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Sammanfattning

Klövsjukdomen digital dermatit hos kor ger upphov till smärta hos djuren samt 

störningar i produktionen. För att förebygga och behandla klövsjukdomen används olika

preparat, däribland CuSO4-lösning. 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall i vilken omfattning spridande av 

kopparförorenad gödsel påverkar Cu-halten i jordbruksmark.

Studien genomfördes med provtagning av två oberoende jordbruksmarker där ett av 

områdena gödslas med kopparförorenad gödsel. Resultaten visar att jordbruksmark där 

förbrukad CuSO4 spridits med stallgödseln ger upphov till en signifikant ökad Cu-halt i 

markens översta lager, 0-25 cm. 
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Abstract

The hoof disease digital dermatitis rise pain with the cows as well as production 

disruption. To prevent and treat the hoof disease different substances are used, including

CuSO4 solutions. 

The purpose of this study is to examine if, and in that case in which incidence, the 

spread of copper contaminated manure affects the copper content in agricultural land. 

The study was performed sampling two independent agricultural areas. One of the areas 

was fertilized with copper contaminated manure. The results show that agricultural land 

where CuSO4 has been spread with the manure has a significant higher content of Cu in 

the upper level of the soil, 0-25 cm.
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1. Introduktion

Markförorening till följd av spridning av miljögifter från antropogena källor är idag ett 

stort problem i vissa områden. Det är viktigt att säkerställa att markens egenskaper inte 

förändras och görs obrukbar till följd av en verksamhet så som jordbruk. För att säkra 

jordbruksmarkens fortsatta användbarhet och värde bör man anta försiktighetsprincipen 

enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808). Vad gäller jordbruksmark innebär det att man 

skall vidta försiktighet så snart det finns risk för att en åtgärd på marken kan medföra 

skada på människa eller miljö. Markens struktur och kemiska sammansättning är 

komplex och många olika problem kan uppstå om dess sammansättning förändras, 

vilket ytterligare styrker vikten av att använda sig av försiktighetsprincipen.

Restriktiv tillförsel av olika preparat till marken i enlighet med försiktighetsprincipen 

kombinerat med uppföljande provtagning och kontroll minskar därmed risken för 

miljöpåverkan. 

Koppar är en essentiell metall och således livsviktig för levande organismer. Enligt 

Sternbeck (2000) kan koppar, trots dess essentiella funktion, ha toxisk verkan vid 

förhöjd exponeringsgrad. Enligt Livsmedelsverket (2015) behöver en vuxen människa 

0,9 mg koppar per dag för att täcka sitt behov medan barn behöver 0,01-1 mg koppar 

per dag för att täcka sitt behov, beroende på ålder. 

Enligt López-Gonzálvez (1999) varierar växters koppartolerans mellan olika arter där 

vete klarar av att växa i jordar vars innehåll är 1000μg g-1 medan åkervicker visade 

toxiska symtom vid odling i jordar innehållande 100μg g -1. Naturvårdsverket (2008) 

föreslår ett gränsvärde för koppar på 8,2μg/l i sjöar och vattendrag. Vid detta värde 

anses 95 % av de vattenlevande arterna vara utom fara. Gränsvärdet för dricksvatten har

satts till 2 mg/l (Livsmedelsverket 2015). För mark anger Naturvårdsverket (2009b) ett 

gränsvärde för koppar på 80 mg/kg TS för känslig markanvändning. För icke känslig 

markanvändning gäller 200 mg/kg TS. Enligt Loneragan et al. (1981) anses mark 

innehållande mer än 20 mg/kg TS Cu vara förorenad och därmed toxisk för grödor.

Idag används koppar flitigt världen över till många olika ändamål, exempelvis som 

elektrisk ledare i elektronik, förvaringskärl till olja, takbeläggningar och rörmaterial till 

kylmedia. Många diffusa utsläppskällor bidrar till att det är svårt att få en korrekt bild av
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hur mycket koppar som sprids och vilken utsläppskälla som bidragit till vad. I vilken 

grad koppar anses vara miljöförstörande varierar (Sternbeck 2000). Denna osäkerhet i 

bedömningen beror sannolikt på att koppars kemiska egenskaper i marken är komplexa 

samt att dess förmåga att förekomma i biotillgänglig form är helt beroende av markens 

kemiska tillstånd (Landner och Lindeström 1998).

1.1. Behandling av digital dermatit i nötkreaturs klövar med 

kopparsulfat

Digital dermatit (DD) är en klövsjukdom som förekommer hos nötkreatur. Sjukdomen 

ger symptom i form av blödande eksem vilka ger upphov till smärta hos det drabbade 

djuret. Eksemen uppkommer vanligtvis i klövspalten och/eller på klövrandens 

hudområden (Hillström och Bergsten 2005). 

Första gången man konstaterade sjukdomen i en svensk mjölkkobesättning var år 1997, 

tidigare har förekomst av klövsjukdomen endast kunnat konstateras i andra länder 

(Hillström och Bergsten 2005). Under 2008 gjordes totalt 236 769 registreringar på 

mjölkkors klövhälsostatus i Sverige. Genom denna registrering konstaterades det att 8 

% av korna var drabbade av DD (Ohlsson 2009). Omkring 30 % av de svenska gårdar 

som bedriver verksamhet med mjölkkor har haft något eller flera fall av DD under de 

senaste åren (SVA 2014).

Hältan som uppkommer till följd av DD kräver behandling. Detta gäller såväl för att 

minska lidandet för djuret som aspekter gällande produktion (Persson och Bergsten 

2010). Sjukdomen är mycket smittsam och stora utbrott i besättningarna förekommer. 

Smittan sprids via underlaget som korna vistas på (Hillström och Bergsten 2005). 

Bakterier av släktet Treponema, vilka misstänks vara delaktiga vid uppkomsten av DD, 

frodas och förökar sig i gödsel och nedsmutsat strömaterial för att sedan spridas till 

besättningens klövar (Greenough 2007). Förekomst av DD är vanligare hos mjölkkor 

som vistas i lösdriftssystem än hos mjölkkor som står uppbundna i bås (Persson och 

Bergsten 2010). Detta kan bero på att belastningen på klövarna ökar vid lösdrift och 

klövarna blir då mer känsliga för bland annat bakterieangrepp (Bergsten 1995) samt att 

man vid uppbindning i bås lättare kan hålla klövarna rena (Bergsten och Tufvesson 

2009). En annan möjlig orsak till den högre förekomsten av DD i lösdriftssystem kan 

vara att smittan är svårare att isolera (Manske et al. 2002). För att minska frekvensen av 
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smittsamma utbrott av DD i mjölkkobesättningar använder man sig till viss del av 

klövbad innehållande preparat, av olika typ, som djuren får gå igenom och väta 

klövarna i (Herlin et al. 2007). 

