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Sammanfattning 
Fytoremediering är en marksaneringsmetod som utnyttjar växters förmåga att ta upp 

tungmetaller och inkorporera dessa i sin biomassa. När växterna gjort detta skördar 

man dem och har därmed renat marken. Denna metod är ett mer miljövänligt 

alternativ jämfört med de metoder man idag använder sig av. Glasriket i Småland är 

ett område som har stora mängder föroreningar av bland annat arsenik, kadmium 

och bly. Situationen är allvarlig och området bör saneras omgående då många 

människor bor här. Denna litteraturstudie har genomförts för att undersöka om 

fytoremediering kan vara en realistisk metod för sanering av Glasriket. 

Fytoremediering påverkas av många faktorer såsom miljön, jordens karaktär och 

metallernas biotillgänglighet men det som framförallt är avgörande för metoden är 

vilken växt man väljer. Man måste ha växter som dels klarar av att leva på den 

utvalda platsen men som också har stor biomassa och bra förmåga att ta upp 

tungmetaller. Växter som har alla dessa kriterier växer ofta inte i Sverige, vilket 

leder till slutsatsen att fytoremediering idag inte är ett realistiskt alternativ för 

Glasriket. Men metoden kan användas som en sekundär metod eller i kombination 

med andra metoder. 
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Abstract 
Phytoremediation is a technique using the ability of plants to absorb pollutants in 

their biomass from contaminated soils and remediate it. The plants are then 

harvested and the soil gets purified. This method is more environmental-friendly 

than the normally used methods for soil remediation. Glasriket in Småland is an 

area with large amount of pollutants including arsenic, cadmium and lead. This area 

must be cleaned from these metals because of the high threat to the environment 

and the health of people who live here. This work has been carried out to 

investigate whether phytoremediation is a realistic remediation method for 

Glasriket or not. Phytoremediation is affected by many factors such as the 

environment, soil characteristics and the metals bioavailability. But the key 

determinant for the method is the choice of plants. The chosen plants must have the 

ability to survive at the location but also have a high biomass and a good ability to 

absorb heavy metals. Plants with these criteria do not generally grow in Sweden, 

which leads to the conclusion that phytoremediation not are a realistic option for 

Glasriket. But phytoremediation can be used as a second method or in a 

combination with other methods. 
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1 Inledning 
 

Man började tillverka glas redan på 1500-talet men då främst för hovet och glasbruken 

var då belägna i anknytning till Stockholm. Detta var inte hållbart eftersom det ofta 

uppstod bränder i hyttorna vilket var mer riskfyllt då dessa fanns mitt i en stad. Man 

hade även problem med tillgången på ved för uppvärmning av ugnarna vilket medförde 

att en annan placering av glasbruken var nödvändig. Därför började man titta på 

alternativa platser och Småland med sina djupa skogar (till ved) och vattendrag 

(vattenkraft för att driva sliperierna) var mycket bättre anpassat för denna typ av industri 

och det var så grunden för det vi idag kallar Glasriket kom till (Jönsson, 1999). 

Utvecklingen fortsatte sakta under de kommande seklen och på 1700-talet kunde man se 

en tydligare politik mot att förlägga glasbruken till områden som var mer skogstäta 

(Nordström, 1962). Glasindustrins storhetstid infann sig emellertid inte förrän på slutet 

av 1800-talet och man kan koppla glasindustrins utveckling till den övriga 

industrialismen som skedde i Sverige under denna period. Under 1800-talet anlades 

ungefär nittio nya bruk samtidigt som ett trettiotal bruk lades ner (Länsstyrelserna och 

regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, 2012). Man fick bättre metoder och 

tillverkningen skedde mer storskaligt. Det område i Småland där största delen av 

Sveriges glastillverkning skedde kallas som redan nämnts tidigare för Glasriket och 

omfattar kommunerna Emmaboda och Nybro som ligger i Kalmar län och kommunerna 

Lessebo och Uppvidinge som ligger i Kronobergs län. Idag har de flesta av glasbruken 

lagts ner på grund av den samhällsutveckling vi haft i Sverige, särskilt under senaste 

delen av 1900-talet, där samhället gått ifrån att tidigare vara ett industrisamhälle till att 

bli ett kunskapssamhälle (Länsstyrelserna och regionförbunden i Kalmar och 

Kronobergs län, 2012). 

 

Under tiden då bruken är aktiva har man en hel del utsläpp till både luft, vatten och 

mark. Stoft, koldioxid och NOx släpps ut till luften från de olika processerna. Kylvatten, 

slip- och sköljvatten och diskvatten släpps ut och kan förorena vattendrag. Man har 

även fasta avfall som förorenar marken såsom syraslam, mängspill, osorterat glas och 

filterstoft (Falk et al. 2005). Av dessa föroreningar är det framför allt urlakning av 

tungmetaller från gamla deponier som är det största problemet i dessa områden. Idag 

fraktas allt avfall ifrån anläggningarna till förberedda deponier men förr slängde man 

bara detta avfall i en hög i nära anslutning till bruket (Falk et al. 2005).  

 

 
Figur 1. Äldre glasbruksbyggnad och glasbruksavfall vid Gadderås glasbruk.  

Foto: Amanda Gren 
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Man har gjort utredningar för att undersöka hur mycket föroreningar som faktiskt finns i 

Glasriket och detta projekt kallas Glasbruksprojektet och inleddes 2006. I rapporten 

”Slutrapport-Glasbruksprojektet 2006-2007” (Höglund et al. 2007b) sammanfattas 

resultaten av dessa undersökningar. I Glasbruksprojektet har 22 glasbruk undersökts (se 

figur 2) och en uppskattning visar på att det finns ca 130 000 m
3
 deponerat glas 

innehållande 310 ton arsenik, 19 ton kadmium och 1600 ton bly. Man har också gjort en 

uppskattning för mängden förorenad bruksmark som uppskattats till 290 000 m
3
 

innehållande 112 ton arsenik, 8 ton kadmium och 1500 ton bly. Dessa volymer 

motsvarar en areal på 77 800 m
2
 deponi och 334 500 m

2
 bruksmark. Föroreningarna 

ligger på olika djup, allt ifrån ytligt till någon meter ner i marken och på vissa platser, 

ofta gamla deponier, flera meter ner då man täckt över föroreningarna med jord. Detta 

indikerar tydligt på att en sanering behöver göras och detta så fort som möjligt då det 

påverkar människors hälsa och miljön i området. Om man inte skulle göra någon åtgärd 

alls utan bara låta föroreningarna vara skulle ett fortsatt läckage pågå under mycket lång 

tid (hundratals till tusentals år) vilket ytterligare understryker att åtgärder måste vidtas 

(Höglund et al. 2007b).  Att efterbehandla förorenade områden är vidare en del i 

miljömålet ”Giftfri miljö” som innebär att man år 2020 ska ha identifierat, undersökt 

och efterbehandlat förorenade områden i Sverige. (Naturvårdsverket, 2014).  

 

 

 
Figur 2. Karta över de ungefärliga områden där de 22 glasbruk ligger som ingått i 

Glasbruksprojektet. De svarta prickarna är glasbruk och de röda fyrkanterna anger var 

de fyra större städerna i området ligger. Redigerad karta av Amanda Gren från 

Lantmäteriet (2014).  

 

Situationen i Glasriket är komplicerad då ansvarsfrågan och resursbristen gör att 

processen för sanering av den förorenade marken tar tid. Man utreder 

ansvarsförhållandena från fall till fall och där det finns en ansvarig utövare görs vidare 

utredningar för hur stor del av saneringens kostnad som den ansvarige ska stå för, som 
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främst grundas på hur lång tid verksamheten bedrivits. Till dessa utredningar behöver 

man ofta juridisk hjälp vilket är en av anledningarna till att kostnaderna blir höga och att 

processen kräver tid. Man kan i vissa fall gå runt detta om det är ett fall där 

tillsynsmyndigheten och den ansvarige utövaren är överens och då skriver ett 

gemensamt avtal om hur ansvaret ska fördelas. I de fall där utövaren inte är helt 

ansvarig går Naturvårdsverket in och finansiera resterande kostnader för saneringen 

(Näringsdepartementet, 2012). 

Som i många tvister och ansvarsutredningar är man tyvärr generellt sett inte överens 

vilket gör att frågan måste lösas genom förelägganden och överprövningar. Ett sådant 

ärende sker stegvis och innebär många faser där möjlighet till överklagan finns vilket 

gör att processen i helhet blir utdragen (Näringsdepartementet, 2012). 

Det finns även områden där man inte har någon ansvarig utövare, dessa är något enklare 

att behandla. Det som krävs här är en huvudman för varje enskilt objekt, vilket oftast 

blir kommunen som området tillhör. De kommuner som ligger i Glasriket är dock 

relativt små, så för dem att gå in som huvudman innebär en stor belastning. Detta är 

ytterligare en av orsakerna till att saneringen i området har gått så långsamt och om 

kommunen står som huvudman kan de oftast inte göra det för flera saneringsobjekt 

samtidigt (Näringsdepartementet, 2012). 

För att komma runt detta har man i och med Glasrikeuppdraget 2012 tillfrågat SGU 

(Sveriges geologiska undersökning) att gå in som huvudman för hela området som utgör 

Glasriket, vilket de också har beviljat (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2013a). 

Glasrikeuppdraget är ett uppdrag som regeringen, genom tidigare näringsminister Annie 

Lööf (C) har gett länsstyrelserna i Kalmar- och Kronobergs län. Uppdraget går ut på att 

man vill stärka besöksnäringen och den industriella utvecklingen i Glasrikesregionen. 

Kronobergs län och landshövding Kristina Alsér utsågs till samordnare för uppdraget 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2013a). Första steget i uppdraget var att göra en 

förstudie för att ge en tydlig bakgrundsbeskrivning kring både nuläget och hur det har 

sett ut historiskt i området. Denna förstudie ”Det nya glasriket” (Länsstyrelserna och 

Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, 2012) avslutades med ett förslag på ca 

30 aktiviteter som legat till grund för vidare arbete med prioriteringar och 

genomförande. Denna förstudie lämnades till regeringen den 30 augusti 2012 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2013a). De 30 aktiviteter man listat är av mycket olika 

slag och här är saneringen av gamla glasbruk bara en del. Länsstyrelsen i Kalmar tog i 

mars 2013 på sig att tillsammans med advokatfirma organisera en utredning kring 

fastighetsbildning i relation till ansvarsfrågan rörande sanering. Detta för att göra det 

enklare för en ny verksamhetsutövare att ta över eller starta en verksamhet i glasriket 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2013a).  

 

När man efter alla utredningar om ansvar och ekonomi väl kommer till det stadie i 

processen då en sanering skall ske vill man eftersträva att saneringsmetoden både är 

miljövänlig, estetisk och ekonomiskt effektiv (Jing et al. 2014). Idag använder man sig 

till största delen av bortschaktning av jordmassorna som innebär att man gräver upp 

jorden och skickar den vidare till antingen deponi avsedda för denna typ av avfall eller 

för efterbehandling med värme eller kemikalier. Men nya studier görs hela tiden på 

alternativa metoder och en sådan skulle kunna vara fytoremediering. Fytoremediering 

går ut på att man odlar växter på den förorenade marken som då tar upp tungmetallerna, 

efter det skördas och efterbehandlas växterna och på så sätt får man bort föroreningarna 

ifrån jordmassorna (Cunningham et al. 1995). 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka ifall reningsmetoden fytoremediering är 

en realistiskt användbar metod för området Glasriket. För detta har en litteraturstudie 

genomförts för att studera vilka faktorer som påverkar metodens framgång, dess styrkor 

och svagheter, samt för att se vilka växter man kan använda under de förutsättningar 

som råder i området. För att ta reda på förutsättningarna för området har rapporter ifrån 

Glasbruksprojektet använts såsom ”Syntesrapport Etapp 1 – resultat och tolkningar från 

undersökningar av 25 glasbruk och 6 glasbruksåar” (Höglund et al. 2007a) och 

”Slutrapport – Glasbruksprojektet 2006-2007” (Höglund et al. 2007b). 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Glastillverkningens påverkan på miljön 
De tre huvudsakliga föroreningarna ifrån glastillverkning är arsenik (As), kadmium 

(Cd) och bly (Pb). Men andra ämnen förekommer också såsom antimon (Sb), barium 

(Ba), bor (B), fluor (F) samt de tungmetaller man använder som färgämne i glaset (Falk 

et al. 2005). Anledningen till att de ämnen man använt sig av vid glastillverkning idag 

har förorenat marken i områdena kring bruken tror man främst beror på att avfall 

tidigare just deponerades i nära anslutning till respektive glasbruk utan några 

försiktighetsåtgärder. Det som kunde slängas på dessa deponier var allt från golvspill, 

felblandad mäng, emballage som varor paketerats i, utslitna redskap och glaskross som 

man inte längre kunde använda. Av dessa ses glaskross, felblandad mäng och eventuella 

kemikalierester som kan ha funnits i emballaget som de mest potentiella förorenarna. 

Man kan ha höga halter av föroreningar precis intill in-/utgångar också då man lastade 

av och på varor här vilket kan ha inneburit spill av olika kemikalier. En ytterligare källa 

till föroreningar är det processvatten man använder sig av när man slipar glaset. Detta 

släpptes i vissa fall ut, utan någon rening alls och kunde på så vis filtreras i marken och 

alltså förorena den. I vissa fall kunde även detta vatten släppas rakt ut i recipienten, som 

i dessa områden ofta innebär ett mindre vattendrag eller en å (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län, 2001). 

 
2.1.1 Råvaror vid glastillverkning 

Vid tillverkning av glas utgår man från en mäng som är en blandning av olika råvaror. 

För att vara mer miljövänlig använder man sig av skärv (bitar av krossat glas) som 

glasråvara. I de lite enklare glassorterna såsom soda-, helkristall-, kristall- och 

borositglas använder man bara några få råvaror, men det finns glassorter där man 

använder fler. Om man tar sodaglas som exempel innehåller det sand 

(SiO2=kiseldioxid), soda (Na2CO3=natriumkarbonat) och kalk 

(CaCO3=kalciumkarbonat). Vilka råvaror man väljer beror på vad för slags egenskaper 

man vill att glaset ska ha (Falk et al. 2005). Råvarorna kan delas in i två grupper 

beroende på hur de påverkar glaset, den ena gruppen är huvudkomponenter och består 

av glasbildare, flussmedel och stabilisatorer. Den andra gruppen är tillsatsmedel där 

grumlingsmedel, luttringsmedel, färgämnen, opaliseringsmedel och avfärgningsmedel 

ingår (Falk et al. 2005). Den största andelen i glas består av just glasbildare och består 

av kvartssand (SiO2). Vill man ge glaset ytterligare egenskaper tillsätter man i vissa fall 

också borax (Na2B4O7) eller borsyra (B2O3). Efter det tillsätts flussmedel för att sänka 

smälttemperaturen, det kan vara antingen soda (Na2CO3) eller pottaska (K2CO3). Sedan 

tillsätts en stabilisator som kan vara kalkspat (CaCO3), blyoxid (Pb3O4), baryt (BaCO3), 

zinkoxid (ZnO), dolomit (MgCO3/CaCO3) eller fältspat (K2O/Al2O3/6SiO2) 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2001). 
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De övriga komponenterna man tillsätter är, som nämnt, grumlingsmedel där antingen 

kalciumfosfat (Ca2(PO4)2) eller fluorider i form av kryolit (Na3AIF6) eller flusspat 

(CaF2) kan användas. Luttringsmedel tillsätts för att få bort eventuella blåsor i glaset, 

exempel på några sådana är arseniktrioxid (As2O3) och/eller antimontrioxid (Sb2O3), 

även natriumsulfat (Na2SO4) och natrium/kaliumnitrat (salpeter, NaNO3/KNO3) kan 

användas. Den tredje extrakomponent man ofta tillägger är olika färgämnen som främst 

består av olika metalloxider av bland annat tungmetallerna järn, koppar, mangan, 

kobolt, krom, nickel, kadmium och även uran i vissa fall. När alla dessa olika medel 

blandats ihop bildar det den så kallade mängen och till detta tillsätts, i vissa fall, 

krossglas innan smältning (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2001). 

 

2.2  Framtagning av riktvärden 
När man tar fram riktvärden för förorenad mark räknar man in både hälso- och 

miljörisker som på något sätt är bundna till platsen. Man tittar både på de direkta 

effekterna som fås vid kontakt med den förorenade jorden samt de indirekta effekterna 

som kan uppstå om föroreningarna sprids vidare från platsen. När man räknar ut ett 

riktvärde tar man först fram separata riktvärden för respektive kategori, alltså ett 

hälsoriskbaserat riktvärde, ett riktvärde för skydd av markmiljön och ett riktvärde för 

spridning i grund- respektive ytvatten. Dessa fyra riktvärden ställs sedan mot varandra 

och det lägsta värdet blir det sammantagna riktvärdet för marken på en specifik plats. 

För respektive riktvärde i de fyra kategorierna som sammanställs har man infört olika 

system för vilken prioritering som ska gälla och vad man ska ta med i sina beräkningar 

för det slutgiltiga värdet. Detta medför att det på många ställen i processen förekommer 

uppskattningar och genomsnittliga jämförelser vilket gör att de riktvärden som sätts kan 

ha många fel och alltså kan detta värde vara både för högt eller för lågt 

(Naturvårdsverket, 2009). 

 
2.2.1 Gränshalter/riktvärden för förorenad mark  

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark, dessa är dock 

inte juridiskt bindande utan rekommendationer. Man har baserat dessa värden på att 

föroreningen finns i en normaltät jordart och att föroreningen ligger över 

grundvattennivån. I tabell 1 ses de värden som man tagit fram för arsenik, kadmium och 

bly. Dessa värden representerar den halt som gör att de negativa effekterna på människa 

och miljö hamnar på en acceptabel nivå i efterbehandlingssammanhang. Men 

Naturvårdsverket säger tydligt att kompletterande provtagningar kan behövas då dessa 

bara är generella riktvärden, alltså kan lägre halter innebära större skada i vissa fall 

(Naturvårdsverket, 2009). 

 

Tabell 1. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS där TS 

står för torr substans) KM: Känslig markanvändning MKM: Mindre känslig 

markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). 

Ämne KM MKM 

Arsenik 10 25 

Kadmium 0.5 15 

Bly 50 400 
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2.2.2 Hälsoeffekter av arsenik, kadmium och bly 

 

Arsenik: 

Omsättning i kroppen: 

Arsenik kan tas upp i kroppen via huden, mag-tarmkanalen eller lungorna. I sin 

grundform tar vi människor inte upp det lika lätt vid förtäring men de organiska 

arsenikföreningarna kan enkelt tas upp. Arsenik metyleras i kroppen och denna form 

utsöndras relativt snabbt ut ur kroppen via urinen. Cirka 50 % av den arsenik vi får i oss 

via födan utsöndras på en vecka (Arbets- och Miljömedicin, 2012a).  

 

Hälsoeffekter:  

Exponering via luftburen arsenik kan ge skador på luftvägarna och exponerad hud. Vid 

exponering under längre tid kan alltså hudförändringar och eksem uppstå som vidare 

kan utvecklas till melanos (hyperpigmentering) på ögonlocken, halsen, tinningarna, i 

armhålorna och runt bröstvårtorna. Förutom eksem kan man få hyperkelatorer som 

innebär förhårdnader och förtjockningar av huden, dessa kan vidare leda till hudcancer 

(Arbets- och miljömedicin, 2012a). Även en ökad risk för lungcancer finns för dem som 

yrkesmässigt utsätts för luftburen arsenik (Institutet för miljömedicin et. al, 2013). 

Oorganiska arsenikföreningar kan ge akuta förgiftningar, i form av kräkningar och 

diarréer som vidare kan leda till cirkulationssvikt. Vid längre exponering blir 

symptomen inte lika tydliga utan problem från olika organsystem fås. Detta kan leda till 

bland annat ödem, anorexi, leverpåverkan och påverkan på hjärtat och andningsorganen. 

Arsenik kan också påverka benmärgens blodbildning. Påverkan på bildningen av vita 

blodkroppar ger en ökad risk för infektion och kan ses som en faktor till varför personer 

som kroniskt blir arsenikförgiftade får problem med just lungorna (Arbets- och 

miljömedicin, 2012a). 

 

Gränsvärden: 

Gränsvärdet för dricksvatten är 10 µg arsenik/liter enligt WHO (World health 

organisation) (Institutet för miljömedicin et. al, 2013). Man har inom EU satt ett 

gränsvärde för oorganisk arsenik i livsmedel på 0.3-8 µg/kg kroppsvikt och dag och det 

är EFSA (European food safety authority) som tagit fram detta värde (EFSA, 2009). 

Detta motsvarar ett veckointag på 2.1- 56 µg/kg kroppsvikt.  

   

Kadmium:  

Omsättning i kroppen:  

Upptag av kadmium i mag-tarmkanalen är vanligtvis låg, normalt 5 %. Men vid 

järnbrist kan detta upptag öka, alltså har kvinnor i fertil ålder ett större upptag än män. 

Får man i sig kadmium via luftburna partiklar kan upptaget bli så högt som 50 % 

(Arbets- och Miljömedicin 2012c). Kadmium som kommit in i kroppen transporteras i 

första hand till levern och sedan vidare till njurarna och ut med urinen. På grund av att 

kadmium har en lång halveringstid sker det en anrikning i lever och njurar vilket 

innebär att halten kadmium är högre hos en vuxen person (Arbets- och Miljömedicin, 

2012c; Institutet för miljömedicin et. al, 2013). 

 

Hälsoeffekter:  

Får man som nämnt tidigare i sig kadmium via inhalation ifrån kadmiumhaltiga 

rökgaser eller damm kan detta leda till lungskador som kan yttra sig i form av 

lunginflammation och i svåra fall lungödem. Vid långvarig exponering kan man 

utveckla obstruktiv lungsjukdom (KOL) med emfysem (Arbets- och Miljömedicin 

2012c). Det är även njurarna som tar stor skada vid kadmiumförgiftning och det kan vid 
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höga koncentrationer leda till att man får irreversibla (bestående) skador på njurarna. 

Dessa skador kan leda till njursten och osteomalaci (benskörhet) (Arbets- och 

Miljömedicin 2012c). 

På 1960-talet i Japan uppstod vad man kom att kalla itai-itai sjukan som var just 

benskörhet till följd av att man ätit kadmiumhaltigt ris, det var särskilt kvinnor som blev 

drabbade (Arbets- och Miljömedicin 2012c).  

 

Gränsvärden:  

Gränsvärdet för dricksvatten är 5.0 µg kadmium/l enligt Livsmedelsverket föreskrifter 

(SLVFS 2001:30). Det tolerabla intaget via livsmedel är enligt EU:s EFSA ett 

veckointag på 2.5 µg/kg kroppsvikt (EFSA, 2009). Rekommendationer ifrån FAO och 

WHO säger att ett veckointag av kadmium inte bör överstiga 7µg/kg kroppsvikt, detta 

baseras på skador på njurar och skelett (Naturvårdsverket, 2008). 

 

Bly:  

Omsättning i kroppen: 

Blod-hjärnbarriären är stark hos vuxna individer men hos barn kan en penetrering ske 

och bly kan då tas upp av kroppen. Det höga upptaget i mag- tarmkanalen samt att blod-

hjärnbarriären är genomtränglig innebär att det finns en stor risk för barn vid 

blyexponering. Eftersom barn har ett ”hand-till-mun” beteende får de lätt i sig bly via 

damm och jord. Då hjärna och nervsystem inte är fullt utvecklade hos barn räknas de 

som extra känsliga (Arbets- och Miljömedicin 2012b). 

Hur mycket bly man tar upp beror på vilken partikelstorlek det oorganiska blyet har. 

Om partiklarna är fina kan upp till 50 % tas upp. Vuxna tar upp 10-15 % av det bly som 

man får i sig via födan medan barn kan absorbera upp till 50 % via mag-tarmkanalen. 

Bly kan även absorberas i skelettet. Utsöndringen av bly tar relativt lång tid och bly som 

absorberats i skelettet har en halveringstid på 5-50 år (Arbets- och Miljömedicin 

2012b). Bly kan även överföras från modern till fostret via placentabarriären samt 

utsöndras via brötsmjölken vilket ytterligare ökar barns exponeringsrisk (Arbets- och 

Miljömedicin 2012b). 

 

Hälsoeffekter:  

Symptom vid akut blyförgiftning är huvudvärk, irritabilitet, magsmärtor och symptom 

från nervsystemet. Barn kan få beteendestörningar, inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter. Vid blyencephalopati är symtomen i lindriga fall sömnlöshet, 

rastlöshet och koordinationssvårigheter men vid allvarligare fall kan det leda till akut 

psykos, förvirring, medvetslöshet och epileptiska krampanfall (Arbets- och 

Miljömedicin 2012b). Vid en långvarig exponering kan bly ha effekter på centrala 

nervsystemet och ge försämrat minne, förlängd reaktionstid och nedsatt 

uppfattningsförmåga. Om en gravid kvinna blir utsatt för denna typ av exponering kan 

det leda till skador på fostrets framtida intellekt (Arbets- och miljömedicin, 2012; 

Institutet för miljömedicin et. al, 2013). 

 

Gränsvärden:  

Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 µg/l enligt Livsmedelsverket (SLVFS 2001:30), 

detta är även fastställt av EU (Naturvårdsverket, 2008). För intag via föda har EFSA satt 

upp ett tolererbart dagligt intag på 0.5 µg/kg kroppsvikt (EFSA, 2010). Motsvarande ett 

veckointag på 3.5 µg/kg kroppsvikt.  
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2.3 Förutsättningar i Glasriket  
Glasbruken i Glasriket ligger på relativt likartade platser i närheten av ett samhälle. 

Områdena är ofta flacka eller lite småkuperade med inslag av sjöar och vattendrag. Att 

miljöerna ser ut såhär leder till att det är ett område som är känsligt för föroreningar då 

dessa kan färdas genom marken och vidare ut till vattendragen som ofta är recipient. 

Det är områden med blandbarrskog med inslag av odlingslandskap med många mindre 

byar och några större samhällen och industriområden (Höglund et al. 2007a). 

Berggrunden består till största delen av granit med inslag av porfyr och leptit och på 

detta ligger på de flesta platser en morän. Då granit främst är en sur bergart, eftersom 

den innehåller kiselsyra, innebär det att jordarna blir magra. Förutom granitberggrund 

har man även på vissa platser rullstensåsar (i dalgångar) och myrmarker (Höglund et al. 

2007a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.1 Klassificering av tungmetallhalter 

I Glasbruksprojektet har man använt sig av Naturvårdsverket rapport ”Metodik för 

inventering av förorenade områden – Bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning 

för insamling av underlagsdata” (Naturvårdsverket 1999) för att värdera sina resultat 

ifrån metallanalyserna. Den metod som tagits fram av Naturvårdsverket går ut på att 

man gör en indelning i olika tillstånd (se tabell 2). Vilket tillstånd en provpunkt hamnar 

grundar sig på ett förutbestämt riktvärde för respektive ämne. Provpunkten får sedan ett 

mer eller mindre allvarligt tillstånd beroende på hur många gånger högre än det satta 

riktvärdet halterna är. Riktvärdena är svenska generella riktvärden som man utgår ifrån, 

i de fall där ett svenskt riktvärde inte finns kan man använda sig av ett riktvärde från ett 

annat land. Riktvärdena representerar den halt av ämnet som kan finnas i marken utan 

att negativa effekter på människa och miljö riskeras på kortare eller längre sikt. 

Riktvärden för mark finns framtagna för flera typer av markanvändning men i 

bedömning av tillstånd använder man sig av den känsligaste markanvändningens 

riktvärden (Naturvårdsverket 1999). De fyra tillstånden är ”Mindre allvarligt”, ”Måttligt 

allvarligt”, ”Allvarligt” och ”Mycket allvarligt”. Tittar man till exempel på tillståndet 

”Mindre allvarligt” så är det när halten av ämnet är lika högt eller mindre som 

riktvärdet. ”Måttligt allvarligt” tillstånd uppstår då halten av ämnet är 1-3 gånger 

riktvärdet, för övriga tillstånd (se tabell 2) (Naturvårdsverket 1999). Man har använt sig 

av denna indelning i tillstånd för analysresultaten av mätningar på jord ifrån bruksmark 

i Glasbruksprojektet (Höglund et al 2007b). 

Figur 3. Vegetation vid den 

gamla hyttan i Målerås. 

Foto Amanda Gren 

Figur 4. Vattendrag vid 

Orrefors glasbruk. 

Foto: Amanda Gren 
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Tabell 2. Utdrag ur Naturvårdsverkets rapport 4918: Metodik för inventering av 

förorenade områden – Bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning för insamling 

av underlagsdata (Naturvårdsverket, 1999). Tabellen visar principerna för indelning av 

tillstånd  

Media Mindre 

allvarligt 

Måttligt 

allvarligt 

Allvarligt Mycket 

allvarligt 

Mark, sediment och 

grundvatten om 

riktvärden finns 

<riktvärdet 1-3 ggr 

riktvärdet 

3-10 ggr 

riktvärdet 

>10 ggr 

riktvärdet 

 

De riktvärden gällande olika föroreningar som man utgår ifrån när man pratar om de 

olika tillstånden finns i tabell 3 i kolumnen ”Mindre allvarligt” och är avrundade värden 

som Naturvårdsverket sammanställt (Naturvårdsverket 1999). Vidare ser man vilka 

halter som motsvarar respektive tillstånd för de tre ämnen som denna litteraturstudie 

fokuserat på. Detta indikerar i första hand om marken är förorenad och i sådana fall i 

vilken grad, vilket ger en bättre möjlighet till klassificering av hur allvarlig situationen i 

ett område är vilket vidare gör prioritering av sanering enklare (Naturvårdsverket 1999). 

Tabell 3. Uträkning med hjälp av Naturvårdsverkets värden (Naturvårdsverket, 2009) 

för känslig markanvändning (se tabell 1) för att visa vilka halter respektive tillstånd (se 

tabell 2) i praktiken innebär. Enheten är mg/kg TS,(TS: torr substans). 

Metaller Mindre 

allvarligt 

Måttligt 

allvarligt 

Allvarligt Mycket 

allvarligt 

Arsenik <10 10-30 30-100 >100 

Bly <50 50-150 150-500 >500 

Kadmium <0,5 0,5-1.5 1,5-5 >5 

 

Prioritering av sanering sker sedan på den länsstyrelse som respektive objekt tillhör. 

Dessa prioriteringslistor grundar sig på Naturvårdsverkets inventerings och 

klassificeringssystem MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) 

(Naturvårdsverket, 1999). Denna prioritering gör man för att få en tydligare bild av hur 

föroreningssituationen ser ut i länet och för att kunna se hur stort behov av 

efterbehandling det finns. Varför man använder sig av just MIFO beror på att man vill 

ha ett enhetligt system för samtliga objekt som undersöks (Länsstyrelsen i Kalmar län, 

2012).  

Denna riskklassificering sker med hjälp av uppgifter från arkivstudier, intervjuer och 

besök på plats. Vilken riskklass området/objektet sedan hamnar i beror på föroreningens 

farlighet och nivå, vilken spridningsförutsättning som finns i området samt hur känsligt 

området är för påverkan på människors hälsa och miljö. Det finns fyra riskklasser där 

respektive klass står för: 1. Mycket stor risk, 2. Stor risk, 3. Måttlig risk, 4. Liten risk 

(Naturvårdsverket, 1999). Med hjälp av riskklassificeringen kan man göra prioriteringar 

för de objekt man har i sitt län. I Kalmar län har man gjort denna inventering på en rad 

branscher såsom glasbruk, sågverk och massa- och pappersbruk. I dagsläget finns ca 

4000 misstänkt förorenade områden i Kalmar län och av dem är ca 400 riskklassade 

enligt MIFO. De som man bedömer har störst riskklassning hamnar på länets 

prioriteringslista som idag har 45 objekt/områden. Denna lista förändras kontinuerligt 

när mer information tillkommer och åtgärder utförs (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2012).  

I Kronobergs län jobbar man på samma sätt och här har man tagit fram en ”30-lista” 

över de objekt som man i länet klassat som mest riskfyllda, även här är de flesta objekt 

klassade i riskklass 1 och några i riskklass 2 (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2012c). 
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2.3.2 Prioriterade glasbruk 

I detta arbete gjordes avgränsningen att titta på topp fem i de båda länens listor för att se 

ifall något utav de 22 glasbruk som ingår i glasbruksprojektet finns med där och hur det 

går för projekten idag. I Kalmar läns prioriteringslista (Länsstyrelsen i Kalmar län, 

2012) är tre glasbruk med i topp fem (se tabell 4).  I Kronobergs prioriteringslista 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län 2012c) är fyra glasbruk med i topp fem (se tabell 5). 

Tittar man på de olika objekten så ser man att samtliga som ligger i topp fem har 

genomgått en förstudie. Att göra en förstudie innebär att man endast tar ett fåtal prover 

på de platser man antar har höga halter av föroreningar, så kallade hotspots. Sedan görs 

en förenklad riskbedömning och en ny riskklassning utefter detta. Vid en förstudie är 

det alltså viktigt att man har gjort en bra historisk undersökning till grund för var 

provtagningen ska ske. Till hjälp för denna bakgrund brukar man använda sig av gamla 

flygbilder och intervjua människor som jobbat eller på andra sätt har kunskap om hur 

verksamheten tidigare såg ut och var man till exempel hade sina deponier vid bruken 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län 2013b). 

  

När man gjort förstudier tas vidare beslut om en huvudstudie ska genomföras eller inte, 

som är nästa steg i saneringsprocessen. För de områden som tillhör Kalmar län och 

finns i topp fem så har man på Pukebergs glasbruk redan gjort en huvudstudie (Elert & 

Höglund, 2012) och man ska 2014 påbörja en vid Gadderås glasbruk under enligt Sven 

Andersson på miljöenheten på Länsstyrelsen i Kalmar (personlig kommunikation). 

De områden som tillhör Kronobergs län och finns med i topp fem har som nämnt 

tidigare genomgått en förstudie men det har inte startats några vidare undersökningar för 

dessa enligt Karin Simonsson miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs 

län (personlig kommunikation).  

En huvudstudie innebär att man gör mer omfattande undersökningar och provtagningar 

jämfört med vad man gjorde i förstudien. Man gör också en fördjupad riskbedömning 

som innehåller en åtgärdsutredning där man tar fram ett antal alternativ för hur en 

kommande sanering på området kan utföras. Efter det gör man en riskvärdering där en 

avvägning mellan de olika åtgärdsförslagen som man tagit fram görs, det man utgår 

ifrån är bland annat miljönytta och ekonomi. De objekt man gör detta på har ofta 

hamnat i just riskklass 1 såsom Pukeberg- och Gadderås glasbruk, men vid enstaka fall 

kan man även göra en huvudstudie för ett objekt i riskklass 2 (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2013b).  

 

Nästa steg efter att en huvudstudie genomförts är åtfärdsförberedande undersökningar 

och slutligen åtgärd, alltså sanering av den förorenade marken. I Pukeberg har man nu 

fått bidrag till att starta åtgärdsförberedande åtgärder enligt Malin Ekstedt, 

exploateringschef på samhällsbyggnads- och planeringsavdelningen i Nybro kommun 

(personlig kommunikation).  I åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärdssteget i 

processen till en sanering bekostar eller handlar den ansvariga för området upp 

utredningar och åtgärder som tagits fram. Har man ingen ansvarig går som nämnt 

tidigare kommunen eller statlig myndighet in som huvudman för projektet och står för 

kostnaderna (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2013c).  
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Tabell 4. De glasbruk som ingår i glasbruksprojektet och som finns med på Kalmar läns 

prioriteringslista i topp 5, uppdaterad senast 2014-02-25. Tabellen visar objektens 

nuvarande status och vad man hitintills gjort samt vad som kommer ske härnäst (Elert 

& Höglund, 2012) 

*Personlig kommunikation 

 

Tabell 5. De glasbruk som finns med i topp 5 på Kronobergs prioriteringslista 

uppdaterad senast 2012-02-16. Tabellen visar objektens status och vad man hitintills 

gjort samt vad som sker härnäst (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2012a-b; d-e). 

*Personlig kommunikation 

Objekt Prioriterings

ordning  

Risk- 

klass 

Skyddsobjekt Förorening Ansvar Utförda 

undersökningar 
Nästa Steg 

Pukeberg

s glasbruk 

(Elert & 

Höglund, 

2012) 

3  1 Omkringboende, 

människor som vistas 

i området och 

vattentäkt 

(Ljungbyån, S:t 

Sigfrids ån) 

Bly, arsenik Utredning 

klar 

Huvudstudie Fått bidrag 

för 

åtgärdsförbe

redande 

åtgärder 

(Malin 

Ekstedt)* 

Flerohopp 

glasbruk 

(Ungvari 

et al. 

2006a) 

4 1 Omkringboende, 

människor som vistas 

i området och 

vattentäkt 

(Ljungbyån) 

Bly, arsenik 

och 

kadmium 

Utredning 

klar 

Förstudie Inget 

påbörjat 

projekt 

(Sven 

Andersson)

* 

Gadderås 

glasbruk 

(Ungvari 

et al. 

2006b) 

5 1 Människor som vistas 

i området och 

vattentäkt 

(Ljungbyån) 

Bly, arsenik, 

kadmium 

Utredning 

klar 

Förstudie Huvud-

studie ska 

påbörjas och 

genomföras 

hösten 2014 

(Sven 

Andersson)

* 

Objekt Prioriterings 

ordning  

Risk-

klass 

Skyddsobjekt Förorening Ansvar Utförda  

undersökningar 
Nästa 

steg 
Kosta 

glasbruk 

(Läns-

styrelsen i 

Kronober

gs län 

2012b) 

2  1 Omkringboende, 

människor som vistas 

i området och 

vattentäkt (Läen) 

Bly, arsenik Utredning 

klar 

Förstudie 

 

Inget 

påbörjat 

projekt 

(Malin 

Simonsson)

*  

Bergdala 

glasbruk 

Läns-

styrelsen i 

Kronober

gs län 

2012a) 

3  1 Våtmarksområde och 

kärrområde 

Bly, arsenik Utredning 

klar 

Förstudie 

 

Inget 

påbörjat 

projekt 

(Malin 

Simonsson)

* 

Älghults 

glasbruk 

(Läns-

styrelsen i 

Kronober

gs län 

2012e) 

4  1 Omkringboende, 

Lillån och 

sumpskogsområde 

Bly, arsenik Utredning 

klar. 

Förstudie Inget 

påbörjat 

projekt 

(Malin 

Simonsson)

* 

Skrufs 

glasbruk 

Läns-

styrelsen i 

Kronober

gs län 

2012d) 

5  1 Omkringboende, 

vattenskyddsområde 

och människor som 

vistas i området 

Bly, arsenik Utredning 

klar. 

Förstudie Inget 

påbörjat 

projekt 

(Malin 

Simonsson)

* 
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2.4 Saneringsmetoder 
Man kan dela upp marksanerings metoder i tre grupper: 1. Inneslutningsmetoder 2. In 

situ metoder och 3. Ex situ metoder (Persson, 2005). 

Inneslutningsmetoder innebär att man gör föroreningen orörlig men utan att rena jorden, 

detta för att stoppa vidare läckage. Man kan antingen fixera/immobilisera 

föroreningarna genom att tillsätta kemikalier som bildar stabila föreningar tillsammans 

med tungmetallerna i jorden. Denna metod utförs främst på en plats avsedd för detta för 

att enklare kunna kontrollera kemikalierna som tillsätts så att de inte sprids och säkra att 

all jord blir helt renad. 

En annan metod är inneslutning som innebär att man innesluter föroreningarna, som 

namnet anger. Det innebär att man lägger den förorenade jorden på en hårdlagd yta med 

ett tätskikt och sedan bygger man in föroreningen med väggar och tak. Runt 

anläggningen har man sedan en kontrollerad uppsamling av lakvatten ifall 

inneslutningen inte skulle hålla helt tätt. Inneslutning kan göras både på samma plats 

där föroreningen återfinns eller byggas upp på en plats som anses bättre för ändamålet. 

Om inneslutningen görs på den plats där den förorenade marken återfinns görs en 

betonggjutning runtom den kontaminerade jorden som nämnt men det kan vara 

problematiskt att få till en bra bottenplatta under jordmassorna (Persson 2005; Ronald, 

1990).  

 

In situ reningsmetoder innebär att reningen sker på plats vilket är ekonomiskt 

fördelaktigt då transportkostnaderna minimeras och ursprungsmiljön kan bevaras på ett 

bättre sätt. En variant är att man pumpar upp grundvatten med ett jämt flöde för att få en 

cirkulation i marken och på så sätt få med sig föroreningen upp ur marken via vattnet. 

Liknande kan göras fast med luft som transportmedium som via vertikala rör som slås 

ner i marken kan ta sig upp igenom jorden och föra med sig föroreningarna. De 

uppsamlade föroreningarna skickas sedan vidare för efterbehandling (Persson 2005; 

Ronald 1990). 

En annan variant av in situ sanering är biologisk rening som innebär att man tillsätter 

mikroorganismer, näringsämnen och i vissa fall en pH-justerare för att på så vis få 

naturen att på egen hand ta hand om föroreningarna. Fytoremediering som nämnt 

tidigare är också en form av biologisk rening där man utnyttjar växters förmåga att 

binda in tungmetaller till sin biomassa. När de gjort detta skördar man växterna och 

skickar dessa på efterbehandling och har på så vis sanerat marken (Persson 2005; 

Ronald 1990).  

 

Ex situ metoder går ut på att man som första steg gräver upp den förorenade jorden och 

sedan skickar den på efterbehandling. Efterbehandlingen kan i sin tur ske på flera olika 

sätt, antingen genom biologiska processer, jordtvättning eller termiska processer 

(Persson, 2005). Jordar som är kontaminerade av tungmetaller brukar vanligtvis 

hanteras på just detta sätt. Tittar man på kostnader för sanering av mark och skillnaden 

mellan de olika reningsmetoderna så är det generellt så att in situ metoder blir billigare 

än vad ex situ metoder blir. Detta eftersom ex situ metoder kräver både uppgrävning 

och transport till annan behandlingsplats samt att den plats man fraktar jorden till ofta 

kräver förberedelser vilket är kostsamt (Cunningham et al. 1995).   

I Glasriket behöver man hitta reningsmetoder som är ekonomiskt effektiva, miljövänliga 

och som gärna tilltalar den befintliga miljön (Höglund et al. 2007b) och tittar man på 

fytoremediering som metod så kan den stå för alla dessa tre parametrar (Cunningham et 

al. 1995). 
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2.5  Fytoremediering 
Fytoremediering är, som nämnt i tidigare avsnitt, en biologisk saneringsmetod som sker 

in situ (på plats). En del hävdar att detta är en nyfunnen metod men så är inte riktigt 

fallet då den har använts en hel del, men då främst för rening av vatten i bland annat 

konstruerade våtmarker. Metoden har sedan vidareutvecklats och kan nu även användas 

för kontaminerad jord och för luftföroreningar (Cunningham et al. 2012). 

Fytoremediering kan syfta på fyra olika processer som kan ske i växten: fytoextraktion, 

fytostabilisering, rhizofiltrering och fytoavdunstning (Bergqvist, 2013; Cunningham et 

al. 1995; Tangahu et al. 2011). 

  

Fytoextraktion är den process som denna litteraturstudie 

fokuserat på. Fytoextraktion (se figur 5) innebär att växten 

absorberar (tar upp) tungmetallerna via sina rötter från 

marken. Sedan translokerar (förflyttar) växten dem från 

rötterna till skotten.  Därefter skörda man skotten och 

skickar dessa vidare för efterbehandling, som sker via 

bränning. På detta sätt får man alltså upp föroreningarna ur 

marken. För att göra metoden än mer miljövänlig kan man 

vid förbränningen av växtdelarna utnyttja den energi som 

genereras samt återvinna de metaller som finns kvar i 

askan. (Bergqvist, 2013; Cunningham et al. 1995; Tangahu 

et al. 2011). 

 

                                     

 

 

Fytostabilisering är en teknik (se figur 6) där man utnyttjar 

växtens förmåga att immobilisera (göra dem orörliga) 

föroreningarna. Antingen genom att växten absorberar 

tungmetallerna, ackumulerar dem i växtvävnaden eller 

adsorberar dem (fäster) på rötterna så att tungmetallerna på 

så vis inte kan förflytta sig i jorden (Bergqvist, 2013; 

Cunningham et al. 1995; Tangahu et al. 2011). Metoden 

förhindrar också vatten- och vinderosion och skyddar 

områden runtom föroreningen från att också bli 

kontaminerade. Samt ger skydd för de djur som vistas i 

området då jordtäcket som i många fall täcker föroreningar 

hålls kvar på plats (Peer et al. 2006).                                                        
 

 

 

 

Den tredje processen är rhizofiltrering (se figur 7) som sker i 

vatten. Rhizofiltrering innebär att växtens rötter, via 

adsorption och absorption, kan ta upp föroreningarna ur 

vattnet och ansamla dem i växtvävnaden (Bergqvist, 2013; 

Tangahu et al. 2011). Denna teknik kräver dock ofta stor yta 

på växternas rötter för att bli effektiv (Peer et al. 2006).  

 

 

Figur 6. Fytostabilisering: 

Växtens rötter stabiliserar 

föroreningarna (de ljusa 

fyrkanterna) och förhindrar 

samtidigt erosion och läckage 

från området (Skiss av 

Amanda Gren). 

 

Figur 7. Rhizofiltrering: Växtens rötter kan 

ta upp föroreningarna ifrån vattnet via sina 

rötter och ansamla dem i växtvävnaden 

(Skiss av Amanda Gren). 

 

Figur 5. Fytoextraktion: 

Växtens rötter absorberar 

föroreningarna (de röda 

prickarna) och transporterar 

dem upp till skotten (Skiss 

av Amanda Gren). 
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Fytoavdunstning är den fjärde processen (se figur 8) och  

används främst till förorenat grundvatten (Tangahu, 2011) 

men kan även användas till förorenad mark (EPA, 2000). 

Växten tar upp föroreningar via sina rötter från vatten eller 

mark. Sedan transporteras föroreningarna från rot till blad 

och när de kommit upp till bladet kan en avdunsting till luft 

ske via stomata (klyvöppningar i bladet) och 

föroreningarna frigörs till atmosfären (EPA, 2000; Peer et 

al. 2006; Tangahu, 2011). Föroreningen kan antingen 

avdunsta i sin ursprungsform eller som en 

nedbrytningsprodukt (metabolit). Det man ser som en risk 

med denna form av fytoremediering är att man flyttar 

problemet från mark/vatten till luften (EPA, 2000). Men 

denna avdunstning är relaterad till vilket vattenflöde man har 

igenom växten, alltså är processen relativt liten förutom då 

växten tillväxer (Peer et al. 2006). 
                      

2.5.1  Faktorer som påverkar upptaget i växten 

Vid praktisk användning av fytoremediering finns en rad påverkande faktorer som 

avgör hur effektiv metoden blir (se figur 9). Valet av växtart är helt avgörande både för 

effektivitet och vilka metaller som främst kommer att absorberas från marken. Man kan 

dela in växtarter i tre grupper: toleranta, indikatorer och hyperackumulatorer. Toleranta 

växter kan växa på en plats där koncentrationen av ett ämne är så pass hög att många 

andra arter inte klarar av att växa här. Även indikator- och hyperackumulerande växter 

är toleranta men man skiljer dessa åt. Indikator växter är växter som generellt sätt alltid 

växer på platser där förekomsten av ett visst ämne brukar vara hög. Exempel är Thlaspi 

caerulescens (backskärvfrö) som brukar växa i zinkhaltig jord. Denna kunskap har för 

övrigt utnyttjats vid malmbrytning. Den tredje gruppen, hyperackumulatorer, är den 

sorts växt man helst vill ha när man ska använda metoden fytoextraktion (Peer et al. 

2006). Detta då en hyperackumulator är en växt som absorberar toxiska ämnen, såsom 

tungmetaller, så att den får en högre koncentration i sin växtvävnad än vad som finns i 

jorden som den växer i har. 

 
Figur 9. Faktorer som påverkar hur effektiv fytoremedieringen blir (Tangahu et al. 

2011).  

Figur 8. Fytoavdunstning: 

Växtens rötter tar upp 

föroreningen och 

transporterar dem vidare 

upp till bladen där de sedan 

kan frigöras till luften 

(Skiss av Amanda Gren). 
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Vilken koncentrationen av det ämne som fokuseras på som en växt måste kunna ta upp 

för att få klassas som hyperackumulator beror på vilket ämnen man pratar om, då detta 

variera (Peer et al. 2006). Varför växter har utvecklats till att bli hyperackumulatorer 

tror man kan beror på att växten vill skydda sig mot insekter och djur och alltså 

ackumulerar toxiska ämnen som en skyddsmekanism för att inte bli uppätna (Salt, 

2006). Förutom växtens förmåga till ett effektivt upptag vill man ha en växt som 

producerar en stor mängd biomassa för att ytterligare öka verkningsgraden (Tangahu et 

al. 2011).  

Jordens karaktär är en annan faktor som avgör om växten kommer kunna växa på 

platsen eller inte. De parametrar som är viktiga här är tillgången på vatten, pH, salthalt, 

koncentrationen av föroreningarna samt halter av övriga gifter som kan påverka växtens 

överlevnad och tillväxt (Cunningham et al. 1995). 

Metoden är också beroende av att de tungmetaller man vill rena marken ifrån finns i en 

biotillgänglig form (möjlig att upptas av växten), vilket de oftast inte gör. Påverkande 

parametrar för biotillgänglighet är pH, redox potential och andel organiskt material som 

finns i marken (Tangahu et al. 2011). 

Miljön i sig är också påverkande och vilket klimat man har, för temperatur och 

nederbörd påverkar hur växten kommer tillväxa och därav hur rötterna utbreder sig 

(Tangahu et al. 2011).  

Rotzonen är vidare en betydande faktor för fytoremediering då den antingen kan 

medverka till att föroreningarna absorberas eller att de direkt bryts ner här (Tangahu et 

al. 2011). Växterna kan underlätta nedbrytningen genom att förbättra miljön för 

mikroorganismer och bakterier i jorden på olika sätt. Bland annat genom att 

tillgängliggöra organiskt kol och näringsämnen och allmänt förbättra 

levnadsförhållanden för organismerna (Peer, 2006).  

Rötterna i sig är viktiga liksom deras utbredning. Hur deras tillväxt sker kan i hög grad 

påverka fytoextraktionens resultat. Exempel på detta är via, rotlängd, ytarea, djup, 

spridning av rothår och samarbetet med bakterier och svampar som nämnts tidigare. 

Detta i sin tur, påverkas av just tillgång på vatten, näringsämnen och syre (Negri et al. 

2003). Rotdjupet är särskilt viktigt därför att om rötterna inte kommer i kontakt med 

föroreningen så kommer inte heller något upptag kunna ske och därmed ingen rening 

fås. Växters rötter brukar vanligtvis finnas som djupast en meter ner i marken (Negri et 

al. 2003). För träd är maxdjupet vanligtvis 1-2 meter och då återfinns ca 90 % av 

trädrötterna som djupast ca 60 cm ner i jorden. Trädrötter är ofta mycket känsliga och 

kan lätt förhindras i sin tillväxt nedåt i markprofilen av flera orsaker, såsom täthet i 

jorden och dålig luftning och tillgång på vatten (Dobson & Moffat, 1995).  

Tillsatta ämnen som människan bidrar med kan starkt påverka hur växten kommer 

trivas och hur bra rening man kan åstadkomma. Ämnen man kan tillsätta kan vara 

näringsämnen, bekämpningsmedel och i vissa fall kelatkomplex för att göra metallerna 

mer biotillgängliga i marken (Tangahu et al. 2011). Kelatkomplex eller acceleratorer 

tillsätter man för att öka just ackumulationen (upptag i växten). För upptag av 

tungmetaller kan man använda sig av till exempel EDTA (etylendiamintetraättiksyra) 

som fungerar för föroreningar såsom bly och kadmium i bland annat Helianthus annuus 

(solros) (Peer et al. 2006). Problemet med kelatorer är dock att de är lättlösliga i vatten 

vilket kan innebära en risk då en förflyttning till djupare jordlager och vidare ner till 

grundvatten kan ske. Risken för en eventuell ytterligare kontaminering av platsen ökar 

därmed (Peer et al. 2006).    
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2.5.1 Fördelarna med fytoextraktion 

Fördelarna med fytoextraktion är att metoden drivs av solljus och är därmed ett mer 

miljövänligt alternativ jämfört med andra metoder som används för marksanering. 

Metoden anses också vara kostnadseffektiv och estetiskt tilltalande då ursprungsmiljön 

kan bevaras på ett bättre sätt. (Cunningham et al. 1995; Jing et al. 2014). Man kan 

använda fytoextraktion ihop med tillverkning av biobränsle, skogsbruk eller 

”phytomining”, som innebär att man tar vara på de värdefulla metaller som växten tagit 

upp. På så sätt kan man göra metoden ännu mer kostnadseffektiv (Bergqvist, 2013; Peer 

et al. 2006). Fytoextraktion är också en metod som genererar mindre mängd 

kontaminerad massa jämfört med till exempel ex situ metoder och kan användas till 

rening av både tungmetaller, organiska- och oorganiska föroreningar. Man kan också 

applicera metoden på stora ytor där föroreningarna ligger ytligt. Det är en metod som 

inte förstör de biologiska komponenterna i jorden utan snarare kan förbättra fattiga 

jordar och behåller grundstrukturen i jorden. När man slutfört saneringen är toppskiktet 

fortfarande användbart och inget återställande behöver göras (Tangahu et al. 2011). 
 
2.5.2 Begränsningar med fytoextraktion  

Fytoextraktion är en metod där man använder sig av levande växter vilket ställer en del 

krav på omgivningen och på förutsättningarna för hur saneringsmetoden kan användas. 

Metoden kräver i första hand tid, detta eftersom växter är levande vilket innebär att det 

kommer perioder när de växer snabbt men också perioder då de växer långsammare 

eller inget alls (Cunningham et al. 1995). Vid fytoextraktion är växtens förmåga att 

translokera (förflytta) tungmetallerna från rötterna upp till växtkroppen essentiell och 

ofta den begränsande faktorn. Även andel biomassa är avgörande för hur effektiv 

metoden blir och hur lång tid saneringen kommer att ta (Jing et al. 2014). Alla dessa 

faktorer är dock beroende av rotsystemet och huruvida det kommer i kontakt med 

föroreningen i marken. Innan metoden kan användas måste man undersöka det område 

som ska saneras noga, genom att göra provtagningar, för att se på vilket djup 

föroreningarna finns. Föroreningen bör inte ligga på ett större djup än 5 meter (Peer et 

al. 2006). Eftersom växters rötter generellt har ett maxdjup på 1 meter (Negri et al. 

2003) är metoden som mest användbar på de platser där föroreningen ligger i 

toppskiktet i jorden. (Peer et al. 2006).  Rotdata är för övrigt ganska svårt att hitta och 

rötternas utbredning är platsspecifik och varierar med bland annat markens struktur och 

vattenmängd vilket kan leda till svårigheter när man ska välja växt. 

Man vill, som nämnts tidigare, gärna använda sig av växter som är hyperackumulerande 

för att öka koncentrationen av tungmetaller i skotten på bästa sätt (Cunningham et al. 

1995; Jing et al. 2014). Hyperackumulerande växter är också att föredra i just områden 

där djur vistas då de oftast inte äts upp (Peer et al. 2006). Men hyperackumulerande 

växter har en del begränsningar, i de flesta fall kan de bara hyperackumulera en specifik 

tungmetall vilket gör det svårt att välja växt när man på de flesta kontaminerade platser 

har en förorening av fler olika tungmetaller. Ytterligare problem med 

hyperackumulatorer är att de ofta har en låg biomassa vilket innebär att trots hög halt av 

tungmetaller i skotten blir det ändå inte en speciellt stor rening (Cunningham et al. 

1995; Jing et al. 2014). Sammanfattar man den kunskap som finns om 

hyperackumulatorer så visar den på att man inte vet tillräckligt mycket om dem och 

deras mekanismer eller vad som begränsar deras tillväxt. Det kan vara saker som vilka 

pesticider de är känsliga för, hur deras utbredning sker och deras allmänna fysiologi. 

Men studier för att få bättre förståelse om dessa delar görs hela tiden och många studier 

har riktats mot växtfamiljen Brassica, detta beroende på att många hyperackumulatorer 

tillhör just detta släkte (Cunningham et al. 1995; Jing et al. 2014).  
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3 Metod 
Detta är en litteraturstudie där sökningar för att hitta information om fytoremediering 

gjorts på olika sätt. Först via databasen Science Direct med sökordet 

”phytoremediation” och vidare phytoremediation ihop med respektive tungmetall, 

exempelvis ”phytoremediation Pb” och så vidare. Utifrån de artiklar som hittades via 

dessa sökord kunde andra bra artiklar fås via referenser i de olika artiklarna. Sökmotorn 

Google användes också med samma sökord som i Science Direct för att hitta fler 

artiklar och tidigare examensarbeten. Här användes också de svenska orden som sökord, 

till exempel ”fytoremediering” och så vidare.  

Litteratursökning gjordes också på Universitetsbiblioteket i Kalmar för att hitta litteratur 

om glas och Glasriket. I deras katalog användes sökordet ”glas” vilket resulterade i 430 

träffar där en av de första som kom upp på listan och som fanns i Kalmar valdes. 

Sökordet ”glasriket” gav 32 träffar här och samma urval som för sökordet ”glas” 

gjordes. Det tredje sökordet som användes i universitetsbibliotekets katalog var 

”glasindustri” vilket gav 70 träffar och samma urval gjordes även här.   

Sökmotorn Google användes vidare med sökorden ”gränsvärden/riktvärden” och 

”förorenad mark” och dessa sökord gav träffar på rapporter på Naturvårdsverkets 

hemsida. Även ”glasriket” användes som sökord och gav träffar på Kalmar- och 

Kronobergs läns hemsidor där olika rapporter om information kring föroreningssituation 

i Glasriket hittades.  

Tidigare kursers litteratur har också använts för att skriva om de olika 

saneringsmetoderna. 

Utöver litteratursökning har telefonintervju gjorts med docent Maria Greger, forskare 

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. Telefonintervju 

har även gjorts med Anna Augustsson, lektor i miljökemi vid Institutionen för biologi 

och miljö, Linneuniversitetet för ytterligare infallsvinklar och råd.  

Kontakt har även tagits med Sven Andersson på miljöenheten på länsstyrelsen i Kalmar 

län och Karin Simonsson, miljöhandläggare på länsstyrelsen i Kronobergs län för 

information om glasbruksprojekten i prioriteringslistorna. Malin Ekstedt, 

exploateringschef på Samhällsbyggnads- och planeringsavdelningen i Nybro kommun 

kontaktades för information om projektet Pukeberg. 

Förutom litteratursökningar och intervjuer gjordes även besök på några av glasbruken 

för att se hur områdena runt glasbruken ser ut i verkligheten. De som besöktes var 

Målerås, Gadderås, Flygsfors, Orrefors och Rosdala.  

 

4 Resultat och diskussion 
 

4.1 Tungmetallhalter i Glasriket 
Halterna tungmetaller i Glasriket varierar en hel del och när man tog fram dessa data i 

och med Glasbruksprojektet togs inte någon hänsyn till säsongsvariation eller 

klimatförändringar. Halterna kan ändå ge en bild av hur situationen ser ut och var 

situationen är allvarlig respektive mindre allvarlig (Höglund et al. 2007a). I bilaga A, 

figur 10-12, visas medelvärdet för syralakbarhalt av tungmetallerna arsenik, kadmium 

och bly, som detta arbete fokuserat på, i bruksmark vid de 22 glasbruk som ingick i 

Glasbruksprojektet. Man har gjort dessa tester för de tre metallerna men även för andra 

tungmetaller såsom till exempel aluminium, koppar, zink och nickel. All rådata som 

ligger till grund för figurerna 10-12 i bilaga A är hämtade från ”Slutrapport – 

Glasbruksprojektet 2006-2007”(Höglund et al. 2007b). Både det fyllnadsmaterial som 

man tillsatt i efterhand och den jord som fanns vid bruken från början är förorenade. 
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Man har vid dessa studier uppmätt höga halter av tungmetaller på samtliga glasbruk där 

ett medelvärde av alla prover tagna i bruksmark för respektive ämne gav ett medelvärde 

på 320 mg/kg för arsenik, 13 mg/kg för kadmium och 2115 mg/kg för bly. 

Provtagningen av bruksmark har gjorts endast genom ytliga provtagningar (Höglund et 

al. 2007a). Jämför man dessa värden med de riktvärden Naturvådsverket satt upp för 

förorenad mark (tabell 1), vilka för en acceptabel nivå för mindre känslig 

markanvändning är för arsenik 25 mg/kg, för kadmium 15 mg/kg och för bly 400 

mg/kg. Särskilt halterna arsenik och bly ligger således mycket över det satta 

gränsvärdet. Detta indikerar att en sanering måste göras då halterna kan innebära stora 

risker för människor, djur och miljön i dessa områden. 

 

I figurerna 10-12 i bilaga A finns som nämnts, data för syralakbarhalt av tungmetallerna 

arsenik, kadmium och bly vid de 22 glasbruk som var med i Glasbruksprojektet och 

generellt sett är fördelningen av halterna ganska spridd. Vid en jämförelse av data i 

figur 10-12 i bilaga A med det klassificeringssystem som naturvårdsverket tagit fram 

(se tabell 2) ser man att fördelningen av tungmetaller är väldigt spridd och ungefär en 

tredjedel av glasbruken tillhör någon av kategorierna ”Mycket allvarligt”, ”Allvarligt” 

eller ”Måttligt allvarligt”, vilket ytterligare indikerar att sanering behövs.  

 

4.2 Fytoextraktion som metod 
Man ser tydligt att en rening behöver göras i Glasriket och varför man måste hitta en bra 

saneringsmetod eller en kombination av flera metoder för att stoppa det läckage som 

pågår av olika tungmetaller. Utgångspunkt för mitt arbete har varit att undersöka ifall 

metoden fytoextraktion skulle kunna användas som ett alternativ för denna sanering. 

Som metod påverkas fytoextraktion av många olika faktorer (Tangahu et al. 2011) 

vilket nämnts i tidigare avsnitt, såsom rotdjup, klimat, vilken växt man väljer, jordens 

karaktär och vilken förorening man vill rena marken från. Detta innebär att det är en 

komplex metod där många faktorer påverkar utgången och kan leda till att metoden inte 

blir framgångsrik.  

 

Ett första steg för att kunna få metoden att fungera så bra som möjligt bör vara att man 

gör en inventering av platsen som ska saneras, för att få direkta indikationer på vad för 

markförhållanden det är och vilka växter som i dagsläget redan finns här. Man kan 

genom att studera de växter som klarar förhållandena på platsen se vad som är specifikt 

för dessa, såsom hur mycket vatten de kräver, vilket rotsystem de har och så vidare. 

Denna information kan man sedan ta med sig vid valet av växter för saneringen. 

Man vill vanligtvis inte introducera helt nya arter i ett område, då en sådan införsel kan 

rubba de befintliga ekosystemen. Växter som introduceras kan utrota befintliga arter, 

bära på någon ny sjukdom som andra arter inte kan försvara sig emot eller blanda sig 

med de lokala bestånden och med det eventuellt bilda helt nya arter (Naturvårdsverket, 

2013). Därför bör man göra ett noggrant urval av växter. 

 
4.2.1 Växter som kan användas för fytoremediering 

Det finns växter som kan ta upp antingen någon eller flera av de tre tungmetaller som 

detta arbete fokuserar på (arsenik, kadmium och bly). Det finns trädgårdsväxter som kan 

göra det såsom Spinacia oleracea (spenat), Lactuca sativa (sallat), Zea Maize (majs) 

och Pisum sativum (ärt) (Bergqvist, 2013; Kumar et al. 2013; Tariq & Ashraf, 2013). 

Men även andra odlade arter såsom Brassica napus (raps) och Helianthus annuus 

(solros) (Jing et al. 2013; Tariq & Ashraf, 2013). Dessa växter är dock inte att föredra i 

Glasriket då detta är ett område där relativt många människor bor, närmare 46 000 

bodde i de fyra kommunerna 2011 och bruken ligger ofta i eller i närheten av samhällen 
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(Länsstyrelserna och regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, 2012). Vilket 

innebär att många människor vistas här och att då göra ett planteringsområde med 

ätbara växter leder till stor risk för att människor går och plockar av dessa växter och 

äter dem. Väljer man att använda sig av växter såsom dessa fem eller liknande arter 

kräver de också en viss skötsel då de nästan aldrig förekommer vilt i Sverige. Något 

som även gäller för exempelvis spenat (Naturhistoriska riksmuseet, 1999d), som visat 

sig kunna ackumulera flera tungmetaller. Således blir planteringar inte hållbara om man 

eftersträvar att ha system som sköter sig själv både för att få en bättre ekonomisk 

vinning och för att effektiviteten ska bli så hög som möjligt. Miljöerna i 

Glasriksområdet är i vissa fall skogsbelagda med magra jordar vilket gör att 

trädgårdsväxter med höga skötselkrav inte är realistiska att använda sig av. 

Det finns vidare en hel del andra örter som kan ta upp någon eller flera av dessa tre 

tungmetaller (arsenik, kadmium, bly), såsom Datura stramonium (spikklubba), Solanum 

nigra (nattskatta), Thlaspi caerulescens (backskärvfrö), Allium ursinum (ramslök) och 

Stachys sylvatica (stinksyska) (Bergqvist, 2013; Cunningham et al. 1995; Kumar et al. 

2013; Zhao et al. 2013). En del av dessa trivs i fuktiga miljöer, eller skogar och lundar 

såsom S. sylvatica och Cirsium palustre (kärrtistel) (Naturhistoriska riksmuseet 1999b; 

e) vilket inte passar in på de miljöer som generellt sätt finns runt glasbruken. Andra 

arter, såsom S. Nigra trivs i näringsrikjord (Naturhistoriska riksmuseet 1999c) vilket 

inte heller stämmer bra överens med situationen i Glasriket då jorden här som nämnts är 

mager med ett lågt pH. Det som är gemensamt för nästan samtliga av dessa örter är att 

de har en liten biomassa och några är också rosettväxter vilket innebär att deras 

biomassa växer nära marken vilket gör en eventuell skörd svår.  

 
4.2.1.1 Salix 

Tittar man på det mest realistiska förslaget för Glasriket och Sverige generellt är det 

antagligen träd och då särskilt av släktet Salix som är att föredra. Träd och buskar passar 

bättre på grund av deras höga andel biomassa och de anses bli ett lågkostnads-, hållbart- 

och ekologiskt alternativ (Pulford et al. 2003). Särskilt bra blir metodens användbarhet i 

de fall där det inte är ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av någon av de mer 

beprövad saneringsmetoderna eller i de fall där det inte finns någon akut risk eller 

tidspress på saneringen. Varför man just gjort en fokusering på salix beror på detta 

släktets stora genetiska variation och att man redan gjort mycket studier på detta släkte i 

olika förädlingsprogram (Pulford et al. 2003).  

 

Släktet Salix (Salix sp.) ingår i familjen Salicaceae som består av ca 300 arter av vilka 

ungefär 30 återfinns i Sverige. Salix består av en rad arter såsom sälg, pil och vide. Det 

är ett snabbväxande och flerårigt trädslag som idag främst odlas i Sverige till 

förnyelsebar energi. Fler värmeverk har börjat efterfråga Salix som ett alternativ till sina 

nuvarande bränslen. De arter man främst använder sig av vid bioenergiframställning är 

korgvide/korgpil (Salix viminalis) och vattenpil/sammetsvide (Salix dasyclados) 

(Jordbruksverket, 2013). 

Korgvide (Salix viminalis) växer ofta som en buske och blir omkring fem meter hög 

men kan bli högre. Den trivs i Sydsverige och växer ofta i diken vid vägkanten. Man 

använder denna typ av salix både som prydnadsväxt i trädgårdar men också vid 

framställning av just energiskog. Man kan också använda den till flätning av korgar, 

som namnet avslöjar. Korgvide trivs bäst på våta platser (Naturhistoriska riksmuseet, 

1999a).  

Vattenpil (Salix dasyclados) växer som en stor buske eller litet träd beroende på vilken 

beskäring den får. Den trivs i sol eller halvskugga och gärna i fuktiga miljöer men kan 

även växa på torra platser. Förutom till energiskog används vattenpil även den till 
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korgflätning och möbeltillverkning (Bluestem nursery, 2014).   

Salix är bra för rening av mark då de som nämnts är snabbväxande men de tar också 

upp näringsämnen och tungmetaller bra. Man kan använda dem för att rena åkermark 

men de har också använts vid rening av avloppsvatten (Jordbruksverket, 2013). 

