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Sammanfattning        

Inledning: Jordar förorenade med höga halter giftiga metaller till följd av antropogen 

verksamhet förekommer på flera platser på jorden och kan utgöra hälsorisk för både 

människor, djur och miljö. Därför finns orsak att se på miljövänliga metoder för sanering av 

förorenad mark. Då konventionella saneringsmetoder där jorden förflyttas från platsen ofta är 

mycket kostsamma och riskerar störa ekosystemen i hög grad är fytoremediering en metod 

med stor potential, vilken går ut på att rena mark eller vatten med växter. Studier har bland 

annat gjorts där annuell solros visat sig användbar för rening mark. Däremot verkar inga 

studier finns för perenn solros förmåga att ackumulera metaller från mark. Syfte: Syftet med 

studien är att undersöka perenn solros H. maximilianis upptag av metaller från jord hämtad 

från en åker i Mellansverige, samt att kvantifiera och kemiskt karakterisera metallerna i 

jorden. Frågeställningen studien ämnar besvara är om solrosen H. maximiliani lämpar sig för 

fytoremediering av metallförorenad mark. Metod: Perenn solros av sorten Helianthus 

maximiliani såddes i jord hämtad från en åker i Mellansverige och placerades i ett 

klimatreglerat växthus på Örebro universitet. Frön såddes samtidigt i såjord och vermiculit för 

senare omplantering till krukor med åkerjorden. Åkerjorden analyserades innan sådd på 

syralakbar halt metaller samt på växttillgänglig, reducerbar och oxiderbar halt. Plantorna 

skördades vid två tillfällen varpå metallinnehållet mättes för olika växtdelar. Jorden 

analyserades efter skörd. Metallanalysen gjordes i IPC-MS Agilent 7500 cx. Resultaten 

analyserades utifrån en signifikansnivå på 5 % och plantans ackumuleringseffektivitet 

beräknades och bedömdes utifrån BCF (bioconcentration factors). Resultat och slutsats: H. 

maximilianis tillväxt i åkerjorden var låg. Möjligtvis på grund av låg syrehalt och/eller lågt 

pH i jorden. H. maximiliani tog effektivt upp metaller som V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Mo, Cd, 

Ba och Tl från den växttillgängliga fraktionen i marken till blad och stjälk. För att i realiteten 

kunna använda den perenna solrosen H maximiliani som fytoremedieringsgröda krävs högre 

tillväxt än vad som åstadkommits i studien. Åkerjorden från Kvinnersta innehöll halter av Cd, 

Cu, Zn och Ni högre än riktvärdena för acceptabel nivå innan slamgödsling bör ske, samt 

halter som översteg eller gränsade till riktvärdena för högsta acceptabla nivå för känslig 

markanvändning för metallerna As, Ba, Cd, Cu, och Zn. Halten uran var mellan cirka 5 och 

50 gånger högre än den genomsnittliga uranhalten för jordar i Europa. De metaller av dem 

som förekom i hög halt i jorden (jämfört med Naturvårdsverkets gränsvärden för känslig 

markanvändning, samt gräns vid slamgödsling) som H. maximiliani inte tog upp effektivt var 

As, Pb och U.  
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Introduktion 

Jordar förorenade med giftiga metaller förekommer på flera platser på jorden. Metaller 

förekommer naturligt i berggrunden och står därför i relation till halten i marken, men 

antropogen verksamhet så som gruvdrift, industriutsläpp, avgaser från motorfordon samt 

spridning av olika gödselmedel bidrar till halter över markens naturliga nivå. I exempelvis 

Uppsala har förekomsten av kadmium, koppar, zink, kvicksilver och bly visat sig härstamma 

från främst antropogena källor (Ljung et al., 2006). Vissa metaller kan utgöra hälsorisk för 

människor då de sprids till dricksvatten, ackumuleras i grödor som förtärs eller vid frekvent 

vistelse i förorenade områden, och det finns orsak att utveckla miljövänliga metoder för 

sanering av förorenad mark. Metaller kan exempelvis avlägsnas från jord via så kallade ex 

situ-metoder där jorden förflyttas från platsen för behandling. Olika saneringsvarianter är 

bland annat jordtvätt, pyrometallurgi eller helt enkelt deponering vid plats för farligt avfall 

(Sas-Nowosielska et al., 2004). Dessa konventionella metoder är dock ofta ekonomiskt och 

energimässigt väldigt kostsamma och resulterar dessutom i förändrad jordkvalitet, samtidigt 

som risk föreligger för avgång av skadliga ämnen via luften (Oh et al., 2013; Adesodun et al., 

2009).  