Kopparsulfat pentahydrat (CuSO4 + 5H2O) är ett blått kristallint pulver. Pulvret är 

vattenlösligt upp till 400 gram per liter. Dess pH-värde är lågt, cirka pH 2. Ämnet är 

giftigt för vattenlevande organismer. Ämnet har klassats som hälsoskadligt och 

miljöfarligt. Dess smältpunkt ligger på 110ºC och kokpunkten uppgår till 150ºC (Swed 

Handling 2007). Enligt Laven och Hunt (2002) är CuSO4-lösning desinficerande och 

kan eventuellt ha effekt på DD. I klövbadet reagerar Cu2+ med protein där minst en av 

tiolgrupperna sitter bundna till C (Laven och Hunt 2002). Uppkomsten och utveckling 

av DD är inte helt utredd varför man med säkerhet ej kan fastställa kopparsulfatens 

verkan (Greenough 2007). 

Ett klövbad består av ett plast- eller metallkar med låga kanter. I karet blandas 

kopparsulfat med vatten till önskad koncentration. Korna leds sedan igenom 

klövbadsvätskan för behandling. Ett klövbad ska vara utformat så att alla kons klövar 

kommer i kontakt med preparatet. Klövbadets längd bör uppgå till en längd av minst 

250 cm (Manske et al. 2002) och badets bredd bör uppgå till minst 60 cm (Bergsten och 

Tufvesson 2009). Klövbadet bör hålla en vätskenivå på 5-8 cm för optimal effekt. Cook 

et al. (2012) undersökte vilken storlek på klövbad som ger flest klövnedsänkningar per 

passage utan att ta upp onödig yta. Man kom fram till att en optimal längd är 300-370 

cm. Den optimala bredden var 50-60 cm och instegskantens optimala höjd mättes till 28

cm. En koncentration på 2-8 % CuSO4  har visat sig ge viss effekt (Laven och Hunt 

2002). Manske et al. (2002) rekommenderar en lösning på 2-10 % CuSO4 i klövbaden.

Som alternativ till klövbad kan man enligt Herlin et al. (2007) använda sig av en 

klövbadsmatta. Man dränker då in mattan i önskat preparat och låter korna passera över 

den blöta mattan. Viktigt för alla klövbehandlingstillbehör är att de inte bär spår av 

gödselrester, annars kan önskad effekt försämras eller helt utebli (Manske et al. 2002).

Studier visar att behandling med CuSO4  i klövbad bidragit till en minskning av utslagen

på klövar som drabbats av DD (Manske et al. 2000; Speijers et al. 2010; Holzhauer et 

al. 2013). Frekvensen för behandling beror på i vilken omfattning besättningen är 

drabbad och hur stora klövproblemen är. Vid mindre allvarlig smitta rekommenderas 

klövbad en gång per månad och vid allvarligare utbrott kan klövbad användas 2-3 
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dagar/vecka (Bergsten och Tufvesson 2009). En annan studie har visat att behandling 

som sker två dagar per vecka under åtta veckor vid DD har gett effekt (Thomsen et al. 

2008).

Enligt Manske et al. (2000) fick man dock endast mätbar läkande effekt på kornas bakre

klövar. Ingen läkande effekt på de främre klövarna kunde konstateras. I Speijers et al. 

(2010) studie hade antalet utslag i besättningen minskat vid studiens slut, men fler kor 

hade kroniska utslag än vad som konstaterades vid försökets början. 

Manske et al. (2000) och Speijers et al. (2010) kom fram till att kopparsulfatbehandling 

har gett positiv effekt men ingen av dem har kunnat konstatera att CuSO4 ensamt kan 

användas för effektiv behandling av DD. Ett hygieniskt golv utan gödselrester bidrar 

kanske också till att sänka antalet drabbade djurenheter i besättningen (Watson 2007). 

Att avlasta djurens klövar genom att ha båsmattor ovanpå betongunderlaget kan 

möjligen ytterligare minska frekvensen av DD. Regelbunden verkning av kornas klövar 

har också visat sig ge färre drabbade individer i djurbesättningar. Korna bör verkas 

minst två gånger per år, optimalt fyra gånger per år. Optimal verkningsintervall varierar 

dock mellan individer (Manske et al. 2002). Enligt 2 kap. 4 § SJVFS 2010:15 Saknr L 

100, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom 

lantbruket m.m. ska djurens klövar inspekteras regelbundet och verkas vid behov. 

1.2. Koppars kemiska egenskaper

Koppar (Cu) är ett grundämne och har atomnummer 29. Dess atomvikt uppgår till 63,54

u. Cu har en smältpunkt på 1083ºC och kokar vid en temperatur av 2595ºC (Landner 

och Lindeström 1998). Cu är en metall som i ren form har en rödbrun nyans. Naturlig 

förekomst av Cu i ren form uppgår till knappt 1 % av den totala Cu-förekomsten 

(Balsberg et al. 1981). Metallen förekommer därmed sällan som rent grundämne i 

marken. Cu binder gärna till andra ämnen och bildar föreningar (Landner och 

Lindeström 1998). 

Cu bryts huvudsakligen ur sulfidrika malmer (Rosén 1993) där den förekommer som 

bland annat kopparsulfid (Cu2S), kopparoxid (Cu2O) och kopparkis (CuFeS2). Även 

brytning av Cu ur oxidmalmer, vilket är en mineral där syre och metall bildat förening, 

förekommer. Sparsam förekomst av Cu finner man i bergarterna granit och gnejs 

(Landner och Lindeström 1998) och kalksten (Balsberg et al. 1981). Höga Cu-halter 

finner man vanligtvis i vulkaniska basiska bergarter, exempelvis basalt (Landner och 
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Lindeström 1998). Koppar är en mycket god ledare vilket gjort den till en välanvänd 

metall i dagens samhälle (Landner och Lindeström 1998). 

1.3. Koppar i mark

Beroende på markens kemiska egenskaper uppträder Cu i olika former. Enligt Huang 

(1993) kan Cu finnas bundet i: 

(I)            organiska mineralkomplex, lermineral, adsorberad på metalloxider, 

humussyror

 

(II)            amorfa järn- och manganoxider och sekundära mineralstrukturer

(III)  förenad med autigena sulfider

De vanligaste Cu-komplexen, förutom Cu bundet till humus, är karbonat- och 

hydroxylföreningar (Landner och Lindeström 1998). Cu kan bilda mycket stabila 

föreningar vid korrosion, exempelvis Cu4(OH)6SO4 och Cu2(OH)3Cl. Om den 

omkringliggande miljön innehåller höga halter av föroreningar (framförallt SO2) 

samtidigt som luftfuktigheten är hög tenderar ren Cu att oxidera och bilda Cu2O 

tillsammans med syre (Landner och Lindeström 1998). I kontakt med ammoniak löses 

Cu(0) och bildar Cu(NH3)4
2+  (Landner och Lindeström 1998). Cu kan även förekomma 

som utbytbara Cu-joner som med svaga bindningar binder till partiklar (Anderson 

1997). Vid reducerande förhållanden får Cu svårare att uppehålla sig som fri jon och vid

oxiderande förhållanden ökar rörligheten (Naturvårdsverket 1998). Många Cu-

föreningar är lättlösliga i H2O och dissocierar i hög grad. Dessa föreningar har ofta en 

starkt blå eller grönskiftande färg (Landner och Lindeström 1998).