Salix trivs på platser med goda vatten- och solförhållanden och där marken är näringsrik 

och gärna har ett pH-värde runt 6. Odling av salix kräver en del förberedelser av 

marken. Man behöver förbehandla marken med ogräsbekämpning samt plocka bort 

större stenar så senare skörd blir så effektiv som möjligt. När detta är gjort kan 

sticklingarna (kortare stamsegment tagna av moderplantan) planteras. Då sticklingarna 

har etablerat sig och blivit större än 7 cm i diameter kan man börja skörda salixen. 

Skörd sker vart 3:e eller 4:e år och en odling kan man ha i 20-25 år innan man måste 

sätta nya sticklingar eller byta gröda (Jordbruksverket, 2013). 

 

Om man ska använda sig av träd vid fytoremediering kan dessa dock behöva ytterligare 

växtförädlingar innan man får fram den optimala sort som kan ta upp de tungmetaller 

man vill sanera. Detta på grund av att träd annars hamnar i stress vid för höga halter av 

tungmetaller vilket kan leda till att trädet dör. Träd liksom andra växter trivs generellt 

sett inte i jordar med höga halter tungmetaller, men de kan under rätta förhållanden 

anpassa sig (Pulford et al. 2013). Det kan även vara svårt att få trädrötterna att ta upp 

tungmetaller ur marken då roten ofta undviker kontakt med allt för höga koncentrationer 

genom att växa ifrån föroreningar i mark (Pulford et al. 2003).  

 
4.2.2 Fytoextraktion i Glasriket 

När man börjar fördjupa sig i fytoremediering och då särskilt fytoextraktion förefaller 

metoden att bli ett mindre realistiskt alternativ för Glasriket men också generellt i 

Sverige. När det gäller växtval så är det alltid någon viktig del som fattas hos växten. 

Antingen är det växter med stort skötselbehov eller växter med en liten biomassa. I 

andra fall är det växter som växer långsamt eller som antagligen behöver genmodifieras 

för att kunna användas i Sverige. Beroende på vårt klimat begränsas växtvalet 

ytterligare och det finns inte någon växt som för tillfället kan förväntas fungera bra för 

fytoremediering i Sverige. Detta beror särskilt på att Sverige bara har en kort växtsäsong 

på några månader under hela året. Att använda sig av fytoremediering och särskilt 

fytoextraktion blir i praktiken inte realistiskt och hållbart med alla dessa begränsningar. 

Ett alternativ är i så fall att utnyttja växters stabiliseringsförmåga och som en 

förberedande åtgärd innan en sanering kan ske plantera växter för att bromsa det akuta 

läckage som sker vid vissa av bruken.   

Höglund et al. (2007b) skriver också i ” Slutrapport – Glasbruksprojektet 2006-2007” 

att de saneringsmetoder som är realistiska för Glasriket med de förutsättningar man har 

är antingen utgrävning och bortschaktning eller att man gör en täckning och tätning på 

plats. Alltså en stor central deponi i Glasriket dit man kan frakta all jord från de olika 

glasbruken eller som små egna deponier vid varje glasbruk för att få stopp på de stora 

läckage som sker idag och som kommer att fortsätta under lång tid (hundra- till 

tusentals år) framöver om ingen åtgärd görs. De föroreningar som finns i glasriket är till 

största del oorganiska därför rekommenderas inte nedbrytningsmetoder såsom 

förbränning eller biologiska metoder (Höglund et al. 2007b).  
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4.3 Framtid för fytoremediering/fytoextraktion 
Även om fytoremediering är en metod som har använts i vissa delar av världen så finns 

det enligt litteraturen fortfarande många frågetecken som bör undersökas ytterligare, 

såsom vilka processer i växterna som kan påverkas. Dessa frågetecken måste redas ut 

för att kunna göra metoden mer användbar och ge säkrare resultat. De flesta studier som 

hitintills gjorts har inte genomförts fullskaligt utan i labb och oftast i länder med ett 

varmare klimat än det vi har i Sverige, såsom studien ”Comparative evaluation of 

phytoremediation of metal contaminated soil of firing range by four different species” 

som gjordes i Pakistan på en skjutbana som varit aktiv i 20 år. Här studerades fyra 

växtarter: Pisum sativum (ärt), Zea maize (majs) och Helianthus annuus (solros) för att 

se deras fytoremedieringspotential på jord kontaminerad av bland annat kadmium, 

koppar, kobolt, nickel, krom och bly. Testerna utfördes i växthus under kontrollerade 

förhållanden och man fann att P. sativum hade högt upptag och hög 

biokoncentrationsfaktor av bly vilket indikerar på att det är en hyperackumulator för bly 

enligt Tariq & Ashraf (2013). Z. maize visade sig vara bra på att reducera samtliga av de 

metaller man valde ut i studien med särskilt bra på upptag av bly (Tariq & Ashraf, 

2013). Enligt studien har majs en fytoextraktions potential på ca 66 % för bly och vid 

tillsats av kelatkomplexet EDTA 74 % potential (Tariq & Ashraf, 2013). H. annuus var 

mest effektiv på upptag av kadmium med en potential på ca 56 % och vid tillsats av 

kelatkomplex ökade även denna. Slutsatsen man drog av denna studie var att olika 

växter har olika fytoremedierings potential vid olika förutsättningar (Tariq & Ashraf, 

2013). 

 

Fältstudier har också genomförts i pilotprojekt. Ett sådant exempel är ett projekt EPA 

(USA:s federala naturvårdsverk: United States Environmental Protection Agency) 

genomförde mellan maj 1997 och november 1998. De genomförde en provodling i 

fytoextraktionssyfte på ett gammalt industriområde i Trenton, New Jersey. 

Föroreningen här bestod främst av bly från tidigare batteritillverkning. Marken bestod 

av grusig sand med inslag av diverse skräp. Tidiga markundersökningar visade på höga 

halter av bly i toppskiktet, över gränsvärdet 400 mg/kg (Rock, 1999). Tre olika grödor 

odlades, två sorters Brassica juncea (sareptasenap) och en sort av H. annuus (solros). 

För att öka verkningsgraden och göra metallerna i jorden mer tillgängliga för växten 

tillsattes kelatkomplexet EDTA och andra tillsatser som man inte namngett i rapporten. 

Man kontrollerade växterna för att se varje enskild växts upptag men också jorden för 

att se eventuella förändringar i rotzonen (Rock, 1999).  

Efter försöket hade arean mark med en blykoncentration under gränsvärdet (400 mg/kg) 

ökat från 31 % till 57 %. Blyhalten hade i sin tur minskat med 20 % i de översta 15 cm 

av marken. Resultaten visade också på att B. juncea var mest effektiv på upptag av bly 

med genomsnittskoncentrationer på 830 mg/kg respektive 2300 mg/kg från de två 

skördarna. H. annuus hade ett genomsnittligt upptag på 400 mg/kg (Rock, 1999). Detta 

är i linje med EPA’s (Rock, 1999) tidigare studier där man framgångsrikt använt B. 

juncea för fytoextraktion. Det konstaterades vidare att för att rena ca 5 hektar förorenad 

mark behövdes ca 6-8 grödor över tre växtperioder. 

 

Med fler studier och ytterligare utveckling av metoden samt med ökad information kan 

fytoremediering antagligen få ökad acceptans och bli ett rimligt alternativ vid olika 

saneringsprojekt. Dessa två studier visar på att det är möjligt.  
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5 Slutsats 
Av de resultat man erhållit hitintills förefaller det att fytoremediering inte är en 

realistisk reningsmetod för Glasriket i dagsläget. De växter man helst vill ha är som 

nämnt hyperackumulatorer och dessa trivs generellt sett inte i det svenska klimatet utan 

föredrar ett varmare klimat. De växter som trots allt kan leva i Sverige har vidare för 

liten biomassa för att tungmetallhalterna ska kunna reduceras i marken inom en rimlig 

tidsperiod. Då situationen är så pass allvarlig som den är i Glasriket kan en så långsam 

saneringsmetod inte appliceras utan snabbare metoder bör användas.  

Fytoextraktion kan däremot vara en framtida metod om mer forskning görs, särskilt för 

att göra användandet av alternativet med salix möjligt i Sverige. Släktet Salix kan 

kanske bli en framtida lösning för Sverige just för att den både är snabbväxande vilket 

kan öka verkningsgrad och göra att saneringen går fortare och är relativt enkel att odla.  

Forskning, både på grundnivå för att få större förståelse om de olika mekanismernas 

påverkan i växten, men också på en praktisk nivå med fältstudier i naturen för att se vad 

som fungerar och vad som inte fungerar på ett mer verklighetstroget sätt. Hittar man 

bättre lösningar och får en djupare förståelse om växterna kan man nog lyckas få 

fytoextraktion till en väl fungerande saneringsmetod i framtiden. Men som en 

sekundärmetod eller tillsammans med andra saneringsmetoder skulle fytoextraktion 

kunna användas även idag. Utöver utnyttjandet av fytoextraktionsprocessen i växten kan 

man använda växtens förmåga att stabilisera jorden och immobilisera föroreningar.  
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Bilagor 

Bilaga A  
Syralakbarhalt av tungmetaller i bruksmark i Glasriket. 

 

 

Figur 10. Visar medelvärdet på syralakbarhalt av arsenik i bruksmark vid de 22 

glasbruk som ingått i Glasbruksprojektet. Halterna anges i mg/kg TS, där TS står för 

torrsubstans. Källa till data: Höglund, L, O. Fanger, G. Yesilova, H (2007). Slutrapport 

– Glasbruksprojektet 2006-2007. Kemakta AB. Dnr: 577–11784–05. 
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II 

 

Figur 11. Visar medelvärdet på syralakbarhalt av kadmium i bruksmark vid de 22 

glasbruk som ingått i Glasbruksprojektet. Källa till data: Höglund, L, O. Fanger, G. 

Yesilova, H (2007). Slutrapport – Glasbruksprojektet 2006-2007. Kemakta AB. Dnr: 

577–11784–05. 
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Figur 12. Visar medelvärdet på syralakbarhalt av bly i bruksmark vid de 22 glasbruk 

som ingått i Glasbruksprojektet. Källa till data: Höglund, L, O. Fanger, G. Yesilova, H 

(2007). Slutrapport – Glasbruksprojektet 2006-2007. Kemakta AB. Dnr: 577–11784–

05. 
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