 

En saneringsmetod som inte stör ekosystemen på samma vis är fytoremediering, som innebär 

att mark eller vatten renas med hjälp av växter (fyto=växt). I flertalet studier diskuteras 

fytoremediering som en miljövänlig och potentiellt mindre kostsam marksaneringsmetod än 

konventionella varianter (t.ex. Singh et al., 2003; Vera Tomé et al., 2008; Lee och Yang, 

2010; Adesodun et al., 2010). När växterna väl etablerat sig är metoden jämförelsevis mindre 

arbetsintensiv och potential finns för rening av stora områden, om än i långsam takt (Singh et 

al., 2003). Begreppet fytoremediering innefattar olika reningsmetoder. Gemensamt för 

samtliga är att växternas naturliga förmåga att ta upp, otillgängliggöra eller oskadliggöra olika 

föroreningar i mark eller vatten driver processen, vilken således drivs på solenergi (Singh et 

al., 2003). I studien kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt metoden fytoextraktion som 

innebär marksanering genom odling av växter som ackumulerar de giftiga ämnena i sin 

biomassa. Metodens effektivitet står i relation till hur effektivt växten tar upp de oönskade 

ämnena, vilka avlägsnas från det förorenade området vid skörd. 

 

En växt som använts i flera fytoextraktionsförsök är annuell solros (bl.a. H. annuus och T. 

diversifolia) (t.ex. Kötschau et al., 2014; Adesodun et al., 2010; Lee och Yang, 2010; F. Vera 
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Tomé et al., 2008). Annuella grödor kräver relativt frekventa jordbruksinsatser så som sådd, 

skörd och jordbearbetning. Därför är det intressant att undersöka en flerårig solros lämplighet 

för fytoremediering, då växten successivt och under en längre period skulle kunna rena mark 

med relativt små jordbruksmässiga insatser. Den perenna solrosen Helianthus maximiliani har 

attribut som gör den intressant i sammanhanget, och har dessutom potential att kombineras 

med produktion av användbar biomassa för energi-, livsmedels- och foderproduktion. H. 

maximilianis förmåga att ackumulera metaller är utifrån efterforskning och enligt vad 

författaren vet inte studerad.  

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka perenn solros H. maximilianis upptag av metaller från 

jord hämtad från en åker i Mellansverige, samt att kvantifiera och kemiskt karakterisera 

metallerna i jorden. Frågeställningen studien ämnar besvara är om solrosen H. maximiliani 

lämpar sig för fytoremediering av metallförorenad mark.  

 

 

Bakgrund och teori 

Fytoremediering  

Fytoremediering syftar till att använda växter för att sanera förorenad mark eller vatten. 

Grundprincipen är att växten verkar antingen genom att avgifta marken eller vattnet 

(föroreningen bryts ned eller tas upp i växten som därefter skördas) eller genom att 

föroreningen stabiliseras i marken vilket förhindrar spridning (Singh et al., 2003). Några 

exempel på fytoremedieringsmetoder är fytostabilisering, där växten gör de skadliga ämnena 

mindre växtåtkomliga genom utsöndring av ämnen som ändrar jordens miljö (exempelvis 

pH), eller fytodegradering, där det skadliga ämnet transformeras till ett ogiftigt ämne i växten 

eller av enzymer som växten utsöndrar (Susarla et al. 2002).  

 

Fytoextraktion	  

Den metod som undersöks i studien är fytoextraktion, som innebär att växten genom sina 

rötter tar upp det skadliga ämnet vilket sedan elimineras genom att växten skördas och 

biomassan förflyttas från platsen (Susarla et al., 2002). Fytoextraktion lämpar sig för rening 
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av svagt till måttligt förorenade jordar (Willscher et al., 2013) men kan med flera växtcykler 

även rena områden förorenade i högre grad så som platser där gruvdrift bedrivits (Kötschau et 

al., 2014).  

 

Jordens inverkan på växtens metallupptag 
Växttillgängliga metaller är de som finns lösta i markvätskan eller de som kan frigöras från 

markpartiklar genom jonbyte i och med att växter utsöndrar ämnen med olika laddning som 

byter plats med metallerna på markpartiklarna. Metallerna frigörs då till markvätskan för 

växten att ta upp. Även markpartiklarnas laddning påverkas av jordens pH och därmed 

huruvida ämnen sitter bundna eller finns lösta markvattnet (Singh et al., 2003). Lågt pH 

(<5,0) kan hämma plantans tillväxt då nivåerna av växttillgängligt aluminium och mangan 

ökar och kan bli fytotoxiska (Seguel et al., 2013). Hög halt växttillgängligt aluminium skadar 

även roten och leder bland annat till hämmad celldelning och rottillväxt (Seguel et al., 2013). 

Mangan blir fytotoxiskt först efter upptag i växten (Jordbruksverket, 2003). Lågt pH kan även 

orsaka minskad tillgång på näringsämnen som fosfor, kalcium och magnesium (Seguel et al., 

2013). Exempelvis kan aluminium bