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FÖRORD  
Det här självständiga arbetet är resultatet av kursen EX0793, Examensarbete i landskapsarkitektur inom
landskapsingenjörsprogrammet. Kursen avslutar mina tre års studier vid SLU Alnarp, och jag återvänder
till min hemort Falun.
Som boende i Falun är det svårt att inte, medvetet eller omedvetet, komma i kontakt med det gruvavfall
som den historiska gruvdriften vid Falu koppargruva har lämnat. Gruvan är centralt belägen och stora
delar av staden närmast gruvområdet är byggd på utfyllnadsmassor bestående av slagg. Den som vill
röra sig ut från stadskärnan, åt väst eller sydväst, passerar ofrånkomligen de stora högar av avfall, som
enligt utnämningen av gruvlandskapet till världsarv inte får flyttas på. I det vardagliga pratet spekuleras
det ibland om och hur gruvavfallet påverkar oss människor och vår miljö. Under min praktikperiod på
Falu kommun dök ämnet upp igen, utifrån ett vegetationsperspektiv.
Som landskapsingenjör är det troligt att jag någon gång under mitt yrkesliv kommer att komma i kontakt
med förorenade områden, i Falun eller någon annanstans. Därför ville jag använda mitt examensarbete
till att fördjupa mig i ämnet och få dels generella kunskaper, dels lära känna markförhållandena i Falun
bättre.
Tack riktas till Eva-Lou Gustafsson som har handlett mig i det här arbetet. Tack också till Johannes
Berglund på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun, för hjälp med att spåna fram
ämnet för uppsatsen, samt Hans G Johansson vid samma förvaltning, för hjälp med information och
material.
Falun, 2016-06-07  
Stina Jansson

SAMMANFATTNING  
Falu koppargruva hade vid stängningen 1992 varit i drift i runt tusen år. Historiskt har gruvdriften och
dess kringindustrier påverkat stadsklimatet i Falun negativt genom stora utsläpp av svavel och metaller.
Restprodukter såsom slagg, varp och rödfärgsråvara ligger än i dag i stora stenhögar i tätorten närmast
gruvområdet. Stora delar av detta gruvlandskap är sedan 2002 klassat som världsarv på grund av dess
höga kulturhistoriska värde. Malmen som brutits, och som återfinns i restprodukterna, är av typen
sulfidmalm, som lätt vittrar och lakar ur metaller till mark och vatten. Urlakningen gör att marken i
Falun på vissa platser har ett innehåll av arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver, mangan och zink
som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. De ackumulerade utsläppen
av svavel har under gruvans driftstid varit enorm stora, vilket är den största orsaken till
markförsurningen i Falun. pH-värdet i humus är under 4 i ett stort område runt gruvan och också
mineraljorden är försurad.
Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur markförhållandena i Falun påverkar biologiska och
fysiologiska processer hos vegetationen och om befintlig mark är användbar för nyplantering. Syftet är
också att titta på om växters förmåga att ta upp metaller kan användas för att rena mark från samma
ämnen. Frågor som ställs i arbetet är: Är metaller i höga halter fytotoxiska, det vill säga giftiga för
växter? Är befintlig mark i av gruvdriften förorenade områden i Falun användbara för plantering? Kan
växter användas för att rena mark från metaller? För att besvara frågorna har en litteraturstudie gjorts.
Resultatet visar att fytotoxiska symptom såsom hämmad tillväxt, kloros, nekros och missfärgningar kan
förekomma vid höga halter av vissa av metallerna. Det största problemet med markförhållandena i Falun
är att upptaget hos växter av de flesta metallerna ökar vid lågt pH. Vid lågt pH löses också aluminium
ut i markvätskan, vilket hämmar upptaget av nödvändiga näringsämnen och kan leda till hämmad
tillväxt. Försurning i kombination med höga metallhalter leder till näringsbrist och hämmad nedbrytning
av förna i tallskog vilket i sin tur leder till dålig nybildning av humus. Vid plantering av parkvegetation
i befintlig mark bör kalk, eventuellt i kombination med organiskt material, användas som jordförbättring
för att höja pH och därmed hämma upptaget av metaller och höja näringstillgången. Att utnyttja växters
egna fysiologiska processer för att rena mark kallas fytoremediering. Genom att använda växtmaterial
som behöver växa, skördas och eventuellt nyplanteras är metoden långsammare men också billigare än
konventionella reningsmetoder. Rätt val av växter för platsen är en förutsättning för att fytoremediering
ska fungera. Mer forskning och försök behövs för att kunna svara på hur effektiv och tillämpbar metoden
är på de markförhållanden som finns i Falun.
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INLEDNING  
  

BAKGRUND  
Under rubriken bakgrund beskrivs min egen ingång till ämnet som det här examensarbetet handlar om. Här
ges också en kortfattad historisk bakgrund till tillkomsten av Faluns markföroreningar och hur spåren av
gruvdriften syns idag.
  

Problemställning  
0LQ SUDNWLN XQGHU XWELOGQLQJHQ WLOO ODQGVNDSVLQJHQM|U JMRUGH MDJ KRV 0LOM| RFK VDPKlOOVE\JJQDGV
I|UYDOWQLQJHQL)DOXQGlUMDJILFNLXSSGUDJDWWVNULYDVWUXNWXUHQWLOOGHWVRPVNDEOL´7HNQLVNKDQGERNI|U)DOX
NRPPXQ´ +DQGERNHQ NRPPHU EODQG DQQDW DWW LQQHKnOOD DQYLVQLQJDU I|U GH W\SHU DY Yl[WElGGDU RFK
SODQWHULQJDUVRPI|UHNRPPHUQXRFKVRP|QVNDVLIUDPWLGHQSnDOOPlQSODWVPDUNL)DOXQ8QGHUGHWDUEHWHW
E|UMDGHMDJIXQGHUDSnRPRFKKXUPDUNI|URUHQLQJDUQDVRPILQQVHIWHUJUXYGULIWHQL)DOXNRSSDUJUXYDVSHODU
QnJRQ UROO I|U YHJHWDWLRQHQ L )DOXQ 2FK RP GHW lU Vn DWW Yl[WHU SnYHUNDV QHJDWLYW DY I|URUHQLQJDUQD ± lU
EHILQWOLJ PDUN DQYlQGEDU I|U SODQWHULQJ DY SDUNYHJHWDWLRQ HOOHU PnVWH MRUGHQ E\WDV XW"  .RPPXQHQ KDU
ULNWOLQMHU I|U RGOLQJ DY lWEDUD JU|GRU PHG KlQV\Q WLOO LQQHKnOOHW DY EO\ L PDUNHQ L WlWRUWHQ PHQ I|U
SDUNYHJHWDWLRQILQQVlQQXLQJDDQYLVQLQJDU
8QGHU ODQGVNDSVLQJHQM|UVXWELOGQLQJHQ KDU SUREOHPDWLNHQ PHG I|URUHQDG PDUN EHU|UWV P\FNHW |YHUVLNWOLJW
*HQRPDWWLPLWWH[DPHQVDUEHWHI|UGMXSDPLJLPDUNI|URUHQLQJDURFKKXUGHNDQSnYHUNDYHJHWDWLRQHQPHG
XWJnQJVSXQNWLGHNRQNUHWDI|UKnOODQGHQVRPVNDSDWVDYJUXYGULIWHQL)DOXQYLOOMDJ|NDPLQHJHQI|UVWnHOVH
I|UlPQHWLVWRUWVDPWVSHFLILNW|NDNXQVNDSHQRPPLQDKHPWUDNWHURFKGHQPLOM|MDJI|UKRSSQLQJVYLVNRPPHU
DWWYHUNDLVRPODQGVNDSVLQJHQM|U

Historik  
$WWJUXYEU\WQLQJHQKDUOlPQDWPDUNHQNULQJ)DOXNRSSDUJUXYDI|URUHQDGlULQJHQKHPOLJKHW
.RSSDUEU\WQLQJHQ L )DOXQ KDU DQRU VHGDQ WDOHW HQOLJW DQDO\V DY NRSSDUI|UHPnO 5\GEHUJ   RFK
JHQRPnOGHUVEHVWlPQLQJDYERWWHQVHGLPHQWHWLGHQFHQWUDOWEHOlJQDVM|Q7LVNHQ 6DQGEHUJ *UXYDQV
VWRUKHWVWLGLQI|OOXQGHUWDOHWGn)DOXJUXYDYDU(XURSDVRPLQWHYlUOGHQVVW|UVWDNRSSDUSURGXFHQWRFK
JUXYDQGlUI|UKHOWDYJ|UDQGHI|U6YHULJHVHNRQRPL 5\GEHUJ )|UXWRPNRSSDUKDU]LQNEO\VLOYHURFK
HQPLQGUHPlQJGJXOGEUXWLWV +DJOXQG +DQDHXV 3URGXNWLRQHQRFKJUXYDQVEHW\GHOVHDYWRJXQGHU
WDOHWRFKGHQVWlQJGHVKHOW 6DQGEHUJ 
(NRQRPLVNDJODQVGDJDUWLOOWURWVJUXYEU\WQLQJHQRFKGHVVNULQJLQGXVWULHUJDYUHVWSURGXNWHUVRPSnYHUNDGH
VWDGVNOLPDWHWSnHWWVlWWVRPJDY&DUOYRQ/LQQpDQOHGQLQJDWWXWPnOD)DOXQWLOO´KHOYHWHWSnMRUGHQ´XQGHUVLQ
'DODUHVD  GlU VWDGHQ EHVWRG DY VWHULO JUXVPDUN VYDYHORVDQGH RFK YLWULROIUlWDQGH OXIW RFK DY NRSSDU
U|GIlUJDGHYDWWHQGUDJ 'XQpU 
bQQXLGDJlUVSnUHQDYJUXYDQK|JVWSnWDJOLJD5XQWJUXYRPUnGHWRFKQHUPRWVWDGVNlUQDQEUHGHUHWWNXSHUDW
VWHQODQGVNDSXWVLJ+DJOXQGRFK+DQDHXV  I|UNODUDUDWWK|JDUQDVRPV\QVEHVWnUDYUHVWSURGXNWHUQD
VODJJVRPLQQHKnOOHUHQVWRUDQGHOMlUQRFKVYDYHORFKYDUSVRPlUEHUJXWVRUWHUDWIUnQGHQ|QVNYlUGDPDOPHQ
RFK VRP LQQHKnOOHU HQ K|J DQGHO XWODNQLQJVEDUD PHWDOOHU VH ILJXU  I|U K|JDU DY VODJJYDUS  *UXYDQ KDU
KLVWRULVNW JHQHUHUDW HQ UDG NULQJLQGXVWULHU VnVRP WLOOYHUNQLQJ DY VYDYHOV\UD RFK U|GIlUJ 5|GIlUJVUnYDUDQ
EHVWnUDYYLWWUDGYDUSRFKOLJJHULV\QOLJDK|JDU VHILJXUI|UK|JDUDYU|GIlUJVUnYDUD 5|GIlUJVWLOOYHUNQLQJHQ
lUGHQHQGDLQGXVWULVRPIRUWIDUDQGHlULGULIWSnJUXYRPUnGHW6YDYHOV\UDWLOOYHUNQLQJHQKDUJHWWXSSKRYWLOO
UHVWSURGXNWHQNLVEUlQGHUVRPKDUHQ NRUQVWRUOHNPRWVYDUDQGHVLOWWLOOILQJUXV9LGVYDYHOV\UDWLOOYHUNQLQJHQ
XWYDQQVVYDYHOXUPDOPJHQRPXSSKHWWQLQJRFKUHVWSURGXNWHQNLVEUlQGHUKDUHQK|JDQGHOODNEDUDPHWDOOHU
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$QULNQLQJVVDQGlUGHQPRGHUQDVWHIRUPHQDYDYIDOOIUnQPHWDOOXWYLQQLQJHQ IUnQWDOHW RFKKDUHWWK|JW
VXOILGLQQHKnOO
6ODJJKDUDQYlQWVVRPI\OOQDGVPDVVRUYLGYlJE\JJHQRFKXQGHUYlVWUDGHOHQDYVWDGHQOlQJV)DOXnQXSSPRW
JUXYDQOLJJHUEHE\JJHOVHQSnHWWSDUPHWHUWMRFNWVODJJODJHU 6DQGEHUJ )UnQWDOHWRFKIUDPnWKDU
IOHUDSURMHNWRFKXWUHGQLQJDUNULQJPHWDOOlFNDJHIUnQJUXYDYIDOOHWRFKKXUGHWVNDKDQWHUDVJMRUWVLV\IWHDWW
PLQVNDXWODNQLQJWLOOYDWWHQGUDJ LI|UOlQJQLQJHQI|UDWWPLQVNDgVWHUVM|QVPHWDOOEHODVWQLQJ RFKDWWPLQVND
KDOWHUQDDYPHWDOOVWRIWLOXIWHQ &KULVWLDQVVRQ(OHUW -RQHV+DQDHXV 6HILJXUI|UORNDOLVHULQJ
DYJUXYDYIDOOL)DOXQ

  
  

Figur 1. Högar av slagg/varp i centrala Falun 2016.
   Foto
   Stina Jansson, maj 2016.

Figur2. Rödfärgsråvara på gruvområdet 2016.
Foto Stina Jansson, maj 2016.

  

Världsarvet  
cU  EOHY JUXYDQ VWDGHQ RFK GHQ RPJLYDQGH EHUJVPDQVE\JGHQ XWVHWW WLOO YlUOGVDUY DY )1RUJDQHW
81(6&2HIWHUVRPPLOM|QDQVHVYDUDYlUGHIXOOI|UKHODPlQVNOLJKHWHQDWWEHYDUD +DJOXQG +DQDHXV 
0RWLYHULQJHQO\GHU
´'HWKLVWRULVNDLQGXVWULODQGVNDSHWNULQJ6WRUD.RSSDUEHUJHWRFK)DOXQXWJ|UHWWDYGHIUlPVWD
RPUnGHQDI|UJUXYKDQWHULQJ RFK PHWDOOSURGXNWLRQ *UXYGULIWHQXSSK|UGH YLG WDOHWVVOXW
PHQ KDU JHQRP PnQJD nUKXQGUDGHQ KDIW HWW VWDUNW LQIO\WDQGH Sn WHNQLVN VRFLDO RFK SROLWLVN
XWYHFNOLQJL6YHULJHRFK(XURSD´ +DJOXQG +DQDHXV
$WWRPUnGHWlUHWWYlUOGVDUYLQQHElUDWWGHWVNDJDUDQWHUDVVN\GGRFKYnUGI|UDOOIUDPWLGYLONHWEHW\GHUDWW
KHOKHWHQ L JUXYPLOM|Q VlUVNLOW GH lOGUH XSSODJHQ DY VODJJ RFK YDUS VND EHYDUDV VRP GHW lU
(IWHUEHKDQGOLQJVnWJlUGHUVRPDWWWlFNDLQGHPHOOHUVFKDNWDERUWGHPlULQWHP|MOLJWDWWXWI|UDHIWHUVRPGHW
VNXOOHSnYHUNDNXOWXUPLOM|YlUGHQDQHJDWLYW +DJOXQG +DQDHXV 
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SYFTE  OCH  MÅLSÄTTNING  
  
6\IWHW PHG DUEHWHW lU DWW WD UHGD Sn KXU PDUNI|UKnOODQGHQD L )DOXQ DYVHHQGH I|UHNRPVW DY PHWDOOHU
VYDYHOI|URUHQLQJDURFKS+YlUGHSnYHUNDUELRORJLVNDRFKI\VLRORJLVNDSURFHVVHUKRVYHJHWDWLRQHQRFKRP
EHILQWOLJ PDUN lU DQYlQGEDU I|U Q\SODQWHULQJ 6\IWHW lU RFNVn DWW WLWWD Sn GHW RPYlQGD I|UKnOODQGHW ± NDQ
YHJHWDWLRQDQYlQGDVI|UDWWUHQDPDUNIUnQPHWDOOHU
$WWNXQQDDQYlQGDEHILQWOLJPDUNYLGWLOOH[HPSHOH[SORDWHULQJDYQ\DRPUnGHQNDQYDUDHQJRGLGpXUEnGH
HNRQRPLVNWRFKHNRORJLVNWSHUVSHNWLY±ERUWWUDQVSRUWDYEHILQWOLJDPDVVRURFKGLWWUDQVSRUWDYQ\MRUGNRVWDU
SHQJDURFKNUlYHUI|UEUlQQLQJDYIRVVLODEUlQVOHQ$WWWUDQVSRUWHUDERUWEHILQWOLJDPDVVRUNUlYHURFNVnDWWGH
GHSRQHUDVQnJRQDQQDQVWDQVYLONHWNDQEOLNRVWVDPWRFKO|VHULQWHQ|GYlQGLJWYLVSUREOHPHQPHGI|URUHQLQJDU
±SUREOHPHWEDUDIO\WWDVWLOODQQDQSODWV9LGXWOlJJQLQJDYVWRUDYRO\PHUQ\Yl[WMRUGILQQVRFNVnULVNHQDWWGHQ
NRPSDNWHUDVHOOHUInUHQVW|UGVWUXNWXUYDUI|UGHWRIWDlUEUDDWWSODQWHUDLEHILQWOLJMRUGRPGHVVHJHQVNDSHU
WLOOnWHU GHW 2P QDWXUOLJW I|UHNRPPDQGH Yl[WI\VLRORJLVND SURFHVVHU NDQ DQYlQGDV I|U DWW VDQHUD PDUN IUnQ
I|URUHQLQJDUVNXOOHGHWNXQQDYDUDHQNRVWQDGVHIIHNWLYRFKUHVXUVEHVSDUDQGHPHWRGI|UDWWWLOOJlQJOLJJ|UDWLOO
H[HPSHOLQGXVWULPDUNI|UDQGUDV\IWHQWLOOH[HPSHOI|UWlWQLQJDYVWDGVEHE\JJHOVHHOOHUJU|QDUHNUHDWLRQV\WRU
YLONHWNDQYDUDDNWXHOOWLXUEDQDSRVWLQGXVWULHOODPLOM|HU
$UEHWHW XWJnU IUnQ PDUNI|UKnOODQGHQD L )DOXQ RFK GH YlUGHQ VRP XSSPlWWV GlU 'H HIIHNWHU VRP GHVVD
I|UKnOODQGHQKDUSnYHJHWDWLRQHQNDQGRFNVHVVRPJHQHUHOODRFK GlUI|UDSSOLFHUEDUDSnDQGUDSODWVHUPHG
OLNQDQGHPDUNI|UKnOODQGHQ$YVQLWWHWRPPDUNUHQLQJPHGKMlOSDYYl[WHUVNDRFNVnLI|UVWDKDQGVHVVRPHQ
JHQHUHOOVWXGLHDYKXUPHWRGHUQDVNXOOHNXQQDDQYlQGDVSnSODWVHUPHGOLNQDQGHI|URUHQLQJDUVRPL)DOXQ
0nOVlWWQLQJHQ PHG DUEHWHW lU DWW In HQ |NDG JHQHUHOO I|UVWnHOVH I|U YLOND NRQVHNYHQVHU PDUNI|URUHQLQJDU
RUVDNDGHDYJUXYEU\WQLQJVnYlOVRPDQGUDLQGXVWULHUKDUI|UPDUNI|UKnOODQGHQRFKYHJHWDWLRQRFKRPGHWJnU
DWWDQYlQGDYHJHWDWLRQI|UDWWOnQJVLNWLJWVDQHUDGHVVD

Frågeställningar  
)UnJRUVRPEHVYDUDVLDUEHWHW





bUPHWDOOHULK|JDKDOWHUI\WRWR[LVNDGHWYLOOVlJDJLIWLJDI|UYl[WHU"
bUEHILQWOLJPDUNLDYJUXYGULIWHQI|URUHQDGHRPUnGHQL)DOXQDQYlQGEDUI|USODQWHULQJ"
.DQYl[WHUDQYlQGDVI|UDWWUHQDPDUNIUnQPHWDOOHU"

AVGRÄNSNING  
  
)|UDWWXSSI\OODV\IWHRFKPnOVlWWQLQJPHGDUEHWHWRFKVYDUDSnIUnJHVWlOOQLQJDUQDKDUQnJUDDYJUlQVQLQJDU
JMRUWV$YJUlQVQLQJDUQDlUVDWWDI|UDWWDUEHWHWVNDNXQQDJHQRPI|UDVLQRPUDPHQDYK|JVNROHSRlQJRFK
I|UDWWKnOODDUEHWHWLQRPODQGVNDSVLQJHQM|UHQVNRPSHWHQVRPUnGH$YGHQDQOHGQLQJHQDYJUlQVDVDUEHWHWWLOO
DWWLQWHJnSnGMXSHWPHGDOODGHWDOMHULPDUNNHPLVNDRFKYl[WI\VLRORJLVNDSURFHVVHUXWDQWDUXSSGHWVRPDQVHV
YDUDYLNWLJDVWI|UDWWVNDSDHQJHQHUHOOI|UVWnHOVHI|UlPQHW
$UEHWHWDYJUlQVDVWLOODWWHQEDUWVWXGHUDGHPDUNI|UKnOODQGHQRFKI|URUHQLQJDUVRPILQQVXSSPlWWDL)DOXQRFK
VRPlUUHODWHUDGHWLOO)DOXJUXYD3UREOHPDWLNHQPHGXUODNQLQJDYPHWDOOHUIUnQDYIDOOVXSSODJHQUXQWRPJUXYDQ
RFK GHVV I|OMGHU I|U YDWWHQGUDJ EHU|UV HQGDVW VRP EDNJUXQGVLQIRUPDWLRQ RFK DUEHWHW DYJUlQVDV WLOO DWW L
OLWWHUDWXUVWXGLHQHQEDUWEHU|UDI|URUHQLQJDUSnPDUNRFKLQWHLYDWWHQ$UEHWHWDYJUlQVDVRFNVnWLOODWWVWXGHUD
YLONHQ SnYHUNDQ PDUNI|URUHQLQJDU KDU Sn YHJHWDWLRQ RFK XWHVOXWHU GHVV SnYHUNDQ Sn GMXU RFK PlQQLVNRU
(QEDUW QDWXUOLJW I|UHNRPPDQGH YHJHWDWLRQ RFK SODQWHUDG SDUNYHJHWDWLRQ EHU|UV 2GOLQJ DY lWEDUD JU|GRU
XWHVOXWV)|URUHQLQJDUVVHNXQGlUDSnYHUNDQSnGMXURFKPlQQLVNRUJHQRPLQWDJDYlWOLJDGHODUSnSDUNRFK
VNRJVYHJHWDWLRQXWHVOXWVRFNVn
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MATERIAL  OCH  METOD  
  
.lOOPDWHULDOI|UDUEHWHWlUUDSSRUWHUQD0DUNHQVPHWDOOLQQHKnOOL)DOXWlWRUWPHGRPJLYQLQJ 6DQGEHUJ 
0HWDOOHULPDUNLIDOXWlWRUW)|UGMXSDGPLOM|RFKKlOVRULVNEHG|PQLQJ &KULVWLDQVVRQ(OHUW -RQHV 
VDPW)DOXQVKLVWRULVNDVYDYHOEHODVWQLQJ %HUJKROP/|IJUHQ 4YDUIRUW YLONDUHGRYLVDUPDUNNHPLVND
XQGHUV|NQLQJDUVRPJMRUGHVPHOODQnUHQRFK8QGHUV|NQLQJDUQDVRPUHGRYLVDVLUDSSRUWHUQDJlOOHU
IRUWIDUDQGHVRPXQGHUODJI|UULNWOLQMHUXWIlUGDGHDY)DOXNRPPXQRFKlUGHVRPYDULWWLOOJlQJOLJDLDUEHWHW
PHGGHQKlUXSSVDWVHQ
)|UDWWDQDO\VHUDNlOOPDWHULDOHWRFKVYDUDSnIUnJHVWlOOQLQJDUQDKDUHQOLWWHUDWXUVWXGLHJMRUWV/LWWHUDWXUV|NQLQJ
KDU JMRUWV JHQRP 6/8ELEOLRWHNHWV V|NWMlQVW 3ULPR VDPW *RRJOH 6FKRODU 6|NRUG RFK IUDVHU KDU YDULW EO D
I|URUHQLQJDU WXQJPHWDOOHU KHDY\ PHWDOV FRQWDPLQDWHG VRLO PLQH ZDVWH Yl[WHU YHJHWDWLRQ SODQWV WUHHV
SnYHUNDHIIHFWSK\WRWR[LFLW\
'HQOLWWHUDWXUVRPKDUDQYlQWVlULKXYXGVDNYHWHQVNDSOLJDDUWLNODUPHQRFNVnP\QGLJKHWVUDSSRUWHUWU\FNWD
YHUNXSSVODJVYHUNLQIRUPDWLRQSnZHEEVLGRURFKHWWH[DPHQVDUEHWH0DUNNHPLRFKYl[WI\VLRORJLlUlPQHQ
VRPGHWKDUIRUVNDWVLQRPOlQJHYDUI|UDQYlQGEDULQIRUPDWLRQILQQVDWWKlPWDlYHQLOLWWHUDWXUVRPLQWHlUDY
VHQDVWHGDWXP

Figur 3. Lokalisering av gruvavfall i Falun. Färgmarkeringar runt Falu gruva innebär avfall av olika typer.
©Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan och Mät & karta, Falu kommun. Falu kommun 2016.
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LITTERATURSTUDIE  

  

  

DEL  1.  MARKFÖRHÅLLANDEN  I  FALUN  
För att studera om och hur markföroreningarna i Falun påverkar vegetationen har det varit nödvändigt att
ha ett utgångsmaterial som beskriver markförhållandena. I den här delen presenteras de utförda
markundersökningar i Falun som studerats. Uppmätta värden jämförs med Naturvårdsverkets generella
riktvärden.

Bakgrund  till  utförda  undersökningar  
-lUQPDOPVJUXYRU RFK VXOILGPDOPJUXYRU VNLOMHU VLJ nW L PlQJG OlFNWD PHWDOOHU RFK GlUPHG RFNVn L JUDG DY
NRQVHNYHQVHUI|UPLOM|Q$YIDOOHWIUnQMlUQPDOPVJUXYRUKDUHWWOLWHWOlFNDJHDYPHWDOOHUPHGDQDYIDOOHWIUnQ
VXOILGPDOPJUXYRUVnVRP)DOXJUXYDOlWWYLWWUDURFKIULJ|UWXQJPHWDOOHU 1RUGODQGHU  )|URUHQLQJDUQDL
)DOXQNRPPHUIUnQGHROLNDW\SHUQDDYJUXYDYIDOOVRPWLGLJDUHQlPQWV,GHUDSSRUWHUVRPKDUVWXGHUDWVLGHW
KlUDUEHWHWKDUXQGHUV|NQLQJDUJMRUWVDYPDUNDYQHGIDOODQGHVWRIWRFKLYDWWHQJHQRPXWODNQLQJIUnQDYIDOOHW
+DJOXQGRFK+DQDHXV  VNULYHUDWWVRPHQI|OMGDYUHJHULQJHQVEHVOXWDWWUHQD'DOlOYHQ VRPKDUVLWW
XWORSSLgVWHUVM|Q LQRPWLRnUIUnQRFKPHG GHQVnNDOODGH'DOlOYVGHOHJDWLRQHQ WUlIIDGHVHWW
DYWDO RP DWW JHQRPI|UD nWJlUGHU I|U HIWHUEHKDQGOLQJ DY JUXYDYIDOOHW PHOODQ JUXYERODJHW 6725$ RFK
WLOOV\QVP\QGLJKHWHUQD 1DWXUYnUGVYHUNHW /lQVVW\UHOVHQ L 'DODUQDV OlQ RFK )DOX NRPPXQV PLOM|QlPQG
+DJOXQGRFK+DQDHXVVNULYHUYLGDUHDWWI|UDWWJHQRPI|UDnWJlUGHUQDVNDSDGHV)DOXSURMHNWHWVRPSnJLFNIUDP
WLOO  YLONHW KDU OHWW WLOO EODQG DQQDW WYlWWQLQJ RFK VOXWWlFNQLQJ DY NLVEUlQGHUGHSRQLQ YLG I|UH GHWWD
VYDYHOV\UDIDEULNHQRFKVOXWWlFNQLQJDYHWWVDQGPDJDVLQIO\WWDYU|GIlUJVUnYDUDLQRPJUXYRPUnGHWVDPWHWW
VHSDUDWUHQLQJVV\VWHPI|UODNYDWWQHWIUnQJUXYRPUnGHWLVWlOOHWI|UDWWGHWUHQDVWLOOVDPPDQVPHGDYORSSVYDWWQHW
LNRPPXQHQVUHQLQJVYHUN6HILJXUI|UXWEUHGQLQJDYPHWDOOHULPDUNRFKYDWWHQ
(WWVWRUWDQWDOXQGHUV|NQLQJDUKDUJMRUWVJHQRPnUHQDYI|URUHQLQJDULPDUNYDWWHQGUDJJUXQGYDWWHQIO|GHQ
RFKDYQHGIDOODQGHVWRIW'HWLGLJDVWHXQGHUV|NQLQJDUVRPILQQVPHGLXQGHUODJVPDWHULDOHWWLOO)DOXSURMHNWHWlU
IUnQVOXWHWDYWDOHW +DJOXQG +DQDHXV 8QGHUV|NQLQJDUQDKDUJMRUWVLROLNDRPIDWWQLQJPHG
ROLNDPHWRGHURFKDYROLNDDNW|UHUWLOOH[HPSHOI|UYDOWQLQJHQI|U0LOM|RFKKlOVRVN\GGLQRP)DOXNRPPXQ
RFK6/8
,GHWKlUDUEHWHWlUGHQPDUNNHPLVNDVWDWXVHQL)DOXQXSSGHODGLPHWDOOHUVYDYHORFKS+YlUGH
8SSGHOQLQJHQlUJMRUGI|UDWWOlWWI|UVWnHOLJWUHGRYLVDGHWUHVXOWDWDYOLWWHUDWXUVWXGLHQVRPlUQ|GYlQGLJWI|UDWW
VYDUDSnIUnJDQKXUI|UKnOODQGHQDLI|URUHQDGPDUNNDQSnYHUNDYHJHWDWLRQ0nOHWlUDWWJHHQ|YHUEOLFNEDU
I|UVWnHOVHI|UEDNJUXQGHQWLOOI|URUHQLQJDUQDKXUQlUGHKDUXSSPlWWVRFKRPGHJHUHIIHNWHUI|U
YHJHWDWLRQHQ
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Figur 4. Utbredning av metaller i mark och vatten. Färgmarkeringar i centrala Falun
visar utbredning av metallföroreningar. ©Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan
och Mät & karta, Falu kommun. Falu kommun 2016.
  

Utförda  undersökningar  1973  ʹ  1993  
8QGHUnUHQ±JMRUGHVIOHUWDOHWXQGHUV|NQLQJDUDY VNRJV PDUNHQVPHWDOOLQQHKnOOL)DOXQ'HWlUGHW
NlOOPDWHULDOHWVRPULNWOLQMHUJlOODQGHPDUNHQVPHWDOOLQQHKnOOIRUWIDUDQGHEDVHUDVSnWLOOH[HPSHOLUnGULNWDGH
WLOODOOPlQKHWHQJlOODQGHRGOLQJDYlWEDUDJU|GRU )DOXNRPPXQ 'HWILQQVQ\DUHSURYWDJQLQJDUVRP
JMRUWVYLGWLOOH[HPSHOQ\H[SORDWHULQJPHQGHWPDWHULDOHWILQQVLQWHWLOOJlQJOLJWI|UGHWKlUDUEHWHWRFKHQOLJW
+DQV*-RKDQVVRQ1Sn0LOM|RFKVDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQEHNUlIWDUGHVVDQ\DUHSURYHUWLGLJDUHKDOWHU
RFKXWEUHGQLQJDYJUXYPHWDOOHULI|UQDRFKKXPXVLVNRJVPDUN
8WI|UDQGHRFKRPIDWWQLQJDYXQGHUV|NQLQJDUQD±VNLOMHUVLJnWYDUI|UHQGDVWGHODUDYGHPJnUDWW
UHGRYLVD WLOOVDPPDQV 6DQGEHUJ   9lUGHQD VRP GHW KlU DUEHWHW EDVHUDV Sn lU KlPWDGH IUnQ HQ
XQGHUV|NQLQJJMRUGDY0LOM|RFKKlOVRVN\GG)DOXNRPPXQGlUSURYHUWRJVSnORNDOHUL)DOXWlWRUWV
RPJLYQLQJVDPWQnJUDORNDOHUHWWSDUPLOQRUGYlVWRPWlWRUWHQ3URYHUQDWRJVIUnQKXPXVVNLNWHWLWRUUIULVN
WDOOVNRJRFKLIHPORNDOHURFNVnIUnQI|UQDRFKPLQHUDOMRUGHQV|YUHVNLNW7MRFNOHNSnI|UQDRFKKXPXVVNLNW
PlWWHV RFK YHJHWDWLRQHQ EHVNUHYV )RVIRU NDOLXP S+ RFK WLR PHWDOOHU DQDO\VHUDGHV 0nOVlWWQLQJHQ PHG
XQGHUV|NQLQJHQYDUDWWNDUWOlJJDPDUNHQVPHWDOOKDOWHUEODQGDQQDWVRPXQGHUODJI|UI\VLVNSODQHULQJRFKI|U
EHG|PQLQJDYKlOVRULVNHU 6DQGEHUJ 
5HVXOWDWHW DY XQGHUV|NQLQJHQ ILQQV VDPPDQVWlOOW L UDSSRUWHQ 0DUNHQV PHWDOOLQQHKnOO L )DOX WlWRUW PHG
RPJLYQLQJ 6DQGEHUJ   6DQGEHUJV VDPPDQVWlOOQLQJ DY XQGHUV|NQLQJHQ IUnQ  KDU DQYlQWV VRP
XQGHUODJI|UDWWLGHWKlUDUEHWHWWDUHGDSnYLONDPHWDOOHUVRPI|UHNRPPHULK|JDKDOWHUL)DOXQHIWHUVRP
XQGHUV|NQLQJHQlUW\GOLJWUHGRYLVDGRFKlUWLOOJlQJOLJ
                                                                                                                          
1 Hans G Johansson Miljöinspektör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Falu kommun, mailkontakt 201603-15.
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Markens  buffringssystem  
+XUNDQMRUGSURYHUVRPlU|YHUWMXJRnUJDPODIRUWIDUDQGHYDUDDNWXHOOD"9DUI|UDQWDVLQWHPHWDOOKDOWHQKD
I|UlQGUDWVQlPQYlUW"
$VKPDQRFK3XUL  VNULYHUDWWQlULQJVlPQHQILQQVGHOVO|VWDLMRQIRUPLPDUNYlWVNDQGHOVEXQGQDWLOO
RUJDQLVNWRFKRRUJDQLVNWPDWHULDO1lUYl[WHUWDUXSSlPQHQIUnQPDUNHQJHQRPU|WWHUQDNRPSHQVHUDVXWWDJHW
JHQRPDWWQ\DMRQHUNRPPHUXWLPDUNYlWVNDQ)|UPnJDQDWWNRPSHQVHUDI|UI|UlQGULQJDULVDPPDQVlWWQLQJHQ
DY MRQHU L PDUNYlWVNDQ NDOODV PDUNHQV EXIIULQJVV\VWHP YLONHW V\IWDU EnGH WLOO QlULQJVLQQHKnOO RFK WLOO S+
/HUMRUGDUKDUK|JEXIIULQJVNDSDFLWHWYLONHWJ|UDWWNRQFHQWUDWLRQHQDYQlULQJVlPQHQEHKnOOVK|JRFKDWWS+
YlUGHW LQWH I|UlQGUDV WURWV XSSWDJ DY Yl[WHU RFK XUODNQLQJ 6DQGLJD MRUGDU KDU OnJ EXIIULQJVNDSDFLWHW RFK
I|UORUDU GlUI|UOlWW QlULQJVlPQHQRFKYDULHUDULS+YlUGH 2OLNDPHWDOOHUELQGVROLNDKnUWLMRUGHQRFKNDQ
GlUPHGDFNXPXOHUDVXQGHUHQOlQJUHWLGPHGDQDQGUDlUOlWWU|UOLJDRFKXUODNDVQHGnWJHQRPPDUNSURILOHQ
$VKPDQ 3XUL6DQGEHUJ 

Naturvårdsverkets  generella  och  platsspecifika  riktvärden  
1DWXUYnUGVYHUNHW  KDUWDJLWIUDPHQPRGHOOI|UEHUlNQLQJDYJHQHUHOODULNWYlUGHQI|UI|URUHQDGPDUN
5LNWYlUGHQDVNDDQYlQGDVVRPHWWDYIOHUDYHUNW\JYLGULVNEHG|PQLQJDYI|URUHQDGPDUNYLONHWlUHQGHOLYDO
DYHIWHUEHKDQGOLQJVPHWRGSnSODWVHQ(IWHUEHKDQGOLQJDYI|URUHQDGHRPUnGHQ WLOOH[HPSHOJHQRPWlFNQLQJ
HOOHUVFKDNWQLQJ V\IWDUWLOODWWVN\GGDPlQQLVNRUVRPYLVWDVSnRPUnGHWPDUNPLOM|Q\WYDWWHQRFKJUXQGYDWWHQ
$WWULVNEHG|PDRFKHIWHUEHKDQGODI|URUHQDGHRPUnGHQlUHQGHODYDWWXSSI\OODNUDYHQL0LOM|EDONHQRFKGH
SROLWLVNDPLOM|PnOHQ
1DWXUYnUGVYHUNHWV XWJnQJVSXQNWHU U|UDQGH PDUNPLOM|Q lU DWW PDUNPLOM|Q E|U VN\GGDV Vn DWW GH
HNRV\VWHPIXQNWLRQHU VRP EHK|YV I|U GHQ SODQHUDGH PDUNDQYlQGQLQJHQ OnQJVLNWLJW XSSUlWWKnOOV 7Yn ROLND
W\SHUDYPDUNDQYlQGQLQJDQYlQGVYLGEHUlNQLQJDYULNWYlUGHQNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ .0 VRPlUGlU
PlQQLVNRUYLVWDVHQKHOOLYVWLGWLOOH[HPSHOERVWlGHURFKPLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ 0.0 VRPlUGlU
PlQQLVNRUYLVWDVXQGHU\UNHVYHUNVDPWLGWLOOH[HPSHONRQWRURFKLQGXVWULHUVDPWGlUEDUQRFKlOGUHYLVWDV
WLOOIlOOLJW
2OLNDPLQLPLNUDYVlWWVEHURHQGHSnPDUNDQYlQGQLQJ)|UNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ
´«VlWWV VN\GGVQLYnQ Vn DWW PDUNHQV I|UPnJD DWW XWI|UD HNRORJLVND SURFHVVHU WLOO H[HPSHO
PDUNDQGQLQJRFKRPVlWWQLQJDYQlULQJVlPQHQ LQWHEHJUlQVDV,ULNWYlUGHVPRGHOOHQXWJnUPDQ
IUnQDWWSURFHQWDYGHPDUNOHYDQGHDUWHUQDVN\GGDVYLG.0)|UYLVVDI|URUHQLQJDUILQQVlYHQ
IlOWGDWD VRP YLVDU DWW PDUNSURFHVVHUQD LQWH SnYHUNDV RP  SURFHQW DY DUWHUQD VN\GGDV´
1DWXUYnUGVYHUNHW
9LGPLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ
´«E|U PDUNHQ NXQQD VW|GMD GH HNRORJLVND IXQNWLRQHU VRP NUlYV DY PDUNDQYlQGQLQJHQ WLOO
H[HPSHO RGOLQJ DY SU\GQDGVYl[WHU JUlV RFK DQQDQ YHJHWDWLRQ I|U DWW I|UKLQGUD GDPQLQJ RFK
HURVLRQ'MXUE|URFNVnWLOOIlOOLJWNXQQDYLVWDVLQRPRPUnGHW5LNWYlUGHQKDUGlUI|UYDOWVVRP
PRWVYDUDUVN\GGDYSURFHQWDYPDUNOHYDQGHDUWHU´ 1DWXUYnUGVYHUNHW
1DWXUYnUGVYHUNHWVNULYHUYLGDUHDWWULNWYlUGHQDlUVDWWDI|UDWWJHVN\GGPRWKlOVR±RFKPLOM|HIIHNWHURFKlU
EHUlNQDGHI|UYDQOLJDI|URUHQDGHRPUnGHQL6YHULJHEDVHUDGHSnJHQHUHOODHNRWR[LNRORJLVNDGDWD5LNWYlUGHQD
DQJHUGHQK|JVWDDFFHSWDEODI|URUHQLQJVKDOWPHGKlQV\QWLOOPlQQLVNRUPLOM|RFKQDWXUUHVXUVHURFKIXQJHUDU
LQWHHQVDPPDXWDQPnVWHVHVVRPHWWDYIOHUDYHUNW\JLHQVDPODGULVNEHG|PQLQJDYHWWRPUnGHGlUI|UXWRP
PDUNDQYlQGQLQJIDNWRUHUVRPVSULGQLQJVYlJDUVN\GGDYJUXQGRFK\WYDWWHQRFKELRORJLVNDYlUGHQEHK|YHU
YlJDVLQ1lUGHJHQHUHOODULNWYlUGHQDLQWHUlFNHUWLOOI|UDWWJHVN\GGnWPDUNIXQNWLRQHUQDNDQHQSODWVVSHFLILN
EHG|PQLQJLYLVVPnQJ|UDV8WLIUnQVLWXDWLRQHQL)DOXQKDU0HWDOOHULPDUNL)DOXWlWRUW)|UGMXSDGPLOM|
RFKKlOVRULVNEHG|PQLQJ &KULVWLDQVVRQ(OHUW -RQHV WDJLWVIUDPI|UDWW\WWHUOLJDUHVWXGHUDYDGKDOWHUQD
DYWXQJPHWDOOHULPDUNEHW\GHUI|UPlQQLVNRUVKlOVD
6HWDEHOOI|UMlPI|UHOVHDY6DQGEHUJV  VDPPDQVWlOOQLQJDYGHPHWDOOKDOWHUVRPXSSPlWWVDY0LOM|
RFKKlOVRVN\GG)DOXNRPPXQRFK1DWXUYnUGVYHUNHWV  JHQHUHOODULNWYlUGHQI|UVDPPDPHWDOOHU
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6\IWHWPHGMlPI|UHOVHQlUDWWW\GOLJJ|UDKXUK|JDGHXSSPlWWDKDOWHUQDlULI|UKnOODQGHWLOOGHYlUGHQVRP
1DWXUYnUGVYHUNHWEHG|PHUlUK|JVWDDFFHSWDEODKDOWHUI|UNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJUHVSHNWLYHPLQGUHNlQVOLJ
PDUNDQYlQGQLQJ
7DEHOO-lPI|UHOVHDY 1DWXUYnUGVYHUNHWVJHQHUHOODULNWYlUGHQ 1DWXUYnUGVYHUNHW RFKXSSPlWWDPHWDOOKDOWHUL
)DOXQ 6DQGEHUJ 

0HWDOO

1DWXUYnUGVYHUNHWV JHQHUHOOD ULNWYlUGHQ +DOWHU L PDUN L )DOXQ HQOLJW 0LOM| RFK
PJNJWRUUVXEVWDQV
KlOVRVN\GG PJNJWRUUVXEVWDQV
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.0.lQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ
0.0PLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ
7RWDONURP.URPNDQRFNVnI|UHNRPPDLVH[YlUGIRUPPHQGHWlURVDQQROLNWDWWGHWI|UHNRPPHUVRPI|URUHQLQJL
)DOXQ &KULVWLDQVVRQ(OHUW -RQHV+DQDHXV 
1DWXUYnUGVYHUNHWKDULQJHWULNWYlUGHI|UPDQJDQ

6DPPDQWDJHW YLVDU MlPI|UHOVHQ DWW KDOWHUQD DY NREROW NURP RFK QLFNHO lU OnJD RFK OLJJHU XQGHU
1DWXUYnUGVYHUNHWVULNWYlUGHQI|UEnGHNlQVOLJRFKPLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ0HGHOYlUGHWI|UDUVHQLN
|YHUVNULGHU GlUHPRW KDOWHQ I|U NlQVOLJ PDUNDQYlQGQLQJ RFK PD[YlUGHW |YHUVNULGHURFNVn L PLQGUH NlQVOLJ
PDUNDQYlQGQLQJ)|UEO\|YHUVNULGHUPHGHOYlUGHWEnGHNlQVOLJRFKPLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ
.DGPLXP|YHUVNULGHUNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJPHQNODUDUPLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJRFKPHGHOYlUGHW
I|UNRSSDU|YHUVNULGHUNUDIWLJWYlUGHWI|UNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJRFKPD[YlUGHW|YHUVNULGHUPHUlQGXEEHOW
YlUGHWI|UPLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ0HGHORFKPD[YlUGHWI|UNYLFNVLOYHU|YHUVNULGHUYlUGHWI|UNlQVOLJ
PDUNDQYlQGQLQJRFKI|U]LQN|YHUVNULGHUPHGHOYlUGHWNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJRFKPD[YlUGHW|YHUVNULGHU
PHUlQWLRJnQJHUYlUGHWI|UPLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ
0DQJDQILQQVLQWHPHGL1DWXUYnUGVYHUNHWVWDEHOOI|UJHQHUHOODULNWYlUGHQPHQGHXSSPlWWDYlUGHQDEHU|UVL
VDPPDQVWlOOQLQJHQDYnUPDUNXQGHUV|NQLQJ
)|UDWWEHVYDUDGHWKlUDUEHWHWVIUnJHVWlOOQLQJRPPHWDOOHULK|JDKDOWHUlUJLIWLJWI|UYl[WHUNRPPHUGHPHWDOOHU
VRPI|UHNRPPHULKDOWHUVRP|YHUVNULGHUGHJHQHUHOODULNWYlUGHQDDWWVWXGHUDVYLGDUH'HPHWDOOHUVRPHQOLJW
HQMlPI|UHOVHPHGULNWYlUGHQDlUI|UK|MGDRFKVRPGHWWDDUEHWHIRNXVHUDUSnlUVnOHGHVDUVHQLNEO\NDGPLXP
NRSSDUNYLFNVLOYHURFK]LQN0DQJDQWDVRFNVnPHGHIWHUVRPGHWlUDYEHW\GHOVHLVDPPDQKDQJHW
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Svavel  (S)  
6YDYHOlUHWWLFNHPHWDOOLVNWJUXQGlPQHVRPI|UHNRPPHUVRPVYDYHONULVWDOOHUHOOHULI|UHQLQJDUPHGDQGUD
JUXQGlPQHQRFKVRPLMRQIRUPNDOODVI|UVXOILG 1( 0DOPlUGHQVDPPDQVlWWQLQJDYPLQHUDOHULEHUJ
VRP EU\WV I|U DWW XWYLQQD PHWDOOHU 1(   'HQ PDOP VRP EUXWLWV L )DOX JUXYD lU VXOILGPDOP RFK KDU
LQQHKnOOLWGHQK|JVWDKDOWHQVYDYHODYODQGHWVVXOILGPDOPJUXYRU 6*8VH%HUJKROP/|IJUHQ 4YDUIRUW
  YLONHW OHWW WLOO H[WUHPD VYDYHOXWVOlSS WLOO OXIWHQ XQGHU GH nUKXQGUDGHQ VRP JUXYDQ RFK GHVV
NULQJLQGXVWULHUYDULGULIW
%HUJKROP/|IJUHQ 4YDUIRUW  VNULYHUDWWVYDYHOXWVOlSSHQKDUVLWWXUVSUXQJLPDOPEU\WQLQJHQSnGHQ
WLGHQGnEHUJHWVSUlFNWHVJHQRPHOGQLQJVDPWEHDUEHWQLQJHQDYPDOPHQVNHGGHJHQRPXSSKHWWQLQJVnNDOODG
URVWQLQJYLONHWLQQHEDUDWWVYDYOHWDYJLFNWLOOOXIWHQVRPVYDYHOGLR[LGOLNVRPIUnQWLOOYHUNQLQJHQDYVYDYHOV\UD
VRPVNHGGHIUnQPLWWHQDYWDOHWWLOOE|UMDQDYWDOHW
%HUJKROP/|IJUHQ 4YDUIRUWVNULYHUYLGDUHDWWKXUP\FNHWDYVYDYHOXWVOlSSHQVRPLSDUWLNHOIRUPIDOOHUQHU
WLOOPDUNHQRFKGHSRQHUDVGlUNDQEHUlNQDVPHGKMlOSDYVLPXOHULQJDUDYXWVOlSSVKDOWHUJHQRPXSSJLIWHURP
PlQJGEUXWHQPDOPRFKKlQV\QWDVWLOOWHPSHUDWXUYLQGULNWQLQJYLQGKDVWLJKHWRFKRPPDUNHQlUEDUHOOHU
WlFNW DY YHJHWDWLRQ VW|UUH PlQJG SDUWLNODU GHSRQHUDV Sn VNRJVPDUN lQ Sn EDUPDUN  )|UIDWWDUQD KDU
VDPPDQVWlOOWEHUlNQLQJDUDYGHQDFNXPXOHUDGHVYDYHOGHSRVLWLRQHQVRPlUJMRUGDJHQRPXSSJLIWHURPPlQJG
EUXWHQPDOPRFKUnNRSSDUSURGXNWLRQI|UJUXYDQVGULIWVWLGIUnQWDOHWWLOOGHVVVWlQJQLQJ
6DPPDI|UIDWWDUHPHQDUDWWGHWILQQVHQVWRURVlNHUKHWLGHVVDEHUlNQLQJDURFKI|UDWWLGHWKlUDUEHWHWVWXGHUD
GH JHQHUHOOD HIIHNWHUQD DY VYDYHOXWVOlSS KDU LQJHQ \WWHUOLJDUH I|UGMXSQLQJ L GHWDOMHUDGH YlUGHQ JMRUW
+XYXGDQWDJDQGHW XWLIUnQ NlOOPDWHULDOHW lU DWW XWVOlSSHQ DY VYDYHOGLR[LG KDU YDULW HQRUPW VlUVNLOW XQGHU
JUXYDQVVWRUKHWVWLGSnWDOHWGnGHWORNDODXWVOlSSHWI|U)DOXQHWWHQVNLOWnUNDQKDYDULWUXQWWRQ
VYDYHOGLR[LGYLONHWNDQMlPI|UDVPHGDWWGHWWRWDODXWVOlSSHWI|UKHOD6YHULJHnUXSSJLFNWLOOWRQ
%HUJKROP/|IJUHQ 4YDUIRUW RFKnUWLOOGU\JWWRQ 6XQGVWU|P (QEHUlNQLQJDY
XWVOlSSVYlUGHQDVlJHUDWWVDPPDQWDJHWKDUXSSWLOONJVYDYHOGLR[LGWLOOI|UWVYDUMHNYDGUDWPHWHUPDUNLQRP
HQUDGLHDYHQNLORPHWHUIUnQJUXYDQ 6XQGVWU|P 
Prover tagna på fyra platser 1994 visar ett medelvärde på 1000 kg svavel per ha± ner till 50 cm djup, vilket
är tre gånger mer än vid en jämförelse med prover tagna ner till en meters djup i Mellansverige (Bergholm,
Ek, Löfgren & Qvarfort 2001).

pH  
S+lUHWWORJDULWPLVNWPnWWSnNRQFHQWUDWLRQHQDYYlWHMRQHULHQO|VQLQJGlUHQK|JUHNRQFHQWUDWLRQJHUVXUDUH
YlWVND RFK OlJUH S+YlUGH 1(   S+YlUGHW L PDUN SnYHUNDV DY PnQJD IDNWRUHU VRP YLONHQ W\S DY
RUJDQLVNWPDWHULDOVRPEU\WVQHURFKEHUJJUXQGHQVVDPPDQVlWWQLQJ VNRJVPDUNlULDOOPlQKHWVXU PHQRFNVn
L VWRU XWVWUlFNQLQJ DY I|URUHQLQJDU RUVDNDGH DY PlQVNOLJ DNWLYLWHW S+YlUGHW SnYHUNDU HQ UDG DNWLYLWHWHU L
PDUNHQ VRP Yl[WHUV I|UPnJD DWW WD XSS QlULQJVlPQHQ OLNVRP WXQJPHWDOOHU RFK JUDGHQ DY PLNURELRORJLVN
DNWLYLWHW $VKPDQ 3XUL 
6DQGEHUJ  UHGRYLVDUS+PlWQLQJDUQDIUnQXQGHUV|NQLQJHQVDPWJ|UHQ|YHUJULSDQGHMlPI|UHOVH
PHGUHVXOWDWHWDYHQXQGHUV|NQLQJVRP0LOM|RFKKlOVRVN\GG)DOXNRPPXQ JMRUGHSnORNDOHUL
NRPPXQHQ
%HUJKROP /|IJUHQ  4YDUIRUW   EHKDQGODU S+PlWQLQJDUQD IUnQ HQ XQGHUV|NQLQJ VRP JMRUGHV DY
%HUJKROP6/8GnSURYHUWRJVIUnQKXPXVVNLNWHW 2KRULVRQWHQ XUODNQLQJVVNLNWHW (KRULVRQWHQ 
VDPWSnI\UDROLNDQLYnHUSHUJURSL%KRULVRQWHQSnHWWnWWLRWDOSURYSODWVHULVNRJVPDUNLRFKUXQW)DOXWlWRUW
)|UIDWWDUQD J|U RFNVn HQ MlPI|UHOVH PHOODQ VMXWWLRWDOHWV XQGHUV|NQLQJ RFK HQ XQGHUV|NQLQJ IUnQ  GlU
PDUNSURILOHQSnIHPSODWVHUXQGHUV|NWHV
6DQGEHUJV  VDPPDQVWlOOQLQJYLVDUDWWLXQGHUV|NQLQJHQIUnQOLJJHUS+YlUGHWLKXPXVVNLNWHWXQGHU
LEnGHWlWRUWHQRFKNULQJOLJJDQGHVNRJVPDUN8QGHUV|NQLQJHQIUnQEHNUlIWDUVDPPDUHVXOWDWnUV
XQGHUV|NQLQJYLVDUDWWPLQHUDOMRUGHQSnHQPHWHUVGMXSL&KRULVRQWHQlUSnYHUNDGDY PDUNI|UVXUQLQJRFK
I|UIDWWDUHQUHGRYLVDUS+YlUGHWSnSURYSODWVHUQDSnHQVNDODIUnQS+!WLOOS+
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%HUJKROP /|IJUHQ  4YDUIRUWV VDPPDQVWlOOQLQJ DY XQGHUV|NQLQJHQ IUnQ  YLVDU DWW S+YlUGHW L
KXPXVVNLNWHWSnPDMRULWHWHQDYSURYSODWVHUQDOLJJHUPHOODQRFKRFKSnUHVWHUDQGHGHOPHOODQRFK
PHGHWWPHGLDQYlUGHSnS+,XUODNQLQJVVNLNWHWYDULHUDUS+PHOODQRFKRFKL%KRULVRQWHQ
YDULHUDUYlUGHQDPHOODQRFKPHGVWLJDQGHYlUGHMXOlQJUHQHULKRULVRQWHQSURYHUQDWRJV
(QOLJW%HUJKROP/|IJUHQ 4YDUIRUWYLVDUXQGHUV|NQLQJHQIUnQVMXWWLRWDOHWDWWI|UVXUQLQJHQLKXPXVVNLNWHWlU
XWEUHGG|YHUHWWVWRUWJHRJUDILVNWRPUnGHVRPLXQGHUOLJJDQGHPLQHUDOMRUGVODJHUPLQVNDUQHURFKNRQFHQWUHUDU
I|UVXUQLQJHQWLOORPUnGHWQlUPDVWWlWRUWHQYLONHWNDQNRSSODVLKRSPHGDWWXWVOlSSHQDYI|UVXUDQGHlPQHQ
VNHWW QlUPDVW JUXYDQ -lPI|UHOVHQ PHG XQGHUV|NQLQJHQ IUnQ  YLVDU DWW LQJHQ VW|UUH I|UlQGULQJ VNHWW
I|UXWRPHWWMRUGSURYIUnQVRPWRJVSnPMlODMRUGRFKYLVDGHHWWOlJUHS+lQ|YULJSURYHUVRPWRJVSn
VDQGLJPRLJPRUlQ
-lPI|UHOVHQPHOODQGHROLNDXQGHUV|NQLQJDUQDYLVDUDWWS+LKXPXVVNLNWHWLVWRUWVHWWOLJJHUXQGHUlQGDQHU
WLOOLEnGHWlWRUWRFKVNRJVPDUN$WWKXPXVVNLNWHWlUVXUWlUQRUPDOWHIWHUVRPGHWLQQHKnOOHURUJDQLVND
V\URU IUnQ QHGEUXWQD Yl[WGHODU (WW KXPXVODJHU SnHOOHU VWUD[ XQGHU lU QRUPDOW I|U VNRJVPDUN 0DUN,QIR
 
,XUODNQLQJVVNLNWHWYDULHUDUS+PHOODQRFK,PLQHUDOMRUGHQYDULHUDUYlUGHWIUnQLGHQ|YHUVWDGHOHQ
DY%KRULVRQWHQWLOOFLUNDL&KRULVRQWHQ3+LPLQHUDOMRUGSnYHUNDVDYGHWJHRORJLVNDPDWHULDOHWRFKHWW
QRUPDOWYlUGHLVNRJVPDUNlUVYDJVXUWPHOODQRFK 0DUN,QIR %HUJKROP/|IJUHQ 4YDUIRUW
 PHQDUDWWI|UVXUQLQJHQLPLQHUDOMRUGHQQlUPDVW)DOXWlWRUWlUHQI|OMGDYI|UVXUDQGHlPQHQIUnQHQOnQJ
WLGVJUXYLQGXVWUL
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DEL  2.  MARKFÖRHÅLLANDENAS  PÅVERKAN  PÅ  VEGETATIONEN  
I det här stycket beskrivs näringsämnena och hur de tas upp av växter. Vidare beskrivs hur de specifika
metaller som finns i förhöjda halter i Falun tas upp av växter och vilka fytotoxiska effekter de kan ha. Stycket
avslutas med hur näringsstatusen i Falun ser ut och vilka följder det fått samt metoder för att förbättra
näringstillgängligheten.

Näringsämnen  och  metaller  
(LFKKRUQ(YHUWRFK5DYHQ  I|UNODUDUDWWYl[WHUEHK|YHUEnGHRUJDQLVNDRFKRRUJDQLVNDQlULQJVlPQHQ
I|U DWW GHVV ELRNHPLVND SURFHVVHU VND IXQJHUD 'H QlULQJVlPQHQ VRP Yl[WHQ EHK|YHU I|U DWW LQWH YLVD
EULVWV\PSWRP XSSUlWWKnOOD DOOD SURFHVVHU RFK NXQQD VOXWI|UD VLQ OLYVF\NHO NDOODV HVVHQWLHOOD RFK EODQG GH
HVVHQWLHOODQlULQJVlPQHQDILQQVRFNVnYLVVDPHWDOOHU)|UIDWWDUQDVNULYHUYLGDUHDWWYl[WHURFNVnNDQWDXSS
PnQJDIOHUlPQHQlQGHHVVHQWLHOOD±|YHUROLNDNHPLVNDlPQHQKDUKLWWDWVLYl[WGHODU9DGVRPKLWWDVL
Yl[WHQVSHJODUPDUNLQQHKnOOHWYDUI|UGHWlULQWUHVVDQWDWWXQGHUV|NDKXUYl[WHUSnYHUNDVDYXSSWDJHWRFKRP
RFKKXUYl[WHUNDQDQYlQGDVI|UDWWVDQHUDPDUNIUnQI|URUHQLQJDU
'HHVVHQWLHOODQlULQJVlPQHQDGHODVHQOLJW(LFKKRUQ(YHUWRFK5DYHQXSSLPDNURRFKPLNURQlULQJVlPQHQ
GlU PDNURQlULQJVlPQHQ EHK|YV L VWRU PlQJG PLQVW  PJNJ WRUUVXEVWDQV  RFK PLNURQlULQJVlPQHQ L
P\FNHWOLWHQPlQJG PD[PJNJWRUUVXEVWDQV 6\UHYlWHRFKNROlUVMlOYNODUDPDNURQlULQJVlPQHQVRP
WLOOJRGRVHV JHQRP GH JUXQGOlJJDQGH I|UXWVlWWQLQJDUQD I|U Yl[WOLJKHW ± OXIW RFK YDWWHQ 'H YLNWLJDVWH
PDNURQlULQJVlPQHQDLPDUNlUNYlYHIRVIRURFKNDOLXPRFKGlUXW|YHUEHK|YVVXOIDWPDJQHVLXPNDOFLXP
0LNURQlULQJVlPQHQlUHQOLJWVDPPDI|UIDWWDUHPRO\EGHQQLFNHONRSSDU]LQNPDQJDQERUMlUQRFKNORU
%ODQGGHHVVHQWLHOODQlULQJVlPQHQDILQQVQnJUDDYGHWXQJPHWDOOHUVRPL)DOXQILQQVLP\FNHWK|JUHKDOWHUlQ
YDGULNWYlUGHQWLOOnWHU7XQJPHWDOOHUNDQVnOHGHVYDUDOLYVQ|GYlQGLJDLUlWWPlQJGHU

Höga  metallhalters  påverkan  på  markförhållanden  och  vegetation  
+XUPHWDOOHUSnYHUNDUYHJHWDWLRQlUHWWNRPSOH[WlPQHGlUHQYLVVPlQJGDYHWWYLVVWlPQHLPDUNLQWHKHOW
HQNHOWEHK|YHUEHW\GDHWWYLVVWXSSWDJDYlPQHWDYYl[WHU9l[WI\VLRORJLVNDSURFHVVHUVRPSnYHUNDUKXUVWRU
PlQJG PHWDOOHU VRP WDV XSS DY HQ Yl[W lU HQOLJW $OORZD\   EODQG DQQDW GHQ VSHFLILND PHWDOOHQV
NRQFHQWUDWLRQRFKELQGQLQJLPDUNRFKPDUNYlWVNDKXUPHWDOOHQU|UVLJIUnQPDUNWLOOURW\WDRFKWUDQVSRUWIUnQ
URW\WDLQLURWHQRFKYLGDUHIUnQURWWLOOVNRWW
5DVNLQHWDO  EHVNULYHUDWWKXUYl[WHUSnYHUNDVDYDWWYl[DSnPDUNPHGK|JDPHWDOOKDOWHUEHURUSnYLOND
DY GHVVD SURFHVVHU VRP lU DNWLYD RFK XWLIUnQ GHW NDQ JUXSSHU PHG ROLND |YHUOHYQDGVVWUDWHJLHU XUVNLOMDV
([NOXGHUDUHKLQGUDUPHWDOOHUIUnQDWWWUDQVSRUWHUDVWLOOYl[WHQVRYDQMRUGLVNDGHODURFKNDQODJUDVWRUDPlQJGHU
PHWDOOHULU|WWHUQD,FNHH[NOXGHUDUHWUDQVSRUWHUDUPHWDOOHUWLOOGHRYDQMRUGLVNDYl[WGHODUQDRFKNDQGHODVLQL
WYn XQGHUJUXSSHU LQGLNDWRUHU RFK K\SHUDFNXPXODWRUHU GlU KDOWHUQD VDPODGH L LQGLNDWRUYl[WHU YLVDU Sn
LQQHKnOOHW L PDUNHQ PHGDQ K\SHUDFNXPXODWRUHU NDQ NRQFHQWUHUD K|JUH PHWDOOKDOWHU lQ L GHQ RPJLYDQGH
PDUNHQLVLQDYlYQDGHU
*DOODJKHUHWDO  OlJJHUWLOODWWDFNXPXOHULQJDYPHWDOOHULYl[WHQSURSRUWLRQHOOWWLOOKDOWHQDYVDPPD
PHWDOOHU L PDUN lU HQ VWUDWHJL GlU Yl[WHQ WDU XSS PHWDOOHU WLOO HWW PlWWDW WLOOVWnQG GlU DQWLQJHQ KRPHRVWDV
MlPYLNWVI|UKnOODQGH HOOHUKlPPDGWLOOYl[WLQWUlIIDU
$OORZD\  I|UNODUDUDWWURWHQVXSSWDJDYPHWDOOHUIUnQPDUNO|VQLQJHQVNHUJHQRPDEVRUSWLRQRFKXSSWDJHW
DYKnUWEXQGQDPHWDOOHU|NDUMXPHUURW\WDYl[WHQSURGXFHUDU$EVRUEWLRQVPHNDQLVPHUQDNDQHQOLJWI|UIDWWDUHQ
YDULHUDPHOODQROLNDPHWDOOMRQHURFKMRQHUVRPWDVXSSSnVDPPDVlWWNDQNRQNXUUHUDPHGYDUDQGUD)|UXWRP
XSSWDJJHQRPU|WWHUQDNDQlPQHQRFNVnWDVXSSJHQRPEODGHQYDUI|UOXIWEXUQDI|URUHQLQJDURFNVnNDQILQQDV
LYl[WHQ2OLNDVOlNWHQRFKDUWHUYDULHUDULNlQVOLJKHWI|UEnGHI|URUHQLQJDURFKEULVWHU
)|UHNRPVWDYP\NRUUKL]DGHWYLOOVlJDV\PELRVPHOODQVYDPSRFKWUlGU|WWHUGlUVYDPSHQJ\QQDUWUlGHWJHQRP
DWW|NDGHVVXSSWDJDYYDWWHQRFKQlULQJ (LFKKRUQ(YHUW 5DYHQ YHUNDUHQOLJW/HSS  NXQQD
11  
  

PLQVNDXSSWDJHWDYWXQJPHWDOOHU/HSSQlPQHUDWWSLRQMlUDUWHUVRPWLOOH[HPSHOEM|UNVOlNWHW %HWXODVS RFK
SLOVOlNWHW 6DOL[VS VRPYl[HUSnPHWDOOI|URUHQDGPDUNKDUP\FNHWP\NRUUKL]D
1HGDQI|OMHUHQJHQRPJnQJDYYDGOLWWHUDWXUVWXGLHQYLVDUDQJnHQGHWLOOJlQJOLJKHWXSSWDJRFKWR[LVNDHIIHNWHU
DYGHPHWDOOHUVRPILQQVLK|JDKDOWHUL)DOXQ6HWDEHOOI|UVDPPDQVWlOOQLQJDYK|JDPHWDOOKDOWHUVSnYHUNDQ
SnPDUNI|UKnOODQGHQRFKYHJHWDWLRQ

Arsenik  (As)  
$OORZD\  VNULYHUDWWYl[WHUVXSSWDJDYDUVHQLNYDQOLJWYLVLQWHlUVSHFLHOOWK|JWRFKWLOORFKPHGLPDUN
PHGK|JDKDOWHUDYDUVHQLNLQQHKnOOHUYl[WHULQWHVNDGOLJDKDOWHUDYlPQHW*HQHUHOOW|NDUXSSWDJHWRFKGHQ
WR[LVNDHIIHNWHQDYDUVHQLNPHGVMXQNDQGHS+VSHFLHOOWS+XQGHUPHQXSSWDJHWNDQPRWVDWWRFNVn|NDPHG
HWWK|JUHS+$OORZD\VRPYLVVHUOLJHQUHIHUHUDUWLOOMRUGEUXNVJU|GRUVNULYHUDWWHQI\WRWR[LVNHIIHNWDYDUVHQLN
lUSO|WVOLJPLQVNQLQJDYYDWWHQXSSWDJLURWHQRFKPLVVIlUJQLQJI|OMWDYQHNURV YlYQDGVG|G LEODGVSHWVDUQD
$ODJLFHWDO  QlPQHURFNVnQnJUDI\WRWR[LVNDHIIHNWHUDYDUVHQLNKlPPDGWLOOYl[WPLVVIlUJDGHU|WWHU
YLVVQDQGHEODGDWWYl[WHQDQWDUHQU|GOLODIlUJVRPI|OMGDYDWWSLJPHQWHWDQWRF\DQLQ|NDUVDPWLYLVVDIDOO
SODVPRO\V DWWFHOOHUQDI|UORUDUYDWWHQ 
$ODJLFHWDOKDUXQGHUV|NWKXUDUVHQLNWDVXSSDYEM|UNVOlNWHW %HWXODVS RFKOLQGVOlNWHW 7LOLDVS SnPDUN
VRPlUI|URUHQDGSnJUXQGDYNRSSDUXWYLQQLQJJHQRPDWWPlWDKDOWHUQDDYlPQHWLU|WWHURFKEODG*HQHUHOOW
YLVDUXQGHUV|NQLQJHQDWWI|UEnGDVOlNWHQDKLWWDGHVGHK|JVWDKDOWHUQDLLQGLYLGHUVRPYX[LWSnPDUNPHGOnJW
S+RFKK|JVWNRQFHQWUDWLRQDYPHWDOOHU$OODXQGHUV|NWDLQGLYLGHUYHUNDGHGRFNIULVNDXWDQV\PSWRPSn
NORURV EOHNDHOOHUYLWDEODG HOOHUQHNURV

Bly  (Pb)  
(QOLJW&KULVWLDQVVRQ(OHUW -RQHV  YLVDUXQGHUV|NQLQJDUDWWGHWEO\VRPILQQVLPDUNHQL)DOXQlUKnUW
EXQGHWVRPEO\VXOILGLQXWLMlUQPLQHUDORFKGlUI|UKDUOnJELRWLOOJlQJOLJKHW$QGHOHQVYnUO|VOLJWEO\|NDUPHG
|NDGKDOWEO\LPDUNHQRFKDQGHOHQOlWWO|VOLJWRFKGlUPHGYl[WWLOOJlQJOLJWEO\lUOnJLKXPXVVNLNWHWPHQ|NDU
PHGMRUGGMXSHW $KOJUHQVH&KULVWLDQVVRQ(OHUW -RQHV (QOLJW-RKQVVRQ  WDVEO\IUlPVW
XSSDYYl[WHULIRUPHQ3ERFKJ\QQDVEODQGDQQDWDYOnJWS+RFKOnJKDOWRUJDQLVNWPDWHULDO'HWNDQEHW\GD
DWWGHWILQQVOnJKDOWYl[WWLOOJlQJOLJWEO\LKXPXVVNLNWHWPHQPHUOlQJUHQHULPLQHUDOMRUGHQPHQDWWGHQVW|UVWD
DQGHOHQEO\L)DOXQlQGnlUVYnUO|VOLJW &KULVWLDQVVRQ(OHUW -RQHV 
*DOODJKHUHWDO  IDQQLVLQXQGHUV|NQLQJDWWKDOWHQEO\LU|WWHUYDUOlJUHlQLRPJLYDQGHMRUGRFKlPQHW
LQWHWUDQVSRUWHUDVYLGDUHWLOORYDQMRUGLVNDYl[WGHODU.XPDUHWDO  VNULYHUDWWLI|UV|NPHGYHJHWDWLRQSn
EO\I|URUHQDG PDUN YLVDGH DOOD Yl[WHU HQ KlPPDG WLOOYl[W DY U|WWHU RFK VNRWW OLNVRP GnOLJ EODGXWYHFNOLQJ
9l[WHULNnOVOlNWHW %UDVVLFDVS ILFNlYHQSLJPHQWHULQJDYDQWRF\DQLQHU U|GOLODIlUJlPQH SnEODGRFKVWDP

Kadmium  (Cd)  
-RKQVVRQ  VNULYHUDWWNDGPLXPlUOlWWU|UOLJWLQRPYl[WHUWDVOlWWXSSRFKXSSWDJHW|NDUPHG|NDQGHKDOW
L PDUNHQ$QGHOHQ OlWWO|VOLJW NDGPLXP L MRQIRUP RFK GlUPHG Yl[WWLOOJlQJOLJKHWHQ |NDU PHG HWW S+YlUGH
XQGHUOLNVRPYLGK|JVDOWNRQFHQWUDWLRQLPDUNYlWVNDQ(QOLJW6DQGEHUJ  YDULHUDULQWHNDGPLXPKDOWHQ
VSHFLHOOWP\FNHWPHOODQGHXQGHUV|NWDRPUnGHQDL)DOXQ
$ODJLF HW DO   EHNUlIWDU DWW NDGPLXP lU OlWWU|UOLJW PHQ VNULYHU DWW ROLND Yl[WHU InU ROLND I\WRWR[LVND
HIIHNWHUDYNDGPLXPYDUI|UGHWILQQVPRWVWULGLJDXSSJLIWHURPYLONDGHVVDHIIHNWHUlURFKYDULFHOOYlYQDGHQ
lPQHW DFNXPXOHUDV , VLQ XQGHUV|NQLQJ DY PHWDOOXSSWDJHW L EM|UN RFK OLQG IDQQ $ODJLF HW DO GH K|JVWD
NRQFHQWUDWLRQHUQDDYNDGPLXPLU|WWHUQDVDPWDWWXSSWDJHWI|OMGHVDPPDP|QVWHUVRPI|UDUVHQLNGHWYLOO
VlJDK|JUHKDOWHUXSSPlWWHVSnGHPHVWI|URUHQDGHSODWVHUQDPHGOnJWS+VDPWDWWDOODXQGHUV|NWDLQGLYLGHU
lQGnYHUNDGHYDUDIULVND
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Koppar  (Cu)  
8SSWDJHWDYNRSSDUJ\QQDVDYHWWOnJWS+RFKKlPPDVDYWLOOI|UVHODYNDONRUJDQLVNWPDWHULDORFKIRVIDW
-RKQVVRQ 'HWYHUNDUVRPDWWGHWHVVHQWLHOODQlULQJVlPQHWNRSSDUUHJOHUDVLQWHUQWLYl[WHUVnDWWHQ
NRQVWDQWNRQFHQWUDWLRQKnOOVREHURHQGHDYRPJLYDQGHKDOWHULPDUNHQ 7LPEHUO\HWDOVH-RKQVVRQ 
XSS WLOO GHQ P\FNHW K|JD KDOWHQ DY PLQVW  PJNJ L PDUNHQ Gn UHJOHULQJVV\VWHPHW VOXWDUIXQJHUD RFK
KDOWHQLYl[WHQ|NDU %DNHURFK%URRNVVH-RKQVVRQ +DOWHQL)DOXQQnULQWHXSSWLOOGHQQLYnQ
YDUI|UGHWVNXOOHEHW\GDDWWYl[WHUQDVMlOYDUHJOHUDUXSSWDJVQLYnQDYNRSSDU
*DOODJKHUHWDO  IDQQDWWNRSSDUOLNVRPEO\LQWHWUDQVSRUWHUDVYLGDUHWLOORYDQMRUGLVNDYl[WGHODURFKDWW
KDOWHQLU|WWHUQDYDUOlJUHlQLGHQRPJLYDQGHMRUGHQ&KDW]LVWDWKLV$OLIUDJLVRFK3DSDLRDQQRX  KDU
VWXGHUDWSODQWRUDYURELQLD 5RELQLDSVHXGRDFDFLD RFKSRSSHOVOlNWHW 3RSXOXVVS XQGHUGHWI|UVWDnUHWHIWHU
HWDEOHULQJ)|UIDWWDUQDIDQQDWWGHWR[LVNDHIIHNWHUQDDYNRSSDUlUNORURVLXQJDEODGRFKLGHIOHVWDIDOORFNVn
KlPPDGWLOOYl[W3nlOGUHEODGREVHUYHUDGHVQHNURVLKRSUXOODGHRFKVPnEODGNRUWDRFKLEODQGG|GDVNRWWRFK
LQnJUDIDOOKHOWG|GDWUlG)|UV|NHWJMRUGHVSnPDUNPHGQHXWUDOWS+RFKYLGMlPI|UHOVHPHGlOGUHWUlGVn
SnYHUNDGHVGHLQWHOLNDDOOYDUOLJWVRPGHXQJDLQGLYLGHUQD6\PSWRPSnNRSSDUI|UJLIWQLQJNDQXSSWUlGDYLG
KDOWHUSnPJNJHQOLJW&KDSPDQ  L&KDW]LVWDWKLV$OLIUDJLVRFK3DSDLRDQQRX  YLONHWLQWHlU
OnQJW|YHUPHGHOKDOWHQL)DOXQRFKOnQJWXQGHUGHQXSSPlWWDPD[KDOWHQ

Kvicksilver  (Hg)  
.YLFNVLOYHUlUVYnUU|UOLJWLPDUNHQYLONHWJ|UDWWKDOWHQPHGWLGHQNDQE\JJDVXSS -RKQVVRQ $OORZD\
 VNULYHUDWWYl[WHUVNYLFNVLOYHUXSSWDJlUOnJWRFKDWWlPQHWJHQHUHOOWDFNXPXOHUDVLU|WWHUQDXWDQDWW
VSULGDVWLOORYDQMRUGLVNDGHODUPHQDWWYLGKDOWHUDY+J|YHUPJNJLPDUNHQVNHUHQYLVVWUDQVSRUWWLOO
VNRWWHQ0HGHOKDOWHQL)DOXQlU|YHUPJNJ
6DQGEHUJ  VNULYHUDWWYLVVDPHWDOOKDOWHUI|OMHUVDPPDYDULDWLRQVP|QVWHUGHWYLOOVlJDKDUJRGNRUUHODWLRQ
RFKNYLFNVLOYHUDUVHQLNRFKEO\lUHWWH[HPSHOSnGHWWD.YLFNVLOYHUDUVHQLNRFKEO\ILQQVHQOLJW6DQGEHUJV
VDPPDQVWlOOQLQJLH[WUHPWI|UK|MGDKDOWHULGHWPHVWPHWDOOSnYHUNDGHRPUnGHWVRPVWUlFNHUVLJIUnQ)DOXJUXYD
PRWV\GRVWWLOORPUnGHW*DOJEHUJHW3HHU%D[WHU5LFKDUGV)UHHPDQ 0XUSK\ 2005) VNULYHUDWWNYLFNVLOYHU
lUWR[LVNWI|UYl[WHUPHQQlPQHULQWHYLONDV\PSWRPGHWRUVDNDU

Mangan  (Mn)  
-RKQVVRQ  VNULYHUDWWPDQJDQLIRUPHQ0QlUYl[WWLOOJlQJOLJWPHGDQPDQJDQPHGDQGUDR[LGDWLRQVWDO
lUPHURO|VOLJD8SSWDJHWJ\QQDVDYDQDHUREDI|UKnOODQGHQRFKOnJWS+RFKWR[LVNDV\PSWRPXSSNRPPHUYLG
KDOWHU L O|Y Sn FLUND  PJNJ (QOLJW &KDW]LVWDWKLV $OLIUDJLV RFK 3DSDLRDQQRX   lU GH WR[LVND
HIIHNWHUQDSnGHO|YWUlGVRPXQGHUV|NWVGHVDPPDVRPI|UNRSSDU±NORURVLXQJDEODGRFKQHNURVLlOGUHVDPW
G|GDVNRWWRFKLQnJUDIDOOG|GDWUlG
6DQGEHUJ  VNULYHUDWWKDOWHQPDQJDQlUHQOLJWnUVPDUNXQGHUV|NQLQJRQRUPDOWOnJLGHWRPUnGH
VRPKDUVRPPHVWEO\NYLFNVLOYHURFKDUVHQLN0DQJDQlUHWWYLNWLJWVSnUlPQHVRPPnQJDVYDPSDUEHK|YHU
I|U DWW EU\WD QHU Yl[WEHVWnQGVGHOHQ OLJQLQ YDUI|U GHQ OnJD PDQJDQKDOWHQ NDQ YDUD HQ RUVDN WLOO GHQ GnOLJD
QHGEU\WQLQJHQDYI|UQDLRPUnGHWIUnQ)DOXJUXYDWLOO*DOJEHUJHW,QRPVDPPDJHRJUDILVNDRPUnGHlUKDOWHQ
Yl[WWLOOJlQJOLJWIRVIRUOnJYLONHWHQOLJW6DQGEHUJNDQEHURSnGHQOnJDI|UQDQHGEU\WQLQJHQRFKDYVDNQDGHQDY
QHGEU\WDUH

Zink  (Zn)  
-RKQVVRQ  VNULYHUDWW]LQNlUOlWWO|VOLJWLPDUNXSSWDJHWJ\QQDVDYOnJWS+RFKlPQHWU|UVLJOlWWWLOO
Yl[WHQVROLNDGHODU,YDQRY6DYRFKNLQRFK.X]QHWVRY7LPLU\D]HY  KDUVWXGHUDWGHWR[LVNDHIIHNWHUQDDY
]LQNSnXQJDSODQWRUDYWDOO 3LQXVV\OYHVWULV )|UV|NHWYLVDGHDWWYLGK|JDNRQFHQWUDWLRQHUDY]LQNPLQVNDGH
IU|JURQLQJHQURWV\VWHPHWVXWYHFNOLQJRFKGHQWRWDODWLOOYl[WHQKlPPDGHVVW|UQLQJDULROLNDRUJDQVXWYHFNOLQJ
DYELRPDVVDVDPWI|UlQGULQJDULSLJPHQWVRPLQJnULIRWRV\QWHVHQ7URWVGHWWDPHQDUI|UIDWWDUQDDWWHQUHODWLYW
OLWHQGHODYGHXQGHUV|NWDSODQWRUQDILFNWR[LVNDV\PSWRPRFKDWWGHQVW|UVWDDQGHOHQXWYHFNODGHWROHUDQVPRW
]LQN
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Tichelen, Colpaert och Vangronsveld (2000) har undersökt påverkan av zink hos tall och dess samband med
vissa mykorrhizasvampar. Vid en jämförelse visade unga plantor som utsatts för höga halter av zink och utan
förekomst av mykorrhiza skadade rotsystem och rödaktiga barr, medan plantor som fick växa i symbios med
mykorrhizasvampar fick gröna barr och välutvecklade rotsystem. pH var i försöket runt 3,5. Wilkinson &
Dickinson (1995) se Tichelen, Colpaert och Vangronsveld (2000) menar att det är metallresistent
mykorrhizasvamp som gör att träd kan växa på av metaller extremt förorenad mark, och inte att trädarterna
själva har utvecklat resistens mot metaller.

7DEHOO6DPPDQVWlOOQLQJDYK|JDPHWDOOKDOWHUVSnYHUNDQSnPDUNI|UKnOODQGHQRFKYHJHWDWLRQ

Ämne

Upptaget gynnas
av

Toxiska symptom

Arsenik (As)

Lågt pH (<5), högt
pH.

Minskat vattenupptag, nekros, hämmad
tillväxt, ökat antocyanin, missfärgade rötter,
plasmolys.

Bly (Pb)

Lågt pH, låg halt
organiskt material.

Hämmad tillväxt, dålig bladutveckling, ökat
antocyanin.

Kadmium (Cd)

Ökad halt i marken,
lågt pH (<6), hög
salthalt i
markvätskan.

Inga uppgifter.

Koppar (Cu)

Lågt pH.

Unga plantor: kloros i blad, hämmad tillväxt.
Äldre plantor: nekros i blad, små blad, döda
skott, döda träd.

Kvicksilver (Hg)

Höga halter i mark
(>0,1 mg/kg).

Inga uppgifter.

Mangan (Mg)

Lågt pH, anaeroba
förhållanden.

Kloros i unga blad, nekros i äldre blad. Låg
nedbrytning av förna vid låga halter mangan.

Zink (Zn)

Lågt pH.

Minskad frögroning, hämmad utveckling av
rotsystem, hämmad tillväxt, förändringar i
pigment som ingår i fotosyntesen.

Svaveldioxidutsläpp  och  försurad  mark  
6YDYHOGLR[LGlUWLOOVDPPDQVPHGNYlYHR[LGHURFKDPPRQLDNGHWlPQHVRPKDUVW|UVWEHW\GHOVHI|UI|UVXUQLQJ
DYPDUNRFKYDWWHQGUDJ 1DWXUYnUGVYHUNHW 
,/LQQpVEHVNULYQLQJDUDY)DOXQIUnQVMXWWRQKXQGUDWDOHWVDNQDVWUlGJUlV|UWHURFKPRVVRUUXQWJUXYDQ (N
/|IJUHQ%HUJKROP 4YDUIRUW (QOLJW(NHWDONDQK|JDXWVOlSSDYVYDYHOGLR[LGRUVDNDVNDGRUSnJUDQ
3LFHDDELHV RFKP\FNHWK|JDXWVOlSSRUVDNDVNRJVG|GYLONHWVNHGGHXQGHUWDOHWLQRPHWWDYVWnQGDY
QnJUDNLORPHWHUIUnQJUXYDQ)|UIDWWDUQDVNULYHUDWWGHWXQGHUWDOHWIRUWIDUDQGHGRNXPHQWHUDGHVVNDGRU
SnWUlGVEODGRUVDNDGHDYVYDYHOGLR[LGXWVOlSSHQ3URGXNWLRQVVNRJHQUXQW)DOXQlUHQOLJW(NHWDOGRFNLQWH
SnYHUNDGDYVYDYHOGLR[LGXWVOlSSHQLQXWLGPHQGlUHPRWlUXQGHUYHJHWDWLRQHQRFKKXPXVVNLNWHWLVNRJVPDUN
QlUDJUXYDQVW|UWI|UPRGOLJHQSnJUXQGDYK|JDPHWDOOKDOWHULPDUNHQ
S+YlUGHWLKXPXVVNLNWHWL)DOXQlUOnJWSnPnQJDSODWVHUOlJUHlQYDQOLJWLVNRJVPDUNOLNVRPLGHQ|YHUVWD
GHOHQDYPLQHUDOMRUGHQ(NHWDO  VNULYHUDWWLGHPHVWI|UVXUDGHRPUnGHQDGlURFNVnPHWDOOEHODVWQLQJHQ
lUVRPK|JVW|YHUVWLJHUI|UVXUQLQJHQlQGnLQWHGHQLYnHUVRPILQQVLV\GYlVWUD6YHULJHRFKVRPGlUlURUVDNDG
DYVXUQHGHUE|UG
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Näringsstatus,  vegetationspåverkan  och  förnanedbrytning  
+XPXVVNLNWHW ELOGDV QlU I|UQD GHW YLOO VlJD EDUU O|Y RFK DQGUD G|GD Yl[WGHODU Sn PDUNHQ EU\WV QHU DY
PDUNOHYDQGHRUJDQLVPHU3n*DOJEHUJHWVRPlUGHWPHVWPHWDOOI|URUHQDGHRPUnGHW VHILJXUI|UORNDOLVHULQJ
DY *DOJEHUJHW  lU GHQ KlU QHGEU\WQLQJHQ VWDUNW KlPPDG YLONHW OHGHU WLOO DWW GHW LQWH ELOGDV QnJRW Q\WW
KXPXVVNLNW 6DQGEHUJ 'HQSnYHUNDQSnYHJHWDWLRQHQL)DOXQVRP6DQGEHUJ  QlPQHUIUlPVWKDU
LDNWWDJLWVlUDWWGHWSnRPUnGHW*DOJEHUJHWNQDSSWILQQVQnJRQV\QOLJYHJHWDWLRQI|UXWRPWDOOVNRJ7DOOHQVHU
GRFNYLWDOXW*HQHUHOOWSnYHUNDVI|UHNRPVWHQDYODYDUPRVVDRFKOLQJRQQHJDWLYWDYEO\NYLFNVLOYHUDUVHQLN
NRSSDU NURP RFK NREROW(Q XQGHUV|NWORNDO Sn *DOJEHUJHW VNLOMHUVLJ IUnQ GHW JHQHUHOOD P|QVWUHWVNULYHU
6DQGEHUJPHGHWWWMRFNDUHKXPXVVNLNWlQGH|YULJORNDOHUQDLQRPVDPPDRPUnGHOLNVRPPHUOLQJRQODYDU
RFKPRVVRU$QOHGQLQJHQVNXOOHNXQQDYDUDDWWWUlGVNLNWHWGlUWLOOYLVVGHOEHVWnUDYEM|UNVRPELOGDUHQDQQDQ
I|UQD
,  nUV PDUNXQGHUV|NQLQJ DQDO\VHUDGHV OlWWO|VOLJW IRVIRU RFK NDOLXP YLONHW L 6DQGEHUJV  
VDPPDQVWlOOQLQJ YLVDU DWW GHQ Yl[WWLOOJlQJOLJD IRVIRUKDOWHQ lU OnJ Sn *DOJEHUJHW VRP lU GHW PHVW
PHWDOOSnYHUNDGH RPUnGHW 0|MOLJD RUVDNHU VRP DQJHV lU XWIlOOQLQJ DY VYnUO|VOLJW IRVIDW PLQVNDG
ELQGQLQJVI|UPnJDWLOOKXPXVVNLNWHWI|UlQGUDGRPVlWWQLQJDYRUJDQLVNWPDWHULDORFKDYVDNQDGDYQHGEU\WDUH
VRPVYDPSDURFKEDNWHULHU*HQHUHOODV\PSWRPSnIRVIRUEULVWKRVYl[WHUlUP|UNQDQGHRFKU|GOLODEODGPDVVD
KlPPDGVWDPWLOOYl[WRFKDWWGHlOGVWDEODGHQEOLUP|UNEUXQDRFKG|U (LFKKRUQ(YHUW 5DYHQ 
*HQRPJnQJHQ DY GH lPQHQ VRP ILQQV LK|JD KDOWHU L PDUNHQ L )DOXQ YLVDU DWW GH DOOD|NDU LO|VOLJKHW RFK
Yl[WWLOOJlQJOLJKHWPHGVMXQNDQGHS+S+YlUGHWLKXPXVVNLNWHWlULGHWXQGHUV|NWDRPUnGHWIUnQQHUWLOO
, PLQHUDOMRUGHQ YDULHUDU S+YlUGHW IUnQ  L GHW |YHUVWD VNLNWHW WLOO  L GHW XQGHUVW XSSPlWWD VNLNWHW 'HQ
I|URUHQDGH PDUNHQ L )DOXQ lU GlUPHG P\FNHW I|UVXUDG PHG S+YlUGHQ XQGHU GH I|U VNRJVPDUN QRUPDOD
$VHQVLR&RYHORRFK.DQGHOHU  EHNUlIWDUDWWOnJWS+RFKOLWHKXPXVWLOOVDPPDQVPHGK|JDKDOWHUDY
WXQJPHWDOOHUlUYDQOLJDI|UKnOODQGHQSnI|UHGHWWDJUXYPDUN
(LFKKRUQ(YHUWRFK5DYHQ  VNULYHUDWWQlULQJVXSSWDJHWlUNlQVOLJWI|UI|UlQGULQJDULS+RFKKRVPnQJD
Yl[WHUlUPDUJLQDOHUQDI|UWROHUDQVVPn)|UHNRPVWDYP\NRUUKL]DlUI|UGHIOHVWDYl[WHUYLNWLJWI|UDEVRUSWLRQ
RFKWUDQVSRUWDYIRVIRUPHQVDPWLGLJW|NDUGnRFNVnXSSWDJHWDYNRSSDURFK]LQN9LGOnJWS+EOLUlYHQGHQL
PDUNYDQOLJDVWHPHWDOOHQDOXPLQLXPO|VOLJWLPDUNYlWVNDQ$OXPLQLXPJ|UHQOLJWI|UIDWWDUQDIRVIRUPLQGUH
WLOOJlQJOLJWRFKKLQGUDUXSSWDJHWDYMlUQ$VKPDQRFK3XUL  VNULYHUDWWDOXPLQLXPlUI\WRWR[LVNWHIWHUVRP
GHWNDQI|UKLQGUDFHOOGHOQLQJRFKKlPPDU|WWHUQDVWLOOYl[W$OXPLQLXPI|UJLIWQLQJNDQVHVSnI|UNU\PSWDRFK
NQXEELJDU|WWHUVRPLQWHQnUOlQJUHQHULPDUNHQlQGH|YHUVWDKRULVRQWHUQDYLONHWPLQVNDUYDWWHQXSSWDJHWRFK
J|UYl[WHUWRUNNlQVOLJD
5RVV  SnVWnUDWWGHWlUP|MOLJWDWWWUlGEOLUPHUPRWVWnQGVNUDIWLJDRPGHKDUWLOOUlFNOLJWWLOOJnQJWLOOQlULQJ
RFKYDWWHQVRPLVLQWXUEHURUSnMRUGHQVQlULQJVVWDWXV2OLNDPHWRGHUI|UMRUGI|UElWWULQJNDQJ|UDWR[LVND
lPQHQPLQGUHU|UOLJDRFKJ\QQDQlULQJVWLOOJnQJHQ$WWDQYlQGDNDONLROLNDIRUPHUI|UDWWK|MDS+YlUGHWL
PDUN KDU YDULW SUDNWLN L nUKXQGUDGHQ *RXOGLQJ  %ODNH VH9DQJURQVYHOGHWDO   &KDW]LVWDWKLV
$OLIUDJLVRFK3DSDLRDQQRX  VNULYHUDWWI|UV|NPHGNDONQLQJKDUKDIWJRGHIIHNWSnDWWUHGXFHUDKDOWHQ
WLOOJlQJOLJNRSSDURFKPDQJDQRFKDWWWR[LVNDHIIHNWHUSnO|YWUlGI|UVYDQQHIWHUDWWNDOFLXPNDUERQDW &D&2 
WLOOI|UWV MRUGHQ )|UV|NHW JMRUGHV GRFN Sn MRUGDU PHG QHXWUDOW S+ .DONQLQJHQ L I|UV|NHW JMRUGH RFNVn DWW
I|UQDQHGEU\WQLQJHQRFKELOGDQGHWDYKXPXV|NDGHYLONHWDQWDVEHURSnDWWGHQPLNURELRORJLVNDDNWLYLWHWHQ
|NDGHLRFKPHGWLOOI|UVHOQDYNDON'HQ|NDGHQHGEU\WQLQJHQPHGI|UGHRFNVnDWWKDOWHUQDDYRUJDQLVNWNRO
VDPW NYlYH VM|QN 8SSWDJHW DY MlUQ |NDGH L GH XQGHUV|NWDWUlGHQ =LQNXSSWDJHW LSRSSHO PLQVNDGH JHQRP
NDONQLQJ
.DONQLQJNDQYDUDJ\QQVDPWI|UDWW|NDQHGEU\WQLQJHQDYI|UQDRFKELOGDQGHWDYKXPXVRFKGlUPHG|ND
QlULQJVWLOOJlQJOLJKHWHQI|UWDOO 3LQXVV\OYHVWULV SnVXUVNRJVPDUN 6DDUVDODPLHWDOVH&KDW]LVWDWKLV
$OLIUDJLV 3DSDLRDQQRX .DONNDQRFNVnNRPELQHUDVPHGWLOOI|UVHODYRUJDQLVNWNRPSRVWPDWHULDOI|U
DWWEnGHK|MDS+RFKUHGXFHUDWLOOJlQJOLJKHWHQKRVWR[LVNDPHWDOOHUVDPWJHMRUGHQWLOOVNRWWDYHVVHQWLHOOD
QlULQJVlPQHQRFKI|UElWWUDVWUXNWXUHQ 9DQJURQVYHOGHWDO 3+K|MQLQJJHQRPNDONQLQJLV\IWHDWWnWHUVWlOOD
I|URUHQDGPDUNNDQGRFNJ|UDDUVHQLNU|UOLJW -RQHV,QVNHHS 1HXPDQVH9DQJURQVYHOGHWDO RFK
GHWVDPPDNDQJlOODI|UDQGUDPHWDOOHUVnVRPNRSSDU$VKPDQRFK3XUL  UHNRPPHQGHUDUDWWMRUGHQ
NDONDVXSSWLOOS+I|UDWWI|UKLQGUDI\WRWR[LVNDHIIHNWHUDYOnJWS+
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$VHQVLR &RYHOR RFK .DQGHOHU   KDU L I|UV|N PHG WUlGSODQWHULQJ DY WDOO 3LQXV VS  RFK HXNDO\SWXV
(XFDO\SWXVVS RFKMRUGI|UElWWULQJPHGU|WVODPSnI|UHGHWWDJUXYPDUNIXQQLWDWWEnGHPDUNHQVS+YlUGHRFK
QlULQJVlPQHQDV WLOOJlQJOLJKHW |NDGH PHG EnGD PHWRGHUQD (QEDUW WUlGSODQWHULQJ |NDGH LQWH PLNUROLYHW L
PDUNHQPHQHQNRPELQDWLRQDYWUlGSODQWHULQJRFKU|WVODP|NDGHPDUNDQWGHQPLNURELRORJLVNDPDVVDQ7URWV
GHW |NDGH PLNUROLYHW RFK WLOOJnQJHQ Sn QlULQJVlPQHQ YLG WLOOI|UVHO DY U|WVODP NXQGH PHWDOOHUQDV QHJDWLYD
LQYHUNDQVSnUDV

Figur 5. Området Galgbergets lokalisering i förhållande till gruvan. ©Lantmäteriet 2016. Kartan är
modifierad.
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DEL  3.  MARKRENING  MED  HJÄLP  AV  VEGETATION  
I den här delen beskrivs fytoremediering som markreningsmetod och de processer som ingår i begreppet
förklaras. Vidare undersöks hur metoden kan tillämpas och vilka växter som kan användas.

Fytoremediering  som  metod  
2PYLVVDYl[WHUKDUVWUDWHJLHUI|UDWWWDXSSPHWDOOHURFKODJUDGHPLYlYQDGHQNDQGHGnDQYlQGDVI|UDWWUHQD
I|URUHQDGPDUN"
1DWXUYnUGVYHUNHW  XSSVNDWWDUDWWGHWILQQVFLUND SRWHQWLHOOWI|URUHQDGHRPUnGHQL6YHULJHRFK
PnQJD DY GHP lU PDUN VRP VNXOOH YDUD DWWUDNWLYW DWW DQYlQGD I|U DWW E\JJD WLOO H[HPSHO ERVWlGHU RFK
DUEHWVSODWVHU,QQDQI|URUHQDGHRPUnGHQWDVLDQVSUnNPnVWHGHHIWHUEHKDQGODVGHWYLOOVlJDDWWI|URUHQLQJDUQD
PnVWHERUWHOOHUSnDQQDWVlWWInVXQGHUNRQWUROO
'HW DY ULNVGDJHQ DQWDJQD PLOM|NYDOLWHWVPnOHW ´*LIWIUL PLOM|´ EHU|U I|URUHQDGH RPUnGHQ 1DWXUYnUGVYHUNHW
 (QOLJWGHGHOPnOVRPDQWRJVVNDnWJlUGHU
´«XQGHU nUHQ  KD JHQRPI|UWV YLG Vn VWRU DQGHO DY GH SULRULWHUDGH I|URUHQDGH
RPUnGHQD DWW PLOM|SUREOHPHW L VLQ KHOKHW L KXYXGVDN NDQ YDUD O|VW DOOUD VHQDVW nU ´
1DWXUYnUGVYHUNHW 
$WWDQYlQGD Yl[WHU I|U DWWUHQD I|URUHQDG PDUN Vn NDOODG I\WRUHPHGLHULQJ lU HQ PHWRG VRP lQQXLQWH KDU
SURYDWVLVW|UUHXWVWUlFNQLQJL6YHULJHPHQ$QGHUVVRQRFK6YHQVVRQ  VNULYHULVLWWH[DPHQVDUEHWHDWWYlO
XWIRUPDGHI\WRUHPHGLHULQJVSURMHNWVNXOOHNXQQDYDUDHQPHWRGI|UDWWQnGHWDQWDJQDPLOM|PnOHWWLOO
)\WRUHPHGLHULQJ NDQ GHILQLHUDV VRP ´UHQLQJ DY MRUGRFK YDWWHQGUDJ IUnQ VNDGOLJD VXEVWDQVHU PHG KMlOS DY
Yl[WHU´ 1(   3LORQ6PLWV   EHVNULYHU PHWRGHQ VRP HQ WHNQRORJL VRP WDU YDUD Sn GH QDWXUOLJW
I|UHNRPPDQGHSURFHVVHUGlUYl[WHURFKGHPLNURRUJDQLVPHUVRPILQQVLUKL]RVIlUHQ URW]RQHQGHWRPUnGHL
PDUNHQVRPlUGLUHNWSnYHUNDWDYURWHQ EU\WHUQHURFKLVROHUDURUJDQLVNDRFKRRUJDQLVNDI|URUHQLQJDU
,EHJUHSSHWI\WRUHPHGLHULQJLQJnUIOHUDROLNDSURFHVVHU8SSGHOQLQJRFKEHQlPQLQJYDULHUDUQnJRWPHOODQROLND
NlOORU 9DQJURQVYHOG HW DO   QlPQHU I\WRH[WUDNWLRQ I\WRRFK UKL]RGHJUDGHULQJ RFK I\WRVWDELOLVHULQJ
%ODQG GH SURFHVVHU VRP DQYlQGV I|U UHQLQJ DY PDUN QlPQHU 3LORQ6PLWV   XW|YHU GHVVD RFNVn
I\WRVWLPXOHULQJ RFK I\WRDYGXQVWQLQJ $QGHUVVRQ RFK 6YHQVVRQ   DGGHUDU K\GUDXOLVN NRQWUROO RFK
I\WRWlFNQLQJWLOOGHUHGDQQlPQGDSURFHVVHUQD9LONDSURFHVVHUVRPE|UYlOMDVEHURUSnI|UXWVlWWQLQJDUQDSn
SODWVHQRFKI|URUHQLQJDUQDVHJHQVNDSHU $QGHUVVRQ 6YHQVVRQ )OHUDSURFHVVHUNDQRFNVnVDPYHUND
SnHQSODWVRFKYl[WYDOHWSnYHUNDURFNVnYLONDSURFHVVHUVRPNRPPHUDWWVNH1HGDQI|UNODUDVNRUWIDWWDWYDG
GHROLNDSURFHVVHUQDLQQHElU

Fytoextraktion  
9LGI\WRH[WUDNWLRQWDVI|URUHQLQJDUXSSRFKDFNXPXOHUDVLYl[WHUQDVELRPDVVDRFKI|UVERUWIUnQPDUNHQGn
Yl[WPDWHULDOHWWDVERUW $QGHUVVRQ 6YHQVVRQ3LORQ6PLWV )\WRH[WUDNWLRQDQYlQGVPHVWI|UDWW
WDXSSPHWDOOHURFKDQGUDRRUJDQLVNDI|URUHQLQJDU 3LORQ6PLWV 
9l[WHU VRP OlPSDU VLJ ElVW I|U I\WRH[WUDNWLRQ VND NXQQD WROHUHUD GH lPQHQ VRP GH DFNXPXOHUDU YDUD
VQDEEYl[DQGH RFK VQDEEW DFNXPXOHUD lPQHQ L GHQ RYDQMRUGLVND ELRPDVVDQ VDPW YDUD HQNOD DWW VN|UGD
9DQJURQVYHOG HW DO   9l[WHU I|U I\WRH[WUDNWLRQ NDQ YDUD DQWLQJHQ LQGLNDWRUYl[WHU VRP NDQ WD XSS
PHWDOOHULHQPlQJGVRPVSHJODUKDOWHQLPDUNHQHOOHUK\SHUDFNXPXOHUDUHVRPNDQWDXSSP\FNHWK|JUHKDOWHU
5DVNLQHWDO )\WRH[WUDNWLRQlUGHQSURFHVVVRPRPQlPQVRIWDVWLOLWWHUDWXUHQRFKYHUNDUYDUDGHQPHVW
DQYlQGDLI\WRUHPHGLHULQJVSURMHNW
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Fyto-‐  och  rhizodegradering/fytostimulering  
Pilon-Smits (2005) skriver att vid fytodegradering tar växter upp främst organiska föroreningar, för att sedan
bryta ned dem med hjälp av enzymer. Vid rhizodegradering eller fytostimulering bryts enligt samma
författare organiska ämnen ned utanför växten, i rhizosfären, med hjälp av mikrober. De nedbrutna
föroreningarna kan växten använda som näring, och i vissa fall utsöndras slut- eller mellanprodukter
(Andersson & Svensson 2007). För att växter ska fungera för fyto- och rhizodegradering bör enligt PilonSmits ha stora och täta rotsystem och höga halter av nedbrytande enzymer.

Fytostabilisering  
Fytostabilisering innebär att växter används för att stabilisera föroreningar i jorden (Pilon-Smits 2005),
genom att föroreningarna förändras i rhizosfären eller att markkemin eller mikrobiologin förändras där
(Andersson och Svensson 2007). Genom fytostabilisering förhindras föroreningar från att föras vidare genom
erosion, urlakning, avrinning eller genom att göra föroreningarna mindre växttillgängliga.
Andersson och Svensson skriver om att områden med förorenat gruvavfall, där metallerna inte kan brytas
ner, är lämpliga för fytostabilisering för att ge växtlighet åt områdena och förhindra spridning av
föroreningar.

Fytoavdunstning  
)\WRDYGXQVWQLQJLQQHElUDWWlPQHQVRPOlWWWDVXSSRFKWUDQVSRUWHUDVJHQRPYl[WHUVYlYQDGDYGXQVWDUWLOO
OXIWHQJHQRPWUDQVSLUDWLRQ $QGHUVVRQ 6YHQVVRQ3LORQ6PLWV $QGHUVVRQRFK6YHQVVRQPHQDU
DWWHQI|UGHOPHGPHWRGHQlUDWWJLIWLJDlPQHQNDQRPYDQGODVWLOOHQPLQGUHJLIWLJIRUPPHQDWWGHQRFNVn
NDQ LQQHElUD DWW JLIWLJD lPQHQ HQEDUW I|UIO\WWDV IUnQ PDUN WLOO OXIWHQ 0HWRGHQ KDU HQOLJW$QGHUVVRQ RFK
6YHQVVRQSURYDWVSnNYLFNVLOYHURFKDUVHQLNXWDQDWWGHWKLWWDWVEHYLVI|UDWWGHQIXQJHUDU

Hydraulisk  kontroll  
Vid hydraulisk kontroll förhindras föroreningar från att urlakas nedåt eller att spridas horisontellt, genom att
träd tar upp förorenat grund-, mark- eller ytvatten genom rötterna och som sedan avdunstar (Andersson &
Svensson 2007; Pilon-Smits 2005). Träd kan planteras antingen som en barriär mellan det förorenade
området och exempelvis ett vattendrag som bör skyddas, eller direkt på den förorenade platsen (Andersson
och Svensson 2007). Metoden fungerar för vattenlösliga föroreningar i icke fytotoxiska koncentrationer
(Suthersan 2002 se Andersson och Svensson 2007).

Fytotäckning  
)\WRWlFNQLQJLQNOXGHUDVDY$QGHUVVRQRFK6YHQVVRQ  VRPHQI\WRUHPHGLHULQJVPHWRGGlUYl[WPDWHULDO
DQYlQGVI|UDWWWlFNDGHSRQLHU*HQRPYl[WHUVWUDQVSLUDWLRQPLQVNDVPlQJGHQYDWWHQQHUWLOOGHWGHSRQHUDGH
PDWHULDOHW RFK GlUPHG PLQVNDV PlQJGHQ I|URUHQDW ODNYDWWHQ )|UIDWWDUQD VNULYHU DWW L I\WRWlFNQLQJ NDQ
UHPHGLHUDQGHSURFHVVHUVRPUKL]RGHJUDGHULQJRFKI\WRVWDELOLVHULQJLQJnLGHIDOOYl[WHUQDVU|WWHUQnUQHUWLOO
GHWGHSRQHUDGHPDWHULDOHW)\WRWlFNQLQJlULGDJLQWHWLOOnWHWVRPHQGDWlFNQLQJVPDWHULDOL6YHULJHXWDQPnVWH
DQYlQGDVLKRSPHGNRQYHQWLRQHOODWlFNQLQJVODJHU
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Tillämpning  av  fytoremediering  
Var och hur kan ovanstående metoder för fytoremediering vara användbara? Vilka egenskaper bör de växter
som används för metoden ha?

Fördelar  och  nackdelar  
Sleegers (2010) beskriver fytoremediering som ett processinriktat verktyg, där återtagandet av forna
industrimark visualiseras genom den långsamma process som metoden innebär, och att dess värde kan ligga i
den estetiska upplevelsen som ges under reningens gång. Sleegers menar att de förorenade ytor som är vanliga
i industriella och postindustriella städer är värdefulla markresurser, men att de ofta är isolerade och skapar
fysiska barriärer i det urbana landskapet och att fytoremediering skulle kunna fylla en funktion i utvecklandet
av grön infrastruktur.
Andersson och Svensson (2007) menar att de största fördelarna med fytoremediering är de låga kostnaderna
och lägre miljöpåverkan, i förhållande till konventionella metoder där föroreningar schaktas bort. En siffra på
tio gånger lägre kostnad för fytoremediering, jämfört med konventionella metoder, nämns (Schnoor 1997 se
Peer HW DO 2005). Pilon-Smits (2005) bekräftar att eftersom fytoremediation sker på plats, i motsats till att
föroreningarna schaktas bort, är det en kostnadseffektiv metod som också minskar risken att människor, djur
och miljö utsätts för förorenade massor.
Fytoremediering är optimalt att använda på stora förorenade områden med medelhöga eller låga
koncentrationer av föroreningar (McCutcheon och Schnoor 2003 se Andersson och Svensson 2007). För
områden med hög koncentration av föroreningar kan fytoremediering kompletteras med konventionella
metoder (Suthersan 2002 se Andersson och Svensson 2007). Pilon-Smits (2005) menar att en kombination av
till exempel schaktning och fytoremediering ofta är den mest kostnadseffektiva metoden, då utbredning och
koncentration av föroreningar ofta är heterogent sammansatta.
Det långa tidsperspektivet som fytoremediering innebär kan ses som en nackdel, då metoden inte lämpar sig
för områden som måste saneras snabbt. Suthersan (2002) se Andersson och Svensson (2007) nämner också
nackdelar som att växtmaterialet måste anpassas till klimatet på platsen vilket gör att erfarenheter inte kan tas
direkt från projekt i andra länder, att växtsäsongerna är kortare i kallare klimat vilket ger längre reningsprocess,
att reningen begränsas till växternas rotdjup, att avfallet från fytoextraktion kan vara farligt och måste
omhändertas rätt samt att föroreningar ackumulerade i växter kan vara skadliga för betande djur. Pilon-Smits
skriver att en av fytoremedieringens begränsningar är föroreningarnas biotillgänglighet. Om bara en liten del
av ämnena i marken är i tillgänglig form för växter så fungerar inte metoden ensam för att sanera området.

Växter  lämpliga  för  fytoremediering  
3LORQ6PLWV  VNULYHUDWWGHWYLNWLJDVWHYLGYDODYYl[WHUI|UI\WRUHPHGLHULQJlUDWWDQYlQGDDUWHUVRP
QRUPDOWYl[HUSnHOOHUQlUDGHWI|URUHQDGHRPUnGHWHIWHUVRPGHWEHW\GHUDWWGHIXQJHUDUI|UI|UKnOODQGHQDRFK
NDQ WROHUHUD GH I|UHNRPPDQGH I|URUHQLQJDUQD /LNVRP XSSWDJHW DY I|URUHQLQJDU YDULHUDU PHOODQ ROLND
Yl[WVOlNWHQNDQGHWRFNVnYDULHUDPHOODQROLNDDUWHURFKNORQHU 3HHUHWDO RFKIOHUDDUWHUNDQEHK|YD
VDPSODQWHUDVHOOHUYDULHUDVIUnQnUWLOOnUI|UDWGHUDVHJHQVNDSHUVNDNRPSOHWWHUDYDUDQGUD .HOOHUVH3HHU
HWDO 
(QOLJW(LFKKRUQ(YHUW 5DYHQ  lUDWWKLWWDYl[WHUVRPWROHUHUDUK|JDKDOWHUDYPHWDOOHUHWWlPQHVRP
EHK|YHUXQGHUV|NDVPHUI|UDWWKLWWDVlWWDWWVDQHUDI|URUHQDGHRPUnGHQHIWHUWLOOH[HPSHOLQGXVWULHU  3HHUHW
DO  VNULYHUDWWLQGHOQLQJHQDYYl[WHULWROHUDQWDLQGLNDWRUHURFKK\SHUDFNXPXOHUDUHlUDQYlQGEDUI|UDWW
EHVNULYDYl[WHUVRPNDQOHYDSnI|URUHQDGPDUN7ROHUDQWDYl[WHUNDQYl[DSnPDUNVRPlUWR[LVNI|UGHIOHVWD
DQGUDDUWHUJHQRPDWWKLQGUDlPQHQIUnQDWWWDVLJLQLURWYlYQDGHQRFKEHK|YHULQWHYDUDYDUNHQLQGLNDWRUHU
HOOHU K\SHUDFNXPXOHUDUH ,QGLNDWRUYl[WHU KDU DQYlQWV YLG SURVSHNWHULQJ DY PHWDOOHU GlU WLOO H[HPSHO GHQ L
6YHULJHYDQOLJWI|UHNRPPDQGH 1DWXUKLVWRULVNDULNVPXVHHW |UWHQEDFNVNlUYIU| 7KODVSLFDHUXOHVFHQV 
VHGDQOlQJHKDUYLVDWVVLJYl[DSnPDUNPHGK|JDKDOWHU]LQN 3HHUHWDO 
1lUGHWJlOOHUXSSWDJDYI|URUHQLQJDULELRPDVVDQGHWYLOOVlJDI\WRH[WUDNWLRQPHQDU(LFKKRUQ(YHUW 5DYHQ
lUK\SHUDFNXPXOHUDUHGHPHVWLQWUHVVDQWDYl[WHUQDI|UI\WRUHPHGLHULQJHIWHUVRPGHNDQVDPODHQK|JKDOW
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PHWDOOHU L VLQ ELRPDVVD 3LORQ6PLWV   VNULYHU PRWVDWW DWW K\SHUDFNXPXOHUDUH LQWH lU SDVVDQGH I|U
I\WRUHPHGLHULQJHIWHUVRPGHJHQHUHOOWYl[HUOnQJVDPWRFKELOGDUOLWHQPlQJGELRPDVVD3HHUHWDOEHNUlIWDU
PRWVWULGLJKHWHUQDEODQGIRUVNDUHPHOODQK|JDFNXPXODWLRQPHQOLWHQELRPDVVDRFKOlJUHDFNXPXODWLRQPHQ
VWRURFKOlWWVN|UGDGELRPDVVDPHQGUDUVOXWVDWVHQDWWPlQJGHQXSSWDJQDI|URUHQLQJDUSHUDUHDERUGHYDUDGHW
PHVWLQWUHVVDQWDLVDPPDQKDQJHW
)|UI\WRVWDELOLVHULQJVNULYHU3LORQ6PLWV  SDVVDUHQNRPELQDWLRQDYWUlGRFKJUlVElVWGlUWLOOH[HPSHO
SRSSHO 3RSXOXVVS JHQRPGMXSDU|WWHURFKVQDEEWUDQVSLUDWLRQI|UKLQGUDUOlFNDJHQHGnWSDVVDUEUDPHGDQ
JUlVI|UKLQGUDUHURVLRQRFKDYULQQLQJJHQRPVLQDWlWDURWV\VWHP)|UI\WRVWLPXOHULQJUKL]RGHJUDGHULQJI|UHVOnU
3LORQ6PLWVJUlVPHGWlWDRFKGMXSDURWV\VWHPVnVRPVYLQJHOVOlNWHW )HVWXFDVS UHSHQVOlNWHW /ROLXPVS 
RFKKLUVVOlNWHW 3DQLFXPVS 3RSSHORFKSLOVOlNWHW 6DOL[VS lURFNVnOlPSOLJDKlUHIWHUVRPGHKDUGMXSD
URWV\VWHPRFKGHVVXWRPlUVQDEEYl[DQGH 9DQJURQVYHOGHWDO $YVDPPDDQOHGQLQJDUlUSRSSHORFKSLO
GHPHVWDQYlQGDWUlGHQI|UK\GUDXOLVNNRQWUROO 6FKQRRUVH$QGHUVVRQ 6YHQVVRQ   3RSSHOlU
HQOLJW3LORQ6PLWVGHWPHVWDQYlQGDWUlGHWI|UI\WRDYGXQVWQLQJRFNVnSnJUXQGDYGHVVVQDEEDWUDQVSLUDWLRQ

Fytoremediering  av  de  metaller  som  finns  i  Falun  
Andersson och Svensson (2007) har i sitt examensarbete gjort en enkätundersökning hos samtliga Sveriges
länsstyrelser, där Länsstyrelsen Dalarna svarar att fytoremediering är en intressant metod som är möjlig att
tillämpa på förorenade områden i länet, men att just området kring Falu gruva på grund av utnämningen till
världsarv inte kommer att saneras. Vissa delar av området, beroende på kulturvärde och tillgänglighet skulle
kunna vara aktuella för fytoremediering.
Fungerar fytoremediering som saneringsmetod för att avlägsna de metaller som finns i höga halter i Falun, på
platser med liknande halter? Nedan nämns de växter som hittats vid litteraturstudien i samband med
fytoremediering och de för Falun aktuella metallerna. Genomgången tar inte hänsyn till vilka växter som går
att använda i Sverige och gör inte anspråk på att vara heltäckande för ämnesområdet. Många fler växter, som
dessutom kan vara bättre lämpade för specifika förhållanden på platser i Sverige, finns säkert. Se tabell 3 för
sammanställning av de växter som enligt litteraturstudien bekräftas ha eller möjligen har fytoremedierande
egenskaper.
  

Arsenik  

3LORQ6PLWV   VNULYHU DWW GHQ K\SHUDFNXPXOHUDQGH RUPEXQNVYl[WHQ 3WHULV YLWWDWD VYHQVNW QDPQ HM
IXQQLWV  YLVDW ORYDQGH UHVXOWDW L WD XSS DUVHQLN JHQRP I\WRH[WUDNWLRQ 3HHU EHNUlIWDU DWW Yl[WHQ IXQJHUDU L
UHQDQGHV\IWHPHQPHQDUDWWDUVHQLNYLGXSSWDJHWRPYDQGODVWLOOHQIRUPVRPlUVNDGOLJI|UGMXURFKDQGUD
RUJDQLVPHUVRPNRPPHULNRQWDNWPHGYl[WGHODUQD

Bly  
Majs (Zea mays) och poppel verkar enligt en studie gjord av Komarek, Tlustos, Szakova, Chrastny & Ettler
(2007) se Andersson och Svensson kunna extrahera bly från förorenade jordar. Majs var effektivare vid högre
halt bly i jorden och ett pH kring 4, och poppel effektivare vid måttligt förorenade jordar med ett pH kring 6.     
Enligt Peer et al. (2005) är flera växter kända för att kunna ackumulera bly i dess lösliga form och nämner
ärtväxten Sesbania drummondii (svenskt namn ej funnits) samt flera arter ur kålsläktet (Brassica sp.).  Kumar
et al. (1995) har studerat hur kålsläktet (Brassica sp.) tar upp bly, och funnit att flera arter tar upp bly i rötterna
men sareptasenap (Brassica juncea), svartsenap (Brassica nigra) och åkerkål (Brassica campestris)
transporterar effektivt vidare ämnet till skotten. I försök med andra växter utöver kålsläktet visade solros
(Helianthus annus) och tobak (Nicotiana tabacum) bäst resultat i att ackumulera bly i både rot och skott.  Enligt
Dushenkov, Kumar, Motto och Raskin (1995) se Andersson och Svensson (2007) kan rödven (Agrostis tenuis)
ackumulera höga halter av bly.  
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Kadmium  
Peer et al. (2005) nämner backskärvfrö (Thlaspi caerulescens) i samband med kadmium, där växten i flera
försök har visat sig ta bort den största delen av metallen, dock från en smal horisont och i långsam takt. I andra
försök har höga halter koppar haft hämmande inverkan på tillväxten hos samma växt (Lombi, Zhao, Dunham
& McGrath 2001 se Peer et al.) samt att dess ringa biomassa gör den mindre lämpad för fytoremediering. Även
Vangronsveld et al. (2009) tar upp att backskärvfrö skulle kunna användas för fytoextraktion av kadmium.   
Greger och Landberg (2015) skriver att salix, speciellt korgvide (Salix viminalis) har visat sig ackumulera höga
halter av kadmium genom fytoextraktion och att den stora rotmassan är en fördel, då mer rötter ger mer yta
som kan ta upp ämnet.

Koppar    
Peer et al. (2005) skriver att de flesta koppartoleranta växter är exkluderare, det vill säga att de inte tar upp
ämnet. Svartpil (Salix nigra) verkar till viss del kunna ackumulera koppar (Kuzovkina, Knee & Quigley 2004
se Peer et al.), men inga växter som säkert ackumulerar koppar har enligt Peer et al. hittats. Enligt UNEP
(2016) är koppar ett av de ämnen som har störst potential att saneras med hjälp av fytoextraktion och att det
finns cirka 400 växter som ackumulerar koppar.  
Asensio, Covelo och Kandeler (2013) skriver att eukalyptus (Eucalyptus sp.) och tall (Pinus sylvestris) som
planterats på tidigare obevuxen gruvmark har visat sig minska halten koppar i marken. Anledningen skulle
kunna vara att aktiviteten kring trädens rötter har omvandlat koppar från orörlig till rörlig form, som sedan
antingen lakats ur eller tagits upp av vegetationen.  
  

Kvicksilver  
Andersson och Svensson (2007) skriver att biotillgängligheten för kvicksilver är låg och att försök har gjort
med att tillsätta kaliumjodid till marken för att öka kvicksilvrets rörlighet och därmed kunna använda
fytoextraktion som metod för att ta upp metallen, men att det inte lyckats i någon större utsträckning. Däremot
verkar pilsläktet (Salix sp.) kunna bidra till fytostabilisering av kvicksilver, genom dess stora rotsystem och
omfattande transpiration (Wang & Greger 2004 se Andersson & Svensson 2007).  
Peer et al. menar att inga växter som hyperackumulerar kvicksilver är kända. Salix tar upp ämnet i rötterna,
men endast en mycket liten del förflyttas till skotten (Wang & Greger 2004 se Peer et al 2005.). Peer et al.
skriver vidare att försök görs med att omvandla kvicksilver i sin mest toxiska form till elementärt kvicksilver
(Hg 0) som därmed skulle kunna renas genom fytoavdunstning. Att släppa ut det för människor toxiska
kvicksilvret genom transpiration från växter är dock inte helt oproblematisk, även om det sker i en form som
är mycket mindre giftig än när ämnet är bundet i marken.

Mangan  
Inga bekräftade uppgifter om växter som genom någon av fytoremedieringsprocesserna har effekt på mangan
har hittats vid litteraturstudien. Däremot nämns växter ofta att i generaliserande termer kunna rena mark från
metaller, varför det inte går att utesluta att dessa växter kan ta upp mangan.

Zink  
Enligt UNEP (2016) är zink, liksom koppar, ett av de ämnen som har störst potential att saneras med hjälp av
fytoextraktion och att det finns cirka 400 växter som ackumulerar ämnet. Liksom för kadmium har
backskärvfrö (Thlaspi caerulescens), enligt Peer et al. (2005) visat sig vara en hyperackumulerare av zink,
som dock i praktiken är mindre lämplig genom den lilla mängden biomassa och den långsamma reningstakten.
Pilon-Smits (2005) nämner också att backskärvfrö är en hyperackumulerande växt och att försök pågår kring
dess fytoremedierande processer.  
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*DOODJKHUHWDO  KDUXQGHUV|NWXSSWDJHWDYPHWDOOHULSRSSHOEM|UN %HWXODSRSXOLIROLD YLUJLQLDSRSSHO
3RSXOXVGHOWRLGHV 5KXVFRSDOOLQXP VYHQVNWQDPQHMIXQQLWV VDPW|UWHQJUnER $UWHPLVLDYXOJDULV VRP
YX[LW Sn I|URUHQDGH XUEDQD RPUnGHQ Vn NDOODGH EURZQILHOGV  RFK IDQQ H[WUHPW K|JD KDOWHU DY ]LQN L
EODGPDVVDQLMlPI|UHOVHPHGKDOWHUQDLGHQRPJLYDQGHPDUNHQKRVDOODI\UDDUWHU'HWWDVNXOOHEHW\GDDWWGH
XQGHUV|NWDDUWHUQDSDVVDULQLNDWHJRULQK\SHUDFNXPXOHUDUH
Gruvtrav (Arabidopsis halleri) är en annan växt som ska kunna ackumulera stora mängder zink i skotten (Zhao,
Lombi, Breedon & McGrath 2000 se Peer et al.).

7DEHOO6DPPDQVWlOOQLQJDYYl[WHUVRPEHNUlIWDVKDHOOHU
P|MOLJHQKDI\WRUHPHGLHUDQGHHJHQVNDSHUHQOLJWOLWWHUDWXUVWXGLHQ

Ämne

Växt

Arsenik

3WHULVYLWWDWD

Bly

6DUHSWDVHQDS %UDVVLFDMXQFHD
6YDUWVHQDS %UDVVLFDQLJUD
cNHUNnO %UDVVLFDFDPSHVWULV
5|GYHQ $JURVWLVWHQXLV
6ROURV +HOLDQWKXVDQQXV
7REDN 1LFRWLDQDWDEDFXP 
6HVEDQLDGUXPPRQGLL
0DMV =HDPD\V

Kadmium

%DFNVNlUYIU| 7KODVSLFDHUXOHVFHQV
.RUJYLGH 6DOL[YLPLQDOLV

Koppar

6YDUWSLO 6DOL[QLJUD
(XFDO\SWXV (XFDO\SWXVVS
7DOO 3LQXVV\OYHVWULV

Kvicksilver Eventuellt Salix sp.
Mangan

Inga uppgifter.

Zink

%DFNVNlUYIU| 7KODVSLFDHUXOHVFHQV
3RSSHOEM|UN %HWXODSRSXOLIROLD
9LUJLQLDSRSSHO 3RSXOXVGHOWRLGHV
5KXVFRSDOOLQXP
*UnER $UWHPLVLDYXOJDULV
*UXYWUDY $UDELGRSVLVKDOOHUL
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DISKUSSION  
  

I det här arbetet har jag försökt att ta reda på om och hur de markförhållanden som den historiska gruvdriften
i Falun har bidragit till påverkar vegetationen i tätorten. Om och hur växter kan rena mark, med utgångspunkt
i de metallföroreningar som finns i Falun har också studerats. Syftet med arbetet är att ge en generell förståelse
för ämnet och därför har jag inte gått på djupet i alla biologiska, kemiska och fysikaliska processer.
Kopplingen till det som kan vara relevant för landskapsingenjörens arbetsområde har försökts hållas. I
följande kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet av litteraturstudien och avslutas med svar på de frågor
som ställdes i inledningen.

MARKFÖRHÅLLANDEN  I  FALUN  
Falu koppargruva har tusenåriga anor och dess storhetstid inföll under 1600-talet, då gruvan var en av världens
största kopparproducenter och av stor betydelse för Sveriges ekonomi. Den malm som brutits är av typen
sulfidmalm, som lätt vittrar och frigör tungmetaller. Gruvan stängdes 1992 men är fortfarande viktig för
stadens identitet, bland annat genom den utnämning som 2002 gjorde gruvan och omgivande lämningar till
världsarv. Utnämningen innebär att gruvan och de högar av restprodukter såsom slagg och varp som omger
den ska bevaras för all framtid. Som boende eller besökande i Falun är det också svårt att undvika spåren efter
gruvan, då de stora högarna av restprodukter ligger synliga i tätorten.
På 1600-talet var Falun enligt dåtida besökare, såsom Carl von Linné, kargt och svavelosande. De utsläpp av
tungmetaller och svavel till luft, vattendrag, grundvattenflöden och mark som den historiska gruvdriften gett
upphov till har genom åren blivit föremål för utredningar och projekt, i syfte att minska utsläppen. För att
kunna studera hur markföroreningarna kan påverka vegetation har ett underlagsmaterial från utförda
undersökningar varit nödvändigt att ha. Gällande förekomst av metaller har jag utgått från en undersökning
från 1991, gjord av Miljö- och hälsoskydd, Falu kommun. Proverna i undersökningen är tagna i tallskog, från
humusskiktet och mineraljordens övre skikt. Jag valde att utgå från den undersökningen eftersom den fanns
tillgänglig och för att resultatet är tydligt sammanställt i rapporten Markens metallinnehåll i Falu tätort med
omgivning (Sandberg 1995). Jordproverna från 1991 kan antas vara gällande fortfarande, eftersom markens
buffringssystem ser till att kompensera för växternas upptag av metaller från jorden genom att nya metalljoner
kommer ut i markvätskan.
1DWXUYnUGVYHUNHWKDUVDWWXSSJHQHUHOODULNWOLQMHUI|UI|URUHQDGPDUN5LNWOLQMHUQDDQJHUK|JVWDDFFHSWDEODKDOW
DY WXQJPHWDOOHU L PDUN RFK VND IXQJHUD VRP HWW UHGVNDS YLG YDO DY HIWHUEHKDQGOLQJVPHWRG WLOO H[HPSHO
WlFNQLQJ HOOHU VFKDNWQLQJ  DY I|URUHQDG PDUN L V\IWH DWW VN\GGD PlQQLVNRU PDUNPLOM| \WYDWWHQ RFK
JUXQGYDWWHQ 5|UDQGH PDUNPLOM|Q KDQGODU GHW RP DWW GHQ E|U VN\GGDV Vn DWW GH HNRV\VWHPIXQNWLRQHU VRP
EHK|YV I|U GHQ SODQHUDGH PDUNDQYlQGQLQJHQ OnQJVLNWLJW XSSUlWWKnOOV -DJ KDU MlPI|UW KDOWHUQD DY GH
WXQJPHWDOOHUVRPXSSPlWWHVL)DOXQPHG1DWXUYnUGVYHUNHWVULNWOLQMHUI|UNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJRFK
PLQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJRFKKDUIXQQLWDWWDUVHQLNEO\NDGPLXPNRSSDUNYLFNVLOYHURFK]LQNILQQVL
K|JDKDOWHUbYHQPDQJDQILQQVLK|JDKDOWHUPHQWDVHMXSSL1DWXUYnUGVYHUNHWVULNWOLQMHU
6YDYHO L IRUP DY VYDYHOGLR[LG KDU KLVWRULVNW VOlSSWV XW L OXIWHQ JHQRP XSSKHWWQLQJ DY PDOP RFK YLG GHQ
VYDYHOV\UDWLOOYHUNQLQJVRPYDUHQHWDEOHUDGNULQJLQGXVWULWLOOJUXYDQ'HDFNXPXOHUDGHVYDYHOXWVOlSSHQIUnQ
WDOHWWLOOVlJVYLGHQEHUlNQLQJYDUDNJVYDYHOGLR[LGPðPDUNLQRPHQUDGLHDYHQNLORPHWHUIUnQ
JUXYDQ
'HXQGHUV|NQLQJDUDYPDUNHQVS+YlUGHVRPLQJnULXQGHUODJHWWLOOGHWKlUDUEHWHWlUJMRUGDPHOODQnUHQ
RFK8QGHUV|NQLQJDUQDYLVDUDWWS+LKXPXVVNLNWHWOLJJHUXQGHULVWRUWVHWWKHODGHWXQGHUV|NWDRPUnGHW
S+lUQRUPDOWI|UVNRJVPDUNPHQSnHQGHOORNDOHUEnGHLWlWRUWRFKLVNRJVPDUNlUS+lQGDQHUWLOO,
PLQHUDOMRUGHQYDULHUDUS+YlUGHWIUnQLGHQ|YUHGHOHQDYVNLNWHWWLOOOlQJUHQHUS+SnGU\JWlUQRUPDOW
I|U VNRJVPDUN 'HQ XSSPlWWD I|UVXUQLQJHQ DQWDV YDUD RUVDNDG DY HWW OnQJYDULJW XWVOlSS DY I|UVXUDQGH
VYDYHOGLR[LG
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VEGETATIONSPÅVERKAN  
9l[WHUVXSSWDJDYROLNDlPQHQlUHWWNRPSOH[WlPQHPHGPnQJDROLNDIDNWRUHULQEODQGDGHWLOOH[HPSHOPlQJG
URW\WDLYLONHQIRUPlPQHWILQQVLPDUNHQRFKI|UHNRPVWDYP\NRUUKL]D,OLWWHUDWXUVWXGLHQKDULQIRUPDWLRQRP
YDGVRPSnYHUNDUXSSWDJHWDYYDURFKHQDYGHPHWDOOHUVRPILQQVLI|UK|MGDKDOWHUL)DOXQRFKRPPHWDOOHUQD
lUI\WRWR[LVNDV|NWV6|NQLQJDUSnRUGUHODWHUDGHWLOOlPQHWKDUJHWWHQPlQJGWUlIIDUIUlPVWSnYHWHQVNDSOLJD
DUWLNODUVRPKDULQQHKnOOLWUHOHYDQWRFKLQWUHVVDQWLQIRUPDWLRQPHQInVYDUSnNRQNUHWDI\WRWR[LVNDV\PSWRP
'HV\PWRPVRPIXQQLWVEHVNULYQDKDUYDULWXWLIUnQGHVSHFLILNDXQGHUV|NQLQJDUVRPDUWLNODUQDRFKWH[WHUQD
KDQGODWRPRFKRIWDSnYl[WHUVRPLQWHDOOWLGlUUHOHYDQWDI|UVDPPDQKDQJHWL)DOXQ0lQJGHQOLWWHUDWXUVRP
ILQQVLlPQHWRFKGHWULQJDXUYDOVRPJMRUWVLGHWKlUDUEHWHWEHW\GHUDWWMDJLQWHNDQJ|UDDQVSUnNSnDWWJHHQ
KHOWlFNDQGHELOGDYlPQHWI\WRWR[LVNSnYHUNDQDYPHWDOOHULPDUNSnGHWDOMQLYn'lUHPRWKDUHQUDGVDPEDQG
nWHUNRPPLWLGHQOLWWHUDWXUVRPOlVWVYLONHWJ|UDWWJHQHUHOODVOXWVDWVHURPVDPEDQGPHOODQPDUNI|UKnOODQGHQ
VnVRPS+RFKXSSWDJLYl[WHUNDQGUDV
'HNRQNUHWDI\WRWR[LVNDHIIHNWHUDYK|JDKDOWHUDYDUVHQLNEO\NRSSDUPDQJDQRFK]LQNVRPMDJKDUKLWWDW
RPQlPQGDKDQGODULVWRUWVHWWRPKlPPDGWLOOYl[WRFKGnOLJXWYHFNOLQJDYU|WWHUVWDPRFKEODGPDVVDNORURV
LXQJDEODGRFKQHNURVLlOGUHEODGVDPWSLJPHQWI|UlQGULQJDUVnVRP|NDGSURGXNWLRQDYSLJPHQWHWDQWRF\DQLQ
VRP JHU HQU|GOLODIlUJ $UVHQLNI|UJLIWQLQJ YHUNDURYDQOLJWWURWVK|JD KDOWHUL PDUN9DG JlOOHU EO\ VnlU
KDOWHUQDL)DOXQVPDUNK|JDPHQILQQVLPLQHUDOMRUGHQLHQIRUPVRPlUVYnUWLOOJlQJOLJI|UYl[WHURFKGHWEO\
VRP WDV XSS VWDQQDU WLOO VW|UVWD GHOHQ L U|WWHUQD )|U NDGPLXP RFK NYLFNVLOYHU KDU LQJD XSSJLIWHU KLWWDWV
8SSWDJHWDYDOODPHWDOOHUYHUNDUJ\QQDVDYOnJWS+GHWYLOOVlJDPHWDOOHUQDEOLUPHUYl[WWLOOJlQJOLJDYLGVXUD
PDUNI|UKnOODQGHQ.YLFNVLOYHUlUXQGDQWDJHWGlUXSSWDJHWVQDUDUH|NDUYLGHQK|JKDOWDYlPQHWLPDUNHQ
0DUNHQVQlULQJVVWDWXVKDUVWDUNDVDPEDQGPHGI|URUHQLQJVKDOWHQ,GHWPHVWI|URUHQDGHRPUnGHWL)DOXQlU
QHGEU\WQLQJHQDYI|UQDLWDOOVNRJVWDUNWKlPPDGYLONHWInWWI|OMGHIIHNWHQDWWHQOLWHQPlQJGQ\KXPXVELOGDV
8W|YHUWDOOHQILQQVGHWP\FNHWOLWHDYDQQDQYHJHWDWLRQVRPYDQOLJWYLVK|UKHPPDGlUVnVRPPRVVRUODYDU
RFKOLQJRQYLONHWDQWDVEHURSnGHK|JDPHWDOOKDOWHUQDLPDUNHQ0lQJGHQYl[WWLOOJlQJOLJIRVIRUlUOnJLQRP
VDPPD RPUnGH , RPUnGHW lU lYHQ KDOWHQ PDQJDQ L PDUNHQ OnJ YLONHW NDQ KD HWW VDPEDQG PHG DWW EO\
NYLFNVLOYHURFKDUVHQLNILQQVLP\FNHWK|JDKDOWHU/nJWLOOJnQJSnPDQJDQI|UVlPUDUI|UKnOODQGHQDI|UPnQJD
QHGEU\WDQGHVYDPSDU'HQGnOLJDQHGEU\WQLQJHQDYRUJDQLVNWPDWHULDORFKGlUPHGPLQVNDGPlQJGKXPXVDWW
ELQGDIRVIRUWLOONDQELGUDWLOOGHQPLQVNDGHIRVIRUKDOWHQ0LQVNDGIRVIRUWLOOJnQJNDQJHU|GOLODEODGPDVVD
|NDW DQWRF\DQLQ  KlPPDG VWDPWLOOYl[W RFK QHNURV L lOGUH EODG 9LG OnJW S+ O|VHV RFNVn DOXPLQLXP XW L
PDUNYlWVNDQ YLONHW lYHQ GHW KlPPDU XSSWDJHW DY Q|GYlQGLJD QlULQJVlPQHQ $OXPLQLXP NDQ I|UXWRP
QlULQJVEULVWOHGDWLOOI\WRWR[LVNDV\PSWRPVRPKlPPDGURWWLOOYl[W
$WWPDUNHQL)DOXQJHQHUHOOWlUI|UVXUDGLEnGHKXPXVVNLNWRFKPLQHUDOMRUGVNXOOHHQOLJWYDGOLWWHUDWXUVWXGLHQ
YLVDUJ|UDDWWXSSWDJHWDYGHIOHVWDPHWDOOHUlUK|JWLELRPDVVDQSnGHYl[WHUVRPlULFNHH[NOXGHUDUH GHWYLOO
VlJDLQGLNDWRUYl[WHURFKK\SHUDFNXPXOHUDUH RFKLU|WWHUQDLGHH[NOXGHUDUHVRPODJUDUPHWDOOHUGlU+lPPDG
WLOOYl[WNORURVRFKQHNURVWRUGHDOOWVnJnDWWILQQDKRVYLVVDYl[WHU,IOHUDDYGHXQGHUV|NQLQJDUVRPQlPQVL
OLWWHUDWXUVWXGLHQ YLVDU Yl[WHUQD IUlPVW O|Y RFK EDUUWUlG LQJD V\PSWRP Sn I|UJLIWQLQJ WURWV DWW GH YX[LW L
PHWDOOI|URUHQDGMRUG,IDOOHWPHG]LQNRFKWDOOYHUNDUWDOOVRPKDUYX[LWLKRSPHGP\NRUUKL]DYDUDIULVN)|U
DWWVlJDRPI|UHNRPVWHQDYP\NRUUKL]DlUOnJLGHI|URUHQDGHRPUnGHQDL)DOXQGlUGHQOnJDPDQJDQKDOWHQ
SnYHUNDUPDUNHQVPLNURELRORJLEHK|YVPHUNlOOPDWHULDOPHQHQIXQGHULQJMDJJ|UlURPGHWILQQVHWWVDPEDQG
GlU(QOLJWOLWWHUDWXUHQYHUNDUWDOOHQLGHWDNWXHOODRPUnGHWGRFNYDUDIULVN
9LGHJQDLDNWWDJHOVHULRPUnGHW*DOJEHUJHWW\FNHUMDJPLJXUVNLOMDWYnW\SHUDYWDOOVNRJ'HQHQDW\SHQEHVWnU
QlVWDQKHOWDYWDOORFKPHGP\FNHWOLWHXQGHUYHJHWDWLRQ VHILJXU 0DUNHQGlUlUVWHQLJRFKWRUURFKWlFNWDY
EDUUVRPLQWHEUXWLWVQHU/DJUHWDYI|UQDlUHWWSDUFHQWLPHWHUWMRFNW7DOOHQYDULHUDULK|MGPHOODQROLNDRPUnGHQ
PHGGHQQDW\SDYIDWWLJDVNRJ3nHWWRPUnGHlUGHQOnJNDQVNHPHWHUK|JRFKVHUUHODWLYWJDPPDOXW
PHGDQGHQDOOGHOHVEUHGYLGLGHQULNDUHW\SHQDYVNRJlUK|JUH,GHQQDULNDUHWDOOVNRJILQQVLQVODJDYEM|UN
RFKXQGHUYHJHWDWLRQHQlUIURGLJDUHPHGEOnElUVULVOMXQJRFKEM|UNVO\ VHILJXU 
,VDPEDQGPHGNRSSDUQlPQVNORURVQHNURVRFKKlPPDGWLOOYl[WKRVSRSSHOVOlNWHW(IWHUVRPSRSSHORFKDVS
lUYDQOLJDVRPSDUNWUlGRFKWLOOYLVVGHOILQQVLVNRJVPDUNL)DOXQYRUHGHWLQWUHVVDQWDWWXQGHUV|NDQlUPDUH
RPGHWUlGHQKDUQlPQGDV\PSWRP
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(IWHUVRPQlULQJVXSSWDJHWJHQHUHOOWlUNlQVOLJWI|UI|UlQGULQJDULS+lUGHWULPOLJWDWWDQWDDWWQlULQJVEULVWlU
GHWVW|UVWKRWHWPRWYHJHWDWLRQVRPYl[HUSnI|UVXUDGPDUN/nJWS+J|URFNVnDWWXSSWDJHWDYGHIOHVWDPHWDOOHU
|NDURFKPHGGnOLJQlULQJVVWDWXVVNXOOHYHJHWDWLRQHQNXQQDYDUDPHUVnUEDUI|UI\WRWR[LVNDHIIHNWHU)|UDWW
I|UElWWUD QlULQJVWLOOJnQJHQ RFK PLQVND XSSWDJHW DY PHWDOOHU NDQ MRUGI|UElWWUDQGH PHWRGHU DQYlQGDV , VXU
VNRJVPDUN KDU NDONQLQJ YLVDW VLJ |ND QHGEU\WQLQJHQ DY I|UQD RFK Q\ELOGDQGHW DY KXPXV RFK GlUPHG |ND
QlULQJVWLOOJnQJHQI|UWDOO.DONQLQJNDQRFNVnNRPELQHUDVPHGWLOOI|UVHODYRUJDQLVNWPDWHULDORFKU|WVODPL
MRUGI|UElWWUDQGHV\IWH

Figur 6. Tallskog på Galgberget 2016. Avsaknad av undervegetation
och låg nedbrytning av förna. Foto Stina Jansson, maj 2016.
  

Figur 7. Tallskog med rikare undervegetation på Galgberget.
Foto Stina Jansson, maj 2016.
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FYTOREMEDIERING  ʹ  ATT  RENA  MARK  MED  VÄXTER  
  

Att använda vissa växters förmåga att ta upp, omvandla, stabilisera, avdunsta eller förhindra markföroreningar
från att spridas kallas fytoremediering och är en metod som ännu inte används i större utsträckning i Sverige,
men som skulle kunna vara ett alternativ till konventionella metoder för att åtgärda en del av den stora mängd
förorenade områden som finns efter till exempel industrier.
Eftersom fytoremediering är en långsam process behöver den betraktas med ett helt annat tidsperspektiv än
vid till exempel bortschaktning av förorenade massor, men i gengäld är det mycket mer kostnadseffektivt att
ta hand om föroreningarna på plats med hjälp av växtmaterial. Metoden verkar lämpa sig bäst för låga eller
medelhöga föroreningshalter och kan kombineras med andra saneringsmetoder. Fytoremediering är inte
möjligt att använda på de områden i Falun som ingår i världsarvet genom dess skyddade kulturhistoriska värde,
men skulle kunna vara en möjlighet på andra platser. Jag har valt att ha med kapitlet om fytoremediering
eftersom det är en intressant och relevant följdfråga till ämnet om markföroreningars skadliga påverkan på
vegetation ± eftersom vissa växter tar upp metaller, kan de då utnyttjas till att rena marken från samma ämnen?
Kapitlet om fytoremediering utgår från samma metaller som studien av fytotoxiska effekter.
Litteratursökningen har också här gett en mängd träffar och mycket information om de processer som är
involverade i fytoremediering, men färre uppgifter om specifika växter som kan användas och speciellt växter
anpassade till nordliga förhållanden. Jag har dock valt att nämna de växter som hittats, för att ge en
övergripande bild av vad fytoremediering är. I planeringen av konkreta projekt behövs självklart en
fördjupande studie utifrån platsens förutsättningar.
För all fytoremediering är det en fördel att välja växter som finns på eller nära platsen, eftersom det betyder
att de tolererar förhållandena på platsen. Fytoextraktion, som är den mest omskrivna processen i den litteratur
som lästs för det här arbetet, innebär att växten tar upp ämnen i rötter, skott och/eller blad. Biomassan måste
sedan skördas för att föroreningarna ska föras bort från platsen. Att använda det skördade materialet för
energiutvinning kan vara ett användningsområde. Indikatorväxter och hyperackumulerare är de typer av växter
som är mest intressanta för ändamålet, eftersom de tar upp ämnen i sina ovanjordiska delar. Ett högt upptag av
föroreningar per area liksom att växterna är lättskördade är viktiga parametrar vid val av växter för
fytoextraktion.
Växter som förutom att vara snabbväxande har täta och djupa rotsystem är lämpliga för metoderna
fytostabilisering, där föroreningarna stannar kvar i jorden men förhindras att föras vidare liksom vid
fytostimulering och rhizodegradering, där föroreningarna bryts ned i växten eller i rotzonen. Olika gräs, pil
och poppel är lämpliga för detta. Pil och poppel kan också användas för hydraulisk kontroll, där föroreningar
hindras från att spridas via vatten i marken, och vid fytoavdunstning, där föroreningar förs bort genom växters
transpiration.
Uppgifter om växter som genom fytoremediering kan rena mark från arsenik, bly, kadmium, koppar och zink
har hittats vid litteraturstudien. För arsenik har endast ormbunksväxten Pteris vittata   stötts på, men inget
svensk namn för växten har hittats och inte heller uppgifter om dess härdighet. Pilsläktet kan eventuellt fungera
för kvicksilver och för mangan hittades inga uppgifter. En återkommande växt i litteraturen är den i Sverige
vanliga örten backskärvfrö (Thlaspi caerulescens), som ska kunna hyperackumulera kadmium och zink. För
bly nämns också några i Sverige inhemska växter - flera arter i kålsläktet, rödven och solros. Tall nämns i
samband med koppar, och om det stämmer vore det intressant att titta närmare på om halterna koppar är lägre
på de platser i Falun där det växer tall. Zink ska förutom av backskärvfrö kunna fytoremedieras av bland annat
gråbo, gruvtrav, virginiapoppel och poppelbjörk.
Att växters fysiologiska processer kan ta upp eller på andra sätt påverka markföroreningar och att detta i viss
mån kan användas för att rena mark är enligt litteraturstudien belagt. Jag har dock stött på många motstridiga
uppgifter om hur effektiv metoden är. I en del fall har motstridiga uppgifter från olika undersökningar, där
samma art använts i mark med samma typ av föroreningar, stötts på. Detta skulle kunna betyda att det dragits
felaktiga slutsatser av undersökningar, eller att många olika faktorer gällande specifika markförhållanden och
förutsättningar på olika platser spelar roll för hur effektivt reningsprocesserna fungerar, liksom att det
förekommer skillnader på individnivå mellan växter, till exempel beroende på hur och var de är förökade.
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Som tidigare nämnts måste det urval av växter som presenteras i det här arbetet ses för vad det är ± ett urval
utifrån den litteratur som det här arbetet bygger på. Fler släkten och arter finns säkert, och kommer säkert att
hittas, eftersom fytoremediering verkar vara ett ämne där forskning pågår.

