
till verksamhetsytor där exempelvis doppning eller 
påfyllning av traktorsprutan har skett, men DDT 
och dess nedbrytningsprodukter påträffas även inom 
stora odlingsytor på de tidigare fälten. Halterna 
på odlingsfälten är ofta låga till måttliga (vanligtvis 
omkring 2–5 gånger över MKM). Egenskaperna hos 
DDT-molekylen innebär att den binds hårt till par-
tiklar varför spridning av förorening i jordprofilen och 
vidare till andra skyddsobjekt är mycket begränsad. 
De förorenade områdenas stora yta (vanligtvis flera 
hektar) medför dock väldigt stora volymer förorenad 
jord i relativt måttliga förorenings halter trots att 
föroreningen inte förekommer på så stort djup.

Det finns ett stort antal förorenade före detta 
skogsplantskolor i Sverige. I EBH-stödet finns 746 
plantskoleobjekt inom riskklass 1 och 2. DDT och 
dess nedbrytningsprodukter förekommer inte bara 
på skogsplantskolor utan även vid gamla handels-
trädgårdar och fruktodlingar. Är det, sett ur ett 
nationellt perspektiv, miljömässigt och ekonomiskt 
försvarbart att åtgärda objekten genom schakt och 
externt omhändertagande? För att kunna svara på 
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frågan på ett bra sätt behöver vi ha bättre kunskap 
om riskerna som dessa föroreningar innebär och 
möjligheterna att använda alternativa åtgärds-
metoder.

Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning
Skogplantskolorna är ofta belägna nära dricks-
vattentäkter och ytvattendrag. Dagens markanvänd-
ning innefattar ofta vallodling eller användning som 
betesmark eller bostadsmark. Vilka risker innebär 
de aktuella föroreningarna inom dessa områden ur 
miljö- och hälsosynpunkt?

SGUs arbete inriktar sig på att verifiera risker som 
pekats ut av Naturvårds verkets generella riktvärd-
esmodell och att göra en bedömning av risker som 
inte behandlas av modellen fullt ut. Som ett led i 
detta arbete har utredningar utförts för att titta på 
funktionen hos markmiljön samt för att verifiera 
verklig spridning till olika skyddsobjekt. Syftet med 
detta är att avgöra om måttligt förorenade områden 
innebär en risk för de identifierade skyddsobjekten.

Verifiering av verklig spridning
Flera fördjupade utredningar har genomförts vid 
Kårehogens före detta skogsplantskola för att 
bedöma risker med DDT-föroreningar på ett före 
detta odlingsfält med en medelhalt motsvarande 
5–6 gånger MKM. Faktiska halter av DDT och dess 
nedbrytningsprodukter har undersökts i flera olika 
medier, bland annat i jord, ytvatten, växter, musslor 
och daggmask. En bedöming av risker för männi-
skors och djurs hälsa har utförts genom att beräkna 
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en daglig exponeringsdos (EDI) för relevanta 
exponeringsvägar. Denna dos har sedan jämförts 
med ett toxikologiskt referensvärde (TRV), som är 
en dos som inte bedömds medföra några negativa 
hälso effekter hos skyddsobjektet. Risken för negativa 
effekter bedöms vara obetydlig för kor, vilda fåglar 
och större vilda däggdjur. För små däggdjur (till 
exempel näbbmöss) som endast intar föda från det 
före detta odlingsområdet kan det finnas en risk. För 
människor kan intag av kött- och mejeri produkter 
från djur som huvudsakligen betar inom före detta 
odlingsfält innebära en risk.

Markmiljöns funktion bedöms med triadmetoden
I Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell är 
markmiljön den styrande risken för både KM och 
MKM för summa DDT. För att bedöma om mark-
miljön har påverkats inom ett före detta odlingfält 
med måttliga DDT-halter (5–6 gånger MKM) har 
triadmetoden använts, som utifrån kemisk, toxiko-
logisk och ekologisk information skapar olika 
bevis linjer i en fördjupad riskbedöm ning (se figur 2). 
Undersökningar har utförts inom ett DDT-förorenat 
odlingsfält på Kårehogens skogsplantskola samt inom 
ett närligg ande referensområde med liknande vegeta-
tionstyp och fysikaliska- och kemiska förhållanden 
men utan påverkan av DDT eller andra bekämp-
ningsmedel. De undersökningar som har utförts är: 
• Analys av DDT-halter i jordprover från det 

för orenade området 
•  Analys av DDT-halter i daggmaskar i prover från 

det förorenade området
•  Undersökning av antal och arter av: daggmaskar, 

nematoder och hoppstjärtar i prov från det för-
orenade området samt referensområdet 

•  Reproduktionstest av för daggmaskar och hopp-
stjärtar i prover från det förorenade området samt 
referensområdet 

•  Utvärdering av kol-och kvävemineralinserings-
cykeln i prover från det förorenade området samt 
referensområdet 

Utvärdering av resultaten har dels utförts genom 
orsak-verkan analys och dels genom beräkning av 
riskindex. Baserat på båda utvärderingsmetoderna 
bedöms risken för negativa effekter vara obetydlig 
och därmed acceptabel.

Grundvattenundersökningar 
I de enstaka fall då DDT har påvisats i låga halter i 
grundvatten har förnyad provtagning visat att detta 
sannolikt beror på partikulärt bunden DDT efter-
som DDT inte har detekterats vid omprovtagnin-
gen. Undersökningar har genomförts vid ett flertal 
före detta skogsplantskolor, ofta inom verksamhets-
ytor där DDT har påträffas i höga halter i jord (i 
nivå med FA och högre).

Alternativa åtgärdstekniker
SGU arbetar också aktivt med möjligheterna att 
utveckla alternativa åtgärdstekniker för behandling 
av DDT-förorenade jordar i skandinaviskt klimat, 
för att kunna hantera de förorenade områden som, 
baserat på utförd riskbedömning är i behov av någon 
form av riskreduktion. Eftersom DDT påträffas på 
så stora ytor på de tidigare odlingsfälten så innebär 
en schaktsanering att 50–500 tusen ton massor kan 
behöva transporteras bort. Att hitta återfyllnads-
massor med en kvalitet som möjliggör återskapande 
av områdenas ekologiska funktion är en annan stor 
utmaning eftersom plantskolorna har varit lokalis-
erade på fina sandiga avlagringar, inom områden 
som har till synes höga naturvärden, vilka blir starkt 
påverkade av en schaktsanering. Därför vill SGU 
bidra till att utveckla alternativ ny teknik för on site 
eller in situ-behandling av DDT-förorenade jordar. 
Förhoppningen är att vara med att utveckla någon 
form av behandling som bryter ner, avlägsnar eller 
på annat sätt reducerar riskerna med den DDT som 
finns i marken genom att utföra pilottester och full-
skaleförsök på skogsplantskolor där ett åtgärdsbehov 
har konstaterats. Detta skulle kunna ske genom 
exempelvis markvitalisering eller biologisk nedbryt-
ning, kanske i kombination med fytoremediering, 
eller genom till exempel inblandning utav biokol 
eller annat ämne för fastläggning. Vi vill gärna 
komma i kontakt med forskare, entreprenörer och 
företag som fokuserar på alternativa åtgärdstekniker 
för att få mer kunskap om vilka åtgärdsmetoder som 
kan vara aktuella att testa på våra skogsplantskolor.

Figur 2. Illustration av triadmetoden och hur 
föroreningarnas kemi, toxicitet och ekologiska effekter 
på platsen används i riskbedömningen.
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