Cu kan även förekomma fritt i löst jonform i porvatten (Naturvårdsverket 1998). Ju 

lägre pH desto större möjlighet har Cu till rörelse (Ponizovsky et al. 2007). Det beror på

att H+-jonerna bidrar till att bindningarna mellan Cu och markpartiklarna bryts 

(Bergholm och Dryler 1989; Loneragan et al. 1981). Ett pH-värde på 3,5 kan ses som ett

tröskelvärde då Cu, med få undantag, upphör att förekomma i form av komplex 

(Landner och Lindeström 1998). Hur stor inverkan pH-värdet har kan variera och är 

beroende av andra faktorer såsom andra förekommande föreningar och jordart. 
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Cu är den av alla metaller som rör sig minst i marken (Åslund 1994). Detta beror främst

på dess förmåga att bilda stora komplex tillsammans med humus. Dess storlek gör att 

rörligheten och transportmöjligheterna minskar drastiskt. Komplex mellan humus och 

Cu är dessutom mycket stabila vilket innebär att nedbrytningen går mycket långsamt, 

om någon sådan sker. Även vid mycket låga pH-värden (pH 3,5) är dessa 

humuskomplex relativt stabila och svårnedbrytbara. I den lerpartikelrika 

jordbruksmarken bromsas Cu:s rörlighet av mangan- och järnpartiklar, hydroxider samt 

lerpartiklar som Cu effektivt binder till (Landner och Lindström 1998).

Cu är en mycket viktig metall för människan då den är essentiell. Även större delen av 

alla djur och växter är beroende av Cu. Vid förhöjda koncentrationer blir Cu toxiskt för 

levande organismer. När Cu-halten övergår till att bli toxisk varierar kraftigt mellan 

olika växt- och djurarter (Sternbeck 2000).

Biotillgänglighet är ett mått på hur mycket av ett ämne som når systemcirkulationen hos

levande organismer. Biotillgängligheten för Cu är beroende av omgivningens pH, 

vattnets hårdhet, vilken form Cu förekommer i samt förekomst av andra element som 

kan bilda Cu-joner (Landner och Lindeström 1998). Cu förekommande i organiska 

föreningar (exempelvis Cu som upptagits av växter) har en högre biotillgänglighet än 

vad oorganiskt bunden Cu (exempelvis Cu2S) har då organiska föreningar är mer lika 

och kompatibla med den levande organismens celler (Spears 1996).

Vattnets hårdhet har betydelse för Cu:s biotillgänglighet. Detta beror på att det i vattnet 

finns magnesium- och kalciumjoner i riklig mängd och att dessa konkurrerar med Cu-

jonerna om cellmembranens begränsade yta. Förekomst av andra element påverkar 

biotillgängligheten genom att vissa av dem bildar komplex med Cu, framför allt 

organiska substanser och lermineral (Landner och Lindeström 1998). Även markens 

koncentration av Cu påverkar hur biotillgänglig den är för växter. Wang et al. (2009) 

studerade marker som blivit förorenade av Cu till följd av gruvdrift och visade att vetet 

som grodde på dessa marker hade ackumulerat Cu. I området mättes Cu-koncentrationer

mellan 131 mg/kg och 828 mg/kg i markens övre jordlager. Uppmätta koncentrationer i 

vetets rötter var 35,1-96,8 mg/kg medan man i vetekornen fann koncentrationer på 

mellan 7,81-11,6 mg/kg. Studien visar att veteplantornas upptag av Cu ökar i takt med 

att Cu-halten i deras omkringliggande jordlager ökar (Wang et al. 2009). 
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Cu-halten i mark varierar kraftigt världen över. Halterna Cu i marken varierar normalt 

sett från 14 till 109 mg/kg (Kabata-Pendias 2011). Extrema värden både över och under 

spannet finns. I jordar innehållande en hög inblandning av sand kombinerat med ett 

högt pH-värde brukar man finna de lägsta Cu-värdena medan man i rena lerjordar med 

lågt pH normalt brukar finna de högsta värdena (Kabata-Pendias 2011). 

Den genomsnittliga Cu-halten i svensk jordbruksmarks översta markskikt (0-25 cm) har

undersökts av Eriksson et al. (1997). De visade sig att Cu-halten uppgår till ett 

genomsnitt av 14,6 mg/kg. I västra och södra Sverige fanns generellt sett de lägsta 

koncentrationerna (0,1-11,4 mg/kg) medan man i Östergötland, vid Mälaren och inom 

ett område från Storsjön och mot den södra Norrlandskusten fann de högsta (18,7-90 

mg/kg). I studien kopplades de höga Cu-koncentrationerna till sedimentära lerjordar 

belägna i de östra delarna av Sverige. Eriksson et al. (1997) fann också en positiv 

korrelation mellan Cu och koncentrationer av Zn, Pb, Cd och Cr i matjordarna. 

Gällande tungmetaller visar studien att halterna av Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn 

överstiger gränsvärdet i 37 % av de provtagna matjordarna. I 25 % av de provtagna 

jordarna förelåg brist på Cu eller att kopparkoncentrationen var lägre än normalvärdet. 

Jämfört med de uppskattade halterna Cu i åkermark i Sverige i början på 1900-talet har 

en ökning skett fram till början av 90-talet med cirka 10 % (Andersson 1992). I samma 

studie fastslås att även om en 10-procentig ökning anses försumbar så finns lokala 

avvikelser med extremvärden (>100 mg/kg) som kan visa sig problematiska. 

Mätningar som gjorts av Rühling et al. (1992, 1996) visar att den naturliga depositionen

av Cu uppgår till 75 % av den årliga tillförseln till mark medan resterande Cu-tillförsel 

till mark (25 %) orsakas av antropogena källor. Den främsta naturliga depositionen av 

Cu till mark sker genom atmosfärisk deposition. Denna sker genom 

långdistanstransporter av luft som förorenats av metaller (SMED 2010). Cu-innehållet i 

den atmosfäriska depositionen kan ha naturligt ursprung, som till exempel 

vågbrytningszoners havssalt som skickas upp i atmosfären, röken från skogsbränder, 

vulkaniskt stoft vid vulkanutbrott (Landner och Lindeström 1998). 

Regnvatten i Sverige har en Cu-halt på 0,7-5,8 μg/l (Åslund 1994). Rühling et al. (1992)

beräknade årlig naturlig tillförsel via våtdeposition Cu till mark och resultatet visar att 

tillförseln via våtdeposition uppgår till cirka 1,12 mg/l och år vilket betyder att det totalt

sett över hela landet tillförs ungefär 500 ton Cu via denna spridningsväg. 
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Torrdepositionen är lägre vid åkermark än vid skogsmark på grund av att träden i 

skogen exponeras för vindar i högre omfattning jämfört med vad åkermarkens grödor 

gör. Detta har undersökts genom analyser av mossa. Torrdepositionen av Cu över 

åkermark uppskattas utgöra endast 50 % av torrdepositionen över skogsmark (Tyler et 

al. 1983). Betydande antropogena källor till spridning av Cu i atmosfären eller direkt till

mark är gruvbrytning, industriella verksamheter, avfallshantering, förbränning av fossila

bränslen, båtbottenfärger, olika former av ytbehandlingar, korrosion (Åslund 1994), 

stallgödsel, viss handelsgödsel och avloppsslam (Eriksson et al. 1997). 

Forskning visar att risk för att Cu ska anrikas i jordens övre lager (0-25cm) till följd av 

tillförsel av Cu finns (Kabata-Pendias 2011). Enligt Logan et al. (1997) kan anrikning 

av Cu i det övre jordlagret bero på den höga förekomsten av humussyror. Loneragan et 

al. (1981) menar att Cu anrikas främst i jordarter med högt innehåll av organiskt 

material vilket stämmer överens med Logans (1997) slutsats. 

När man kommit förbi det översta jordlagret minskar ackumulationen nedåt. Den kan 

dock fortsätta att ackumuleras i mindre omfattning även längre ner i marken eftersom 

koppar lätt adsorberas av bland annat humussyra, karbonater, lermineral och även järn- 

och manganoxyhydroxider (Kabata-Pendias 2011). 

Enligt Landner och Lindeström (1998) är åkermark fattigare på organiskt material än 

exempelvis podsol. Nedbrytningen sker snabbare i åkermarken och den innehåller 

därmed en lägre koncentration av organiskt material. Därför finns det mindre möjlighet 

för Cu att ackumuleras i jordbruksmark än i skogsmark (Landner och Lindeström 1998).

En del av den Cu som finns i jorden på jordbruksmark förs bort med grödor när dessa 

skördas. Anderssons (1992) studie visar att 22-46 gram koppar per hektar och år 

försvinner till följd av skörd varje år. Vid användning av enbart handelsgödsel på 

åkermark där man odlar avsalugröda minskade Cu förråden successivt för varje år 

(Andersson 1992).

Naturvårdsverket (2009b) har tagit fram generella riktvärden för när mark kan anses 

vara förorenad. För Cu har värdet satts till 80mg/kg TS för känslig markanvändning. 

För markanvändning som anses mindre känslig har man istället satt ett riktvärde på 

200mg/kg TS. Dessa riktvärden baseras på jordar som räknas som normaltäta och ligger
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över grundvattennivån (Naturvårdsverket 2009b). Enligt Loneragan et al. (1981) anses 

mark innehållande mer än 20 mg/kg TS Cu vara förorenad och därmed toxisk för Cu-

känsliga grödor. Ett värde som understiger 5 mg/kg TS Cu anses däremot vara Cu-fattig 

jord och den Cu som finns räcker inte till för att vara optimal odlingsmark för grödor. 

Jordbruksverket (1996) har fastställt att ett Cu-värde som understiger 7mg Cu/kg TS 

jord innebär att jorden lider brist på Cu. 

Svenska naturskyddsföreningen har upprättat ett gränsvärde för tillåten halt Cu i 

åkermark vid användning av avloppsslam i Sverige. Gränsvärdet ligger på 40 mg/kg TS 

(SNSF 1994). En studie visar att 3 % av Sveriges totala areal åkermark överskrider detta

gränsvärde och att 10 % av åkermarken i Uppsala län överstiger gränsvärdet (Eriksson, 

Andersson och Andersson 1997). Gränsvärdet för tillförsel av Cu på svensk åkermark 

där man sprider avloppsslam är satt till 300 gram/hektar/år och trädde i kraft år 2000. 

Tidigare var gränsvärdet satt till 600 gram/hektar/år. Undantag från gränsvärdet kan 

tillåtas vid brist på Cu i det aktuella området (SNSF 1994).

1.4. Miljö- och hälsopåverkan av koppar

Cu spelar en mycket viktig roll i växternas fotosyntetiska processer samt 

kväveomsättning (Rosén 1993). 

Rapporter om toxiska effekter på växter till följd av överrepresentation av Cu i 

markmediet är ovanliga (Landner och Lindeström 1998). De toxiska effekter som har 

kunnat påvisas på växter i starkt förorenade områden är tydligast vid växtens rotsystem. 

Fynd som förkrympta rötter, missfärgning, skott med försämrad vitalitet och nedsatt 

permeabilitet i membranen har konstaterats. Dessutom har försämrad effekt vid 

omsättningen av mikronäringsämnen kunnat påvisas (Landner och Lindeström 1998). 

Anderson (1997) har i en studie kommit fram till att växters metabolism, vilken delvis 

styrs av oxidationsprocesser, påverkas negativt av förhöjda Cu-koncentrationer i marken

då oxidationsprocessen störs. Följden av detta är att växtens tillväxt hämmas.

Vissa växter har en mycket låg toleransnivå mot Cu medan andra har en hög tolerans 

(Sternbeck 2000). Varierande toleransnivå för Cu mellan olika växtarter kan bero på 

flera olika faktorer (Landner och Lindeström 1998). Vissa växter utsöndrar organiska 

syror som binder Cu i komplex och gör därmed Cu oskadlig för växten (Lepp 1981). 

Lepp (1981) visar att vissa växter även har förmåga att immobilisera upptagen Cu i 
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roten eller hämma upptaget i rotens upptagningssystematik. Balsberg et al. (1981) 

konstaterar att denna tolerans har utvecklats genom genetiskt urval vid evolution.

Sheoran, Poonia och Trivedi (2011) fann att den högsta Cu-koncentrationen återfanns i 

växternas blad medan den lägsta koncentrationen Cu fanns i växternas rötter vilket beror

på att transport av näringsämnen sker från växtens rot och upp till dess blad. Cu 

ackumuleras sedan i växtens bladverk då det här, till skillnad från näringsämnen i 

normala kvantiteter, inte finns någon användning för överintaget av Cu. Resultatet av 

studien (Sheoran, Poonia och Trivedi, 2011) visade att vid en Cu-koncentration på <100

mg/kg i jordbruksmarken fann man inga förhöjda Cu-värden i vetet som analyserades. I 

prover tagna på jordbruksmark med Cu-värden som överstiger 100 mg/kg fann man 

förhöjda värden i växternas delar. Vid en Cu-koncentration på upp emot 900 mg/kg i 

jorden uppmättes Cu-värden på omkring 600 mg/kg TS Cu i de provtagna växternas 

blad. Värdena var överlag något lägre i växtens nedre delar. 

En annan effekt som kan drabba växtlivet vid överexponering av Cu är minskad 

kvävebindning (Rosén 1993). Följden av detta kan bli magrare skördar då växterna inte 

har tillgång till tillräckliga nivåer av kväve vilka behövs för att de ska växa optimalt.

Om man tittar på metallförgiftning hos människan kan man idag se att den allra 

vanligaste orsaken till metallförgiftning är överintag av Cu via föda (Rosén 1993). 

Whitfield et. al. (2010) har i en studie på tvillingar har man undersökt om levnadssätt 

eller genetiska faktorer påverkar Cu-värdet i blodet hos människor. Man kunde 

konstatera att kvinnor hade högre Cu-värden i blodet än män som utsatts för lika hög 

exponeringsgrad. Resultatet tyder på att födointag och intag av vitaminer påverkar Cu-

halten i blodet snarare än genetiska skillnader mellan individer (Whitfield et. al. 2010). 

Rekommenderat dagligt intag av Cu beräknas till 0,9-1,3 mg per dag för vuxna 

människor (IOM 2001).

Merker et al. (2005) visar att celler från högre stående organismer förlorar livskraft om 

de utsätts för Cu-halter över normala nivåer. Detta beror på att antalet oxiderande 

proteiner var starkt korrelerat till ökad Cu-koncentration och behandlingstid. Människor

som äter vete som odlats på jordbruksmark vilken är förorenad av Cu kan riskera att 

drabbas av negativa hälsoeffekter (Shi et al. 2013). Man fann att växternas Cu-

koncentration var starkt korrelerad till markens Cu-koncentration. All undersökt mark 

innehöll <100 mg Cu per kg-1 och var därmed under gränsvärdena i Kina. Shi et al. 

(2013) menar att endast den Cu-koncentration man fann i vetet som odlats på mark med 
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Cu-värden under gränsvärdet inte ensamt leder till en direkt risk för negativa 

hälsoeffekter. Studien visade dock att tillsammans med de andra tungmetaller som man 

fann i marken (As, Cd, Zn) kan Cu ändå bidra till negativa hälsoeffekter hos människan.

Intag av föda med hög Cu-koncentration kan ge upphov till irritation i mag-tarmkanal, 

kräkningar samt kan på sikt ge risk för skador på levern (Livsmedelsverket 2007). 

Akuta toxiska effekter som människor kan drabbas av, vid ett stort enskilt intag av stora 

Cu-mängder (>1 gr), är levernekros, krampanfall och koma. I mycket allvarliga fall kan 

personen avlida (US AF 1990).

Enligt Eriksson et al. (1997) påverkar lantbrukets inriktning gällande djurslag 

matjordens pH, humushalt och halter av tungmetaller. Det visade sig att gårdar som 

bedrev verksamhet med nötkreatur hade en högre inblandning av humus i matjorden och

ett lägre pH-värde jämfört med gårdar som bedrev svinproduktion eller odling av 

spannmål och vall. Den högre inblandningen av humus på gårdar där man bedrev 

verksamhet med nötkreatur berodde på att man hade tillfört organiskt material i 

samband med gödselspridning på åkermarken tillsammans med utbredd vallodling på 

fälten. Dessa resultat grundade sig på sammanlagt 3108 matjordsprover tagna över hela 

Sverige. Matjordsproverna hade tagits på ett djup av 0-20cm.

Enligt Magnusson (2000) tenderar åkermark som gödslas med oorganiska 

gödningsmedel att försuras. Vid användning av oorganiskt gödselpreparat är ett pH på 

över 5,5 önskvärt. Vid användning av endast organisk gödsel önskas ett något lägre pH, 

cirka 5,0-5,5.

1.4.1. Svenska matjordars surhetsgrad

Eriksson et al. (1997) undersökte surhetsgraden i matjordarna på Sveriges åkermarker. 

Det genomsnittliga pH-värdet låg på 6,3. 

Eriksson et al. (1997) kom fram till att 6 % av åkermarkernas matjordar har ett pH-

värde som är  5,5. Vidare visade det sig att 14 % av åkermarkernas matjordar hade ett 

pH-värde på  7,0. Ett pH-värde på  6,0 uppmättes i totalt 29 % av jordarna. De högsta

pH-värdena uppmättes i lerjordar och jordar med inblandning av kalk. Låga pH-värden 

fanns i grovkornig matjord, områden med mycket nederbörd och matjordar med ett högt

innehåll av humus. 
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1.4.2. Svenska jordars humusinnehåll

Eriksson et al. (2007) visar att den procentuella humushalten i matjorden påverkar 

halten av mineralämnen, bland annat Cu. Ju högre humusinnehåll jorden har desto högre

Cu-halt. Studien visar även att humusinnehållet i Sveriges matjordar har ett medelvärde 

på 6,3 % medan medianvärdet uppgår till 4,1 %.

De lägsta halterna humus fanns i Skåne. De högsta humusvärdena fann man i övriga 

Götaland samt Svealand. Även en berggrund av alunskiffer visade sig vara en 

bidragande orsak till höga halter mineralämnen och därmed också Cu (Eriksson et al. 

2007).

1.4.3. Kornstorlek

Kornstorleken i jordmaterialet skiljer sig mellan olika jordarter. I en jord som består av 

mycket finkornigt material finns det mer yta för kopparjonerna att binda till än i en jord 

innehållande mer grovkornigt material. Det finns därmed förutsättningar för en högre 

Cu-halt i finkorniga jordar än i grovkorniga (Kabata-Pendias 2011). Ju mindre markens 

partiklar är, desto fler Cu-joner finns i kolloidform. Ett högt humusinnehåll möjliggör 

att fler kopparjoner kan bilda kolloider tillsammans med övriga markpartiklar. Mark 

med ett högt kalk- och järninnehåll bidrar också till att koppar fastläggs i högre grad 

(Naturvårdsverket 1998).

1.4.4. Kopparinnehåll i gödsel från nötkreatur

Jordbruksverket (2014) anger normalvärden för kopparinnehåll i flytgödsel från kor och

svin, se Tabell 1.

Tabell 1. Cu-koncentrationer (kg/10 ton) för flyt- och fastgödsel från ko respektive gris.

Djurslag Flytgödsel Fastgödsel

Ko 0,050 0,050

Gris 0,160 0,310

Skillnaden i normalvärde för Cu-koncentration mellan ko- och grisgödsel beror på att 

grisars foder innehåller högre Cu-halter än kornas, detta för att öka tillväxten hos unga 

grisar (Lu et al. 2014). 
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Som tidigare i avsnitt 1.1, nämndes, hamnar kopparsulfat från nötkreaturs klövbad i 

gödseln som vidare sprids ut på åkrarna. Gödseln antas då innehålla 

kopparkoncentrationer enligt tabell 1. adderat med kopparkoncentrationen utifrån 

beräkning enligt punkt 2.3. 

2. Syfte och hypotes
Syftet med undersökningen är att, genom provtagning på två olika områden, undersöka 

om och i så fall i vilken omfattning spridande av kopparförorenad gödsel CuSO4 

påverkar Cu-halten i jordbruksmark. De uppmätta värdena skall också jämföras med de 

av SGU uppmätta Cu-halterna i området.  Undersökningen utgår från hypotesen att 

spridning av gödsel innehållande CuSO4 ökar Cu-halten i jordbruksmarkens översta 

skikt. Nollhypotes är att Cu-halten inte påverkas.

3. Material och metod

3.1. Studieområde
Den jordbruksmark som är föremål för provtagningen är belägen i Horn, Kinda 

kommun, Östergötland. Jordbruksmarken på den aktuella gården är uppdelad i 5 olika 

odlingsområden och omfattar totalt 60 hektar. Uppgifter om Cu-halt i området har 

inhämtats från SGU:s markgeokemiska databas (SGU 2014). Enligt databasen är 

kopparhalten i marken under 5 mg/kg. Uppgifter om mängd spriden CuSO4 togs fram 

genom samtal med brukaren av aktuell jordbruksmark.

Provtagningsytorna 1-4 (figur 1), härefter kallat område A, består främst av 

isälvssediment med inslag av ett krön av isälvsavlagring. Morän omger en stor del av 

isälvsavlagringarna i område A. Postglacial sand förekommer i viss omfattning i 

områdets västliga och östliga delar (SGU 2015a). 

Området är svagt kuperat. Omgivande växtlighet består av begränsade områden med 

blandskog bestående av gran, björk och inslag av asp. 

Berggrunden i område A består främst av ryolit med inblandning av dacit och 

kvartslatit. I områdets yttre västliga, östliga och nordliga delar består berggrunden av 

granit, grandiorit och syenitoid (SGU 2015b). 
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Provtagningsytorna 5-8 (figur 1), härefter kallat område B, består av isälvssediment likt 

område A. Område B har morän i sin utkant samt inslag av synligt berg och vittringsjord

bestående av ler-silt. En mindre vattenådra löper genom området (SGU 2015a). 

Odlingsområdet lutar svagt i östlig riktning. Det omges av granskog i öst med inslag av 

björk i dikeskanten. 

Berggrunden i område B består likt område A främst av ryolit med inblandning av dacit 

och kvartslatit. I områdets västliga, östliga och sydliga delar består berggrunden av 

granit, grandiorit och syenitoid (SGU 2015b).

Område A har brukats av markägarna under 10 års tid. Området har endast gödslats med

konstgödsel, varför någon Cu ej tillförts via gödsling. På det aktuella markområdet 

odlar man vall som skördas tre gånger per år. Plöjning sker en gång vart 3:e år och har 

senast skett oktober 2013. Plöjningsdjupet är 25 cm. Det gödningspreparat som använts 

under de år man brukat jorden är produkten Salmag. Salmag är ett kvävegödsel vars 

kemiska sammansättning består av NH4NO3 + CaCO3 + MgCO3. Spridning har utförts 

tre gånger om året. I samband med plöjning besprutas området med RoundUp. Kalkning

har utförts under 2014.

Område B har brukats av markägarna under totalt 22 års tid. År 1992-2000 spred man 

naturgödsel utan tillsats av CuSO4. Under tidsperioden 2001-2014 har det spridits 

naturgödsel innehållande CuSO4 på jordbruksmarken 3 gånger om året.  Genom denna 

spridning har området varje år tillförts totalt 146,67 kg CuSO4 varav 37,34 kg består av 

ren Cu. Totalt 522,76 kg ren Cu under ovan angiven total tidsperiod (teoretisk möjlig 

beräkning av CuSO4-utsläpp från klövbad, se punkt 2.3.). Mängden CuSO4 som spridits 

per år har varit homogen. På område B odlar man vall som skördas och plöjs enligt 

samma princip som på område A. Senaste plöjning skedde i september 2013. I samband 

med plöjning besprutas området med RoundUp vilket ej innehåller någon Cu 

(Kemikalieinspektionen 2014).

Gemensamt för  område A och B är att de förorenas med kväveoxider till följd av 

avgasutsläpp vid skörd, plöjning, gödsling och besprutning. Till detta kommer 

atmosfäriskt nedfall. Inga tidigare specifika föroreningar finns angivna på SGU:s karta 

över förorenade områden.
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Figur 1. Karta över provtagningsområde A och B, Finede, Horn. Cirklarna visar område A och

område B, de numrerade rutorna anger provtagningsytornas (1-8) placering inom respektive område.

3.2. Provtagning och analys
Varje provtagningsyta (100 m2) delades in utefter ett slumpmässigt och systematiskt 

provtagningsmönster (Naturvårdsverket 2009a) om 10 st rutor. En provgrop grävdes 

inom varje ruta och dess placering hade i förväg slumpats fram med hjälp av 

slumpfunktionen i Microsoft Excel.

   

Provtagningen har skett enligt Svensk standard SS-ISO 10381-2. 

Spatiala, rumsliga prov har tagits enligt 5.3 i ovan nämnda standard. Varje delprov är av 

typen ”disturbed” det vill säga att man inte tar hänsyn till att bevara jordens struktur 

enligt 5.2. i standarden ovan.

Datum för provtagning: 2015-01-15.

Väderleken vid provtagningen:  Temperatur +3° C, västlig vind 2m/s, molnigt, ingen 

nederbörd de tre senaste dygnen, inget snötäcke. 

Vid grävning av provtagningsgropar användes spade av rostfritt stål i enlighet med 

instruktioner under punkt 5.4. i ovan nämnda standard. 

Grävning av provgrop utfördes enligt ovanstående standard, ”hand excavation”, men 

med ett avsteg från standarden, nämligen den att groparnas area minskades till 0,2 x 

0,2m. Detta med tanke på att det handlar om samlingsprov tagna från ett större antal 
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provgropar vilket uppfyller syftet att undersöka den genomsnittliga halten på aktuell 

provtagningsyta. Provgropen grävdes enligt standarden till ett djup av 0,25 m. 

Spaden rengjordes noga mellan varje delprov samtidigt som latexhandskarna byttes ut. 

De enskilda delproven för varje provtagningsyta blandades härefter noggrant i ett 

halvsfäriskt rostfritt kärl varefter en mängd om 300 ml överfördes från kärlet till 

transportbehållare märkta med varje provtagningsytas nummer (1-8). 

Plastbehållare med tättslutande lock, tillhandahållna av laboratoriet (Eurofins 2015), har

använts för förvaring och transport av samlingsproverna. Proverna (8 st) skickades 

sedan till laboratoriet för analys av totalhalt Cu och pH-värde. Cu analyserades av 

Eurofins (2015) enligt KLK 1965:1/SS028183 och pH analyserades enligt SS-ISO 

10390. I figur 2 visas provets form och orientering i rummet. Det översta bruna lagret 

omfattar åkermarkens plöjningsdjup som är 25 cm. Provets form och orientering för 

denna provtagning har koncentrerats till det övre jordlagret, matjorden. 

Figur 2. Provets rumsliga utbredning
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4. Resultat

4.1. Beskrivande statistik

Figur 3 visar uppmätta Cu-halter och pH-värden för provtagningsytorna 1-4, 

kontrollytor där ingen kopparförorenad gödsel spridits. Det högsta Cu-värdet uppgår till

3,1 mg/kg TS och det lägsta 2,9 mg/kg TS. pH-värde för alla provtagningsytorna 1-4 

uppgår till 5,6. 

                      

Figur 3. Analysresultat Cu-halter och pH-värden för provtagningsytorna 1-4 inom område A, 

kontrollområde där ingen kopparförorenad gödsel spridits.

Figur 4 visar uppmätta Cu-halter och pH-värden för provtagningsytorna 5-8, 

försöksområde där kopparförorenad gödsel spridits. Det högsta Cu-värdet uppgår till 22 

mg/kg TS och det lägsta 17 mg/kg TS. pH-värde för alla provtagningsytorna 5-8 uppgår 

till 5,1. 

                                                                                                                                                           

Figur 4. Analysresultat Cu-halter och pH-värden för provtagningsytorna 5-8 inom område B, 

försöksområde där kopparförorenad gödsel spridits.
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Figur 5 visar medelvärden för Cu och pH i jämförelse mellan område A 

(kontrollområde) och område B (försöksområde). För område A uppgår medelvärdet

för Cu till 2,98 mg/kg TS och pH till 5,6. För område B uppgår medelvärdet för Cu 

till 18,5 mg/kg TS och pH till 5,1. 

            

Figur 5. Medelvärden Cu och pH för område A, kontrollområde, där ingen kopparförorenad gödsel

spridits och område B, försöksområde, där kopparförorenad gödsel spridits. 

4.2. T-test

T-test för oparade prover visade att det fanns signifikanta skillnader på 0,05 nivå mellan 

områdenas (område A och område B) kopparvärden (se tabell 2.). 

Tabell 2. Resultat från t-test för kopparhalterna på område A och område B, Horn. P-värde = < 0,05 

visar att nollhypotesen kan förkastas och att en signifikant skillnad finns mellan områdenas kopparhalter.

Prover P-värde

Samlingsprov (1-4) och (5-8) 0,000488 

 

4.3. Teoretisk beräkning av CuSO4 -utsläpp från klövbad

Uträkning spridning av CuSO4 på en mjölkgård:

Totalt 25,23 kg CuSO4 + 5 H2O används till gårdens klövbad/mån = 302,76 kg/år

Denna mängd sprids på totalt 60 hektar/år.
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Molvikten för alla ingående grundämnen;

Cu: 63,5

S: 32,1

O: 16,0 x 4 = 64

H: 1,0 x 10 = 10

O: 16,0 x 5 = 80

Totalt: 249,6 g/mol

Molvikt Cu/ molvikt CuSO4 + 5 H20 ger:

63,5/249,6 = 0,2544

Av den totala mängden kopparsulfat pentahydrat är 25,44 % Cu.

(Kg  CuSO4 + 5 H20 x % Cu)

302,76 x 0,2544 = 77,02

77,02 kg Cu fördelas på 60 hektar/år

Kg Cu/antal hektar

77,02/60 = 1,284 kg

Totalt 1284 gr Cu tillförs per hektar och år på den aktuella åkermarken.

Beräkning av Cu-koncentration i gårdens flytgödsel (kg/ton): 

Gården genererar 3000 m3 flytgödsel/år.

3000 m3 = 3 000 000 kg

3000000 kg/300 =10 000 kg = 10 ton

77,02 kg/300 = 0,2567 kg

0,2567 + 0,050 = 0,3067 kg

Cu-koncentrationen i gödseln (jordbruksverkets riktvärden adderat med Cu-tillförsel 

från kopparsulfat) = 0,3067 kg/10 ton
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5. Diskussion 

Resultatet tyder på att det finns ett signifikant samband mellan mängden spridd CuSO4-

förorenad gödsel och Cu-halten i markens översta jordlager. Det uppmätta medelvärdet 

på område B, där kopparförorenad gödsel spridits, är signifikant på 0,05 nivå och 

överstiger referensområdets (område A) medelvärde med mer än sex gånger. 

Referensområde A:s medelvärde ligger mycket nära SGU:s (SGU 2014) lokalt uppmätta

värde. 

De två provtagningsområdena finns i direkt anslutning till varandra. De bedöms ha 

likvärdiga markegenskaper utifrån uppgifter från SGU (2014) gällande berggrund och 

jordmån, samt att de båda brukas för samma ändamål. Den skillnad i pH-värde som 

uppmätts, mellan de båda områdena (0,5), skulle kunna förklaras med att kalkning 

utförts på område A men ej på område B. 

Den låga variansen för resultatet från de olika provtagningsytorna inom varje enskilt 

provtagningsområde visar att Cu-halten är relativt homogen. Samtidigt är den 

signifikanta skillnaden i Cu-halt mellan de olika provtagningsområdena påtaglig, se 

figur 5.

Risk kan finnas för att gällande gränsvärden (Naturvårdsverket 2009b) kommer att 

överskridas om man fortsätter sprida CuSO4 på område B.

Då provtagningen endast är gjord vid ett tillfälle är det dock omöjligt att avgöra i vilken 

mån Cu-halten i marken ökar linjärt i tiden, i förhållande till den utspridda 

kopparsulfaten. Upprepade mätningar, till exempel vartannat år under en 10-årsperiod 

skulle kunna ge svar på den frågan. Studien visar även att det i delar av Sverige finns 

åkermark som har brist på Cu. 

Dessa områden skulle kunna gynnas genom spridning av CuSO4 genom att skördarna 

skulle kunna bli rikare (Loneragan et al. 1981).

Den naturliga Cu-halten i området har naturligtvis en stor betydelse för i vilken mån 

tillförsel av Cu är lämplig. Där provtagningsytorna är belägna råder idag, enligt SGU 

(2014), brist på Cu. Samtidigt finns det områden i Sverige med förhöjda Cu-värden 

vilka är olämpliga för tillförsel av Cu (Eriksson et al. 1997). Det är därför generellt 
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viktigt att mäta Cu-värdena i åkermark. Detta gäller både för att undvika brist eller 

förhöjda värden. 

De nuvarande Cu-koncentrationerna på område B är inte så höga att det skulle kunna 

befaras orsaka toxiska effekter på människa till följd av intag av grödor odlade på 

marken (US AF 1990) eller växtlighet (Loneragan et al. 1981). En fortsatt tillförsel av 

koppar skulle dock långsiktigt kunna innebära att man på område B får Cu-

koncentrationer som är toxiska för växter, vilket leder till ett försämrat skörderesultat, 

samt att skörden blir otjänlig som föda för djur och människa. Troligen kommer Cu-

koncentrationen att fortsätta stiga i skörden om den tillförs Cu-förorenad gödsel i 

samma omfattning som idag. Eftersom det idag odlas vall på område B hamnar den Cu 

som tillförs i ett slutet kretslopp. Den Cu som tillförs jordbruksmarken via gödseln tas 

till viss del upp av växterna. Skörden blir sedan till djurfoder som senare blir till gödsel 

innehållande en del av den Cu som fodret innehöll. Gödseln sprids senare ut på åker och

kretsloppet är därmed slutet. För att förhindra detta och bromsa ackumulationen av Cu 

kan man istället odla avsalugröda och därmed ta plocka ut en del av den tillförda 

kopparn ur kretsloppet.

Enligt Jordbruksverket innehåller grisgödsel i regel mer Cu än gödsel från nötkreatur 

(Tabell 1.). Vid jämförelse med normalvärdena för Cu-koncentration gällande grisgödsel

och den gödsel som produceras på den i studen undersökta verksamheten kan man se att

den beräknade Cu-koncentrationen i flytgödseln från aktuell gård överstiger 

grisgödselns normalvärden (flytgödsel).

Värdena gällande när mark anses förorenad av Cu varierar kraftigt från 20 mg/kg TS 

upp till 200 mg/kg TS. Vid mindre känslig markanvändning är värdet det högsta (200 

mg/kg TS) medan värdet för mark som används för odling av grödor varierar mellan 20 

mg/kg TS till 80 mg/kg TS (Naturvårdsverket 2009b). Skillnaden mellan dessa 

gränsvärden är stor och det är därför svårt att avgöra utifrån dessa uppgifter när 

växtlighet kan drabbas av toxiska effekter. Dessutom är olika växtslag olika känsliga 

mot Cu. Medelvärdena som tagits fram på område A och område B i denna studie ligger

dock båda under det lägsta värde som angivits som toxiskt för grödor (Loneragan et al. 

1981). Medelvärdet på område B ligger dock nära Loneragans (1981) gränsvärde. Det 

finns anledning att tro att mark i områden där brist på koppar ej föreligger och tillförsel 

av kopparförorenad gödsel tillförs kan förväntas ha värden som överstiger både 

26



Loneragans (1981) och Naturvårdsverkets (2009b) gränsvärden för Cu i mark. Risken 

för detta är störst där man endast gödslar med handelsgödsel (Andersson 1992). I 

framtiden finns det även risk för att den areal mark som anses lämplig för spridning av 

avloppsslam minskar på grund av att dess Cu-koncentrationer överstiger SNFS (1994) 

gränsvärde.

Allmänhetens förståelse för riskerna med förhöjda kopparvärden i marken kan befaras 

vara låg. Grunden till detta kan vara att koppar är essentiell och således livsnödvändig i 

lägre koncentrationer. Man använder sig även av kopparföremål i vardagen som 

exempelvis kopparkärl för livsmedelsberedning. Riskerna med koppar tenderar därför 

att underskattas.

Även om Cu främst förekommer i former med låg biotillgänglighet (Sternbeck 2000) 

kan markens egenskaper framöver ändras. Då finns risken att Cu övergår till en mer 

biotillgänglig form och kan komma att utgöra ett allvarligt miljöhot. Ett av de 

allvarligare scenariona skulle vara ett sänkt pH-värde vilket har stor inverkan på 

koppars möjlighet till att förekomma i biotillgänglig form.

Det är viktigt att kunna fastställa orsaken till DD. För att kunna få svar på om 

spridningen av använd CuSO4 är befogad måste CuSO4:s faktiska verkan fastslås. 

Osäkerhet beträffande behandlingsresultat gäller även andra preparat som används för 

behandling av DD. Även här bör påpekas att orsaken till DD måste fastställas innan en 

optimal behandling kan uppnås. 

Problemen med DD riskerar dessutom att öka framöver då kor i allt högre omfattning 

hålls i lösdriftsanordningar istället för uppbundna i bås. 

För att minska behandlingsfrekvensen av DD, och således kopparsulfat, kan man 

förbättra den rutinmässigt klövvården, belägga golvet i anläggningarna där korna vistas 

med båsmattor för att minska påfrestningen på klövarna samt isolera uppkommen smitta

i högre grad.

Totalt har åtta samlingsprov analyserats gällande Cu-koncentration samt pH-värde. Då 

det finns andra faktorer än pH, till exempel organisk halt, kornstorlek och andra 

eventuella föroreningar som påverkar möjligheten för Cu att ackumuleras i det övre 

jordlagret, borde även dessa ha analyserats. Då det ej funnits medel att bekosta dessa 

analyser har istället två provtagningsområden som är mycket lika varandra valts ut för 
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provtagningen. Resultaten är intressanta och kan användas som utgångspunkt för 

fortsatta studier.

6. Slutsats

Resultatet av provtagningen visar en signifikant (0,05) högre Cu-koncentration i det 

övre jordlagret på den åkermark (område B) som gödslats med naturgödsel innehållande

CuSO4 jämfört med referensområdet (område A). Medelhalten på område B är 18,5 

mg/kg TS, dvs. mer än sex gånger högre än den som uppmätts på referensområdet 

(område A). Alltså finns det sex gånger så mycket koppar på åkern där kopparhaltig 

gödsel spridits vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. Enligt SGU:s mätningar 

finns det < 5 mg/kg koppar i området, vilket väl överensstämmer med analysresultatet 

för referensområdet (område A). 
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