REFLEKTIONER  KRING  TILLÄMPNING  AV  RESULTATET  AV  
LITTERATURSTUDIEN  UR  ETT  FALUPERSPEKTIV  
  

I delar av Falun är marken försurad och innehåller höga halter av metallerna arsenik, bly, kadmium, koppar,
kvicksilver, mangan och zink, som generellt blir mer växttillgängliga vid låga pH-värden, vilket kan leda till
fytotoxiska effekter. Försurning i kombination med föroreningar leder till dålig nedbrytning av förna
åtminstone i tallskog, vilket i sin tur leder till näringsbrist. Att aluminium löses ut i markvätskan vid lågt pH
leder även det till näringsbrist. Att höja pH-värdet för att öka näringstillgången kan vara viktigt i
sammanhanget, om någon åtgärd behöver vidtas. Att tillföra kalk, eventuellt tillsammans med organiskt
material, kan höja pH i mark. Jag har i det här arbetet inte fördjupat mig i vilka mängder av kalk som behöver
tillföras för att höja pH till en viss nivå. Det vore intressant att se försök med kalkning gjorda vid förhållanden
motsvarande de i Falun och att utifrån detta dra slutsatser om vad som krävs för att höja pH-värdet.
Att vara medveten om de beskrivna sambanden och dess konsekvenser för vegetationen är värdefull kunskap
vid anläggande av parkmark i Falun, i större eller mindre utsträckning beroende på platsens funktion. De av
Naturvårdsverket uppställda generella riktvärdena för föroreningar i mark tar hänsyn till både markmiljö och
människors hälsa vid både känslig och mindre känslig markanvändning. Föroreningars påverkan på
människors hälsa måste i praktiken väga tyngre än eventuella toxiska symptom på växter, varför riktvärdena
inte får överskridas på områden där människor vistas regelbundet. När både matjord och mineraljord schaktas
bort vid nybyggnation tas föroreningarna bort därifrån (förutsatt att jorden inte återanvänds). Inom sådana
nybyggnadsområden måste det därför vara viktigast att skapa så optimala växtförhållanden som möjligt, utan
att ta speciell hänsyn till föroreningar.
Vid plantering i befintlig mark kan det däremot vara aktuellt att höja pH-värdet och att välja växter som
tolererar de föroreningar som finns. Vid större anläggningar i befintlig mark kan det vara en god idé att ta nya
jordprover för att vara säker på markens status vad gäller näringstillgång, metaller och pH. I Falun är pH i
humusskiktet på många platser under 4, vilket är för surt även för de flesta surjordsväxter. Att göra större
parkanläggningar med planterade kulturväxter på dessa platser är kanske helt enkelt något som bör undvikas.
Om det ändå behöver göras kan det bästa vara att byta ut matjordslagret och eventuellt en del av mineraljorden.
Vid nybyggnation av till exempel bostadsområden där inte all mark schaktas bort utan befintlig mark bitvis
sparas för att ingå i områdets utformning, kan det tänkas vara viktigt att utifrån vad provtagningen visar höja
pH-värdet i den befintliga marken för att minska upptaget av föroreningar i växter. Här krävs medvetenhet om
föroreningarnas risker för både människor och markmiljö genom hela planprocessen, för att vidta de åtgärder
som är möjliga.
Hur kan fytoremediering sättas i samband med markföroreningarna i Falun? Att använda metoden på områden
som är skyddade för dess industrihistoriska värde är som redan konstaterat inte aktuellt. Föroreningarna som
kan härledas till gruvdriften och dess kringindustrier är dock inte begränsade enbart till dessa platser, utan
finns spridda över ett större område. Fytoremediering är fördelaktigt både ur ett miljö- och kostnadsperspektiv,
men också dess funktion i gestaltning är intressant. Att använda fytoremediering kräver ett längre
tidsperspektiv än vid konventionella saneringsmetoder, eftersom växterna måste växa och skördas och
eventuellt omplanteras många år i följd, och är därför inte användbar på alla förorenade områden. I en tätort
där marken behövs för nybyggnation inom några år är metoden kanske mindre lämplig.
I en kommun där det läggs stor vikt vid det kulturhistoriskt värdefulla industriella arvet tycker jag det skulle
vara intressant att lyfta fram processerna och tiden som krävs för att föra bort de historiska föroreningarna från
mark som i framtiden ska exploateras. Vid långsiktiga exploateringsplaner, för såväl byggnader som park- och
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rekreationsmark, tänker jag att fytoremediering skulle kunna vara en del av en gestaltning som pågår och
omformas och där platsen kan besökas under reningsprocessens gång. Att använda fytoremediering i
kombination med odling av biomassa för energiutvinning är också det en intressant tillämpning av växternas
egna fysiologiska processer för att ta upp markföroreningar och som har framtidspotential.
Det vore roligt att se forskning om fytoremediering utifrån den starkt förorenade och sura marken i Falun. Jag
tänker att det finns platser i staden där markförhållandena kan vara lämpliga som provytor för att studera
specifika växters/växtkombinationers reningsförmågor. Speciellt de inhemska växter som nämnts i
litteraturstudien, såsom pil-, poppel- och kålsläktena (och säkerligen finns det fler släkten/arter att undersöka)
vore intressanta att se i konkreta försök i Falun. Ytterligare forskning och försök i Sverige, både om
vegetationspåverkan, jordförbättring och fytoremediering, tror jag är viktigt för att kunna använda idag
förorenade områden för framtida exploatering, liksom för att förbättra markmiljön på platser som redan är
bevuxna.

Slutsatser  
  



bUPHWDOOHULK|JDKDOWHUI\WRWR[LVND"

/LWWHUDWXUVWXGLHQ NULQJ PHWDOOHUQD DUVHQLN EO\ NDGPLXP NRSSDU NYLFNVLOYHU PDQJDQ RFK ]LQN YLVDU DWW
I\WRWR[LVND V\PSWRP VnVRP KlPPDG WLOOYl[W NORURV QHNURV RFK PLVVIlUJQLQJDU NDQ I|UHNRPPD KRV YLVVD
Yl[WHUYLGK|JDKDOWHUDYYLVVDDYPHWDOOHUQD)|UDWWGUDVlNUDUHVOXWVDWVHUNULQJPHWDOOHUVGLUHNWI\WRWR[LVND
SnYHUNDQEHK|YVHWWVW|UUHOLWWHUDWXUXQGHUODJ


bUEHILQWOLJPDUNLI|URUHQDGHRPUnGHQL)DOXQDQYlQGEDUI|USODQWHULQJ"

,VLWXDWLRQHUGlUSODQWHULQJLEHILQWOLJMRUGlUOlPSOLJWE|U LDOODIDOOYLGVW|UUHRFKNRVWVDPPDDQOlJJQLQJDU 
Q\DMRUGSURYHUWDVI|UDWWInDNWXHOODXSSJLIWHURPPDUNHQVQlULQJVVWDWXVS+RFKPHWDOOLQQHKnOO9LGOnJWS+
K|JWPHWDOOLQQHKnOORFKOnJQlULQJVWLOOJnQJNDQGHWDQWDVDWWXSSWDJHWDYPHWDOOHULYl[WHUlUK|JWYLONHWNDQ
OHGD WLOO I\WRWR[LVND V\PSWRP RFK QlULQJVEULVW RP LQJHW I|UlQGUDV L PDUNHQ$WW WLOOI|UD NDON HYHQWXHOOW L
NRPELQDWLRQPHGRUJDQLVNWPDWHULDOlUHWWVlWWDWWK|MDS+YlUGHWRFKGlUPHGKlPPDXSSWDJHWDYPHWDOOHU
RFKK|MDQlULQJVWLOOJnQJHQ'HWWDE|UJ|UDVI|UDWWJHYl[WHUQDElVWDP|MOLJDI|UXWVlWWQLQJDUDWWPnEUDRFK
XSSI\OODIXQNWLRQHQPHGSODQWHULQJHQ



.DQYl[WHUDQYlQGDVI|UDWWUHQDPDUNIUnQPHWDOOHU"

$WWXWQ\WWMDYl[WHUVHJQDI\VLRORJLVNDSURFHVVHUI|UDWWUHQDPDUNVnNDOODGI\WRUHPHGLHULQJlUHQPHWRGVRP
HQOLJW OLWWHUDWXUVWXGLHQ IXQJHUDU 2OLND XQGHUV|NQLQJDU YLVDU GRFN ROLND UHVXOWDW L IUnJD RP PHWRGHQV
HIIHNWLYLWHW*HQRPDWWDQYlQGDYl[WPDWHULDOVRPEHK|YHUYl[DVN|UGDVRFKHYHQWXHOOWQ\SODQWHUDVlUPHWRGHQ
OnQJVDPPDUH lQ NRQYHQWLRQHOOD UHQLQJVPHWRGHU PHQ RFNVn ELOOLJDUH YLONHW JHU PHWRGHQ EnGH I|U RFK
QDFNGHODU$OODYl[WHUlULQWHOLNDOlPSOLJDI|UI\WRUHPHGLHULQJYDUI|UUHVXOWDWHWDYPHWRGHQlUDYKlQJLJWUlWW
Yl[WSnUlWWSODWVRFKHYHQWXHOOWUlWWNRPELQDWLRQHUDYROLNDYl[WHU$WWSURYDI\WRUHPHGLHULQJSnI|URUHQDGH
SODWVHUL)DOXQYRUHLQWUHVVDQWEnGHXUIRUVNQLQJVV\QSXQNWRFKVRPHWWOHGLHQOnQJVLNWLJH[SORDWHULQJVSODQGlU
I\WRUHPHGLHULQJLQJnUVRPHWWJHVWDOWQLQJVPHGHO  
  

  
  
28  
  

KÄLLOR  
  
Alagic, S. C., Serbula, S. S., Tosic, S. B., Pavlovic, A. N. och Petrovic. J. V. (2013). Bioaccumulation of Arsenic and Cadmium in
Birch and Lime from the Bor Region. Arch Environ Contam Toxicol, 65, ss. 671-682.  
Alloway, B. J. Dr. (red.) (1990). Heavy Metals in Soils. Blackie and Son Ltd.  
$QGHUVVRQcRFK6YHQVVRQ0  )\WRUHPHGLHULQJ±$WWUHQDPDUNRFKYDWWHQPHGYl[WHU([DPHQVDUEHWH(NRORJLVND
,QVWLWXWLRQHQ/XQG/XQGVXQLYHUVLWHW
Asensio, V, Covelo, E. F. & Kandeler, E. (2013). Soil managment of copper mine tailing soils ± Sludge amendment and tree
vegetation could improve soil qulity. Science of the Total Environment, 2013(456-457), ss. 82-90.  
Asensio, V., Vega, F. A., Singh, B. R. och Covelo, E. F. (2012). Effects of tree vegetation and waste amendments on the
fractionation of Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in polluted mine soils. Science of the Total Environment, 2013(443), ss. 446-453.  
$VKPDQ05 3XUL*  (VVHQWLDO6RLO6FLHQFHDFOHDUDQGFRQFLVHLQWURGXFWLRQWRVRLOVFLHQFH%ODFNZHOO3XEOLVKLQJ
%HUJKROP-/|IJUHQ6 4YDUIRUW8  )DOXQVKLVWRULVNDVYDYHOEHODVWQLQJ7UHUDSSRUWHURPVYDYHORFKS+L)DOXRPUnGHW
)DOXNRPPXQ0LOM|RFKKlOVRVN\GG
Chatzistathis, T., Alifragis, D. och Papaioannou, A. (2014). The influence of liming on soil copper properties on the alleviation of
manganese and copper toxicity in Juglans regia, Robinia pseudoacacia, Eucalyptus sp. and Populus sp. plantations. Journal of
Environmental Managment, 2015(150), ss. 149-156.  
&KULVWLDQVVRQc(OHUW0 -RQHV&  0HWDOOHULPDUNL)DOXWlWRUW)|UGMXSDGPLOM|RFKKlOVRULVNEHG|PQLQJ 5DSSRUW
0+ )DOXNRPPXQ0LOM|RFKKlOVRVN\GG
Dunér,D. (2009). Helvetet i Falun. Populär Historia 2009(3).
http://www.popularhistoria.se/artiklar/helvetet-i-falun/ [2016-04-28]  
(LFKKRUQ6((YHUW5) 5DYHQ3+  %LRORJ\RI3ODQWVXSSO1HZ<RUN:+)UHHPDQDQG&RPSDQ\3XEOLVKHUV
(N$6/|IJUHQ6%HUJKROP- 4YDUIRUW8  (QYLURQPHQWDO(IIHFWVRI2QH<HDUVRI&RSSHU3URGXFWLRQDW)DOXQ
&HQWUDO6ZHGHQ$0%,2$-RXUQDORIWKH+XPDQ(QYLURQPHQW  VV
)DOXNRPPXQ  5nGRFKULNWOLQMHUI|UDWWPLQVNDKlOVRULVNHUQD
KWWSZZZIDOXQVHE\JJDERPLOMRPHWDOOHULPDUNRFKYDWWHQUDGRFKULNWOLQMHUKWPO>@
Gallagher, F. J., Pechmann, I., Bogen, J. D., Graborsky, J. och Weis, P. (2008). Soil metal concentrations and vegetative assemblage
structure in an urban brownfield. Environmental Pollution, 153, ss. 351-361.  
Greger, M. och Landberg, T. (2015) Novel Field Data on Phytoextraction: Pre-Cultivation With Salix Reduces Cadmium in Wheat
Grains. International Journal of Phytoremediation, 17:10, ss. 917-924. http://dx.doi.org/10.1080/15226514.2014.1003785  
Ivanov, Y. V., Savochkin, Y. V. och Kuznetsov Timiryazev, V. V. (2011). Scots Pine as a Model Plant for Studying the Mechanisms
of Conifers Adaptation to Heavy Metal Action: 1. Effects of Continuous Zinc Presence on Morphometric and Physiological
Characteristics of Developing Pine Seedlings. Russian Journal of Plant Physiology, 2011(5), ss. 728-236.  
Hanaeus, Å. (2010). Åtgärder på gruvområdet vid Falu gruva. (Rapport 6402). Stockholm: Naturvårdsverket.
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6400/978-91-620-6402-0/  
+DJOXQG3 +DQDHXVc  +LVWRULVNEDNJUXQGRFKJHQRPI|UDQGHWDY)DOXSURMHNWHW 5DSSRUW 6WRFNKROP
1DWXUYnUGVYHUNHWKWWSZZZQDWXUYDUGVYHUNHWVH2P1DWXUYDUGVYHUNHW3XEOLNDWLRQHU,6%1
-RKQVVRQ/  7XQJPHWDOOHULWUlGRFKHQHUJLJU|GRU±HQOLWWHUDWXUVWXGLH 5DSSRUW 9DWWHQIDOO8WYHFNOLQJ$%
Kumar, P. B. A. N., Dushenkov, V, Motto, H och Raskin, I. (1995) Phytoextraction: The use of plants to remove heavy metals from
soils. Environmental Science and Technology, 1995(29), ss. 1232-1238.  
/HSS1:  8SWDNHPRELOLW\DQGORFLRIFRQFHQWUDWLRQRIKHDY\PHWDOVLQWUHHV,*OLPPHUVYHQ,+HDY\0HWDOVDQG7UHHV
 (GLQEXUJK,QVWLWXWHRI&KDUWHUHG)RUHVWHUVVV
1DWXUKLVWRULVNDULNVPXVHHW'HQYLUWXHOODIORUDQ%DFNVNlUYIU|7KODVSLFDHUXOHVFHQV-3UHVO &3UHVO
KWWSOLQQDHXVQUPVHIORUDGLEUDVVLFDWKODVWKODFDHKWPO>@

29  
  

1DWXUYnUGVYHUNHW  )|URUHQDGHRPUnGHQRFKI\VLVNSODQHULQJ 5DSSRUW 6WRFNKROP1DWXUYnUGVYHUNHW
KWWSZZZQDWXUYDUGVYHUNHWVH2P1DWXUYDUGVYHUNHW3XEOLNDWLRQHU,6%1
1DWXUYnUGVYHUNHW  5LNWYlUGHQI|UI|URUHQDGPDUN 5DSSRUW 6WRFNKROP1DWXUYnUGVYHUNHW
KWWSZZZQDWXUYDUGVYHUNHWVH2P1DWXUYDUGVYHUNHW3XEOLNDWLRQHU,6%1
1DWXUYnUGVYHUNHW  )|UVXUQLQJKWWSZZZQDWXUYDUGVYHUNHWVH6DPDUPLOMRQ0DUN)RUVXUQLQJ>@
1(  0DOPKWWSZZZQHVHXSSVODJVYHUNHQF\NORSHGLOnQJVYDYHO>@
1(  S+KWWSZZZQHVHXSSVODJVYHUNHQF\NORSHGLOnQJSK>@
1(  6YDYHOKWWSZZZQHVHXSSVODJVYHUNHQF\NORSHGLOnQJVYDYHO>@
1RUGODQGHU&  ,QYHQWHULQJDYI|URUHQDGHRPUnGHQL'DODUQDVOlQ,QGXVWULRPUnGHQYLG5XQQVQRUUDVWUDQG 5DSSRUW
 /lQVVW\UHOVHQ'DODUQD0LOM|YnUGVHQKHWHQ
KWWSZZZODQVVW\UHOVHQVHGDODUQD6LWH&ROOHFWLRQ'RFXPHQWV6Y3XEOLNDWLRQHU5DSSRUWHUSGI
0DUN,QIR  3+KWWSZZZPDUNLQIRVOXVHVYHNHPFQSKSKKWPO>@
3HHU:$%D[WHU,55LFKDUGV(/)UHHPDQ-/RFK0XUSK\$6  3K\WRUHPHGLDWLRQDQGK\SHUDFFXPXODWRUSODQWV
7RSLFVLQFXUUHQWJHQHWLFV $XJXVW KWWSVZZZUHVHDUFKJDWHQHWSXEOLFDWLRQ
Pilon-Smits, E. (2005). Phytoremediation. Annual Review of Plant Biology, 2005(56), ss.15-39.
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.arplant.56.032604.144214 [2016-04-29]  
5DVNLQ,.XPDU3%$1'XVKHQNRY6 6DOW'(  %LRFRQFHQWUDWLRQRIKHDY\PHWDOVE\SODQWV&XUUHQW2SLQLRQLQ
%LRWHFKQRORJ\  VV
5RVV60  6XPPDU\RIFRQIHUHQFHRQKHDY\PHWDOVDQGWUHHV,*OLPPHUVYHQ,+HDY\0HWDOVDQG7UHHV  
(GLQEXUJK,QVWLWXWHRI&KDUWHUHG)RUHVWHUVVV
5\GEHUJ6  nUYLG6WRUD.RSSDUEHUJHW6WRFNKROP*XOOHUV,QWHUQDWLRQDO$%
6DQGEHUJ3(  0DUNHQVPHWDOOLQQHKnOOL)DOXWlWRUWPHGRPJLYQLQJ5HGRYLVQLQJDYPDUNXQGHUV|NQLQJDU)DOX
NRPPXQ0LOM|RFKKlOVRVN\GG
6DQGEHUJ3(  7LVNHQ/lJHVUDSSRUWGHFHPEHU)DOXNRPPXQ0LOM|RFKKlOVRVN\GG
6XQGVWU|P.  )DOXJUXYDRFKWLOOK|UDQGHLQGXVWULHU±LQGXVWULKLVWRULVNNDUWOlJJQLQJPHGDYVHHQGHSnI|URUHQDGPDUN
5DSSRUW /lQVVW\UHOVHQ'DODUQD0LOM|YnUGVHQKHWHQ
KWWSZZZODQVVW\UHOVHQVHGDODUQD6LWH&ROOHFWLRQ'RFXPHQWV6Y3XEOLNDWLRQHU5DSSRUWHUSGI
Tichelen, K. K. Van, Colpaert, J. V. och Vangronsveld, J. (2000). Ectomycorrhizal protection of Pinus sylvestris against copper
toxicity. New Phytologist, 2001(150), ss. 203-213.  
United Nations Environment Programme, UNEP. Phytoremediation: An Environmentally Sound Technology for Pollution
Prevention, Control and Redmediation. http://www.unep.or.jp/Ietc/Publications/Freshwater/FMS2/2.asp. [2016-05-06]  
Vangronsveld, J., Herzig, R., Weyens, N., Boulet., Adriaensen, K., Ruttens, A., Thewys, T., Vassilev, A., Meers, E., Nehnevajova,
E., Lelie, D. van der. och Mench, M. (2009). Phytoremediation of contaminated soils and groundwater: lessons from the field.
Environ Sci Pollut Res, 2009(16), ss. 765±794.  

  
  
  
  
  
  

30  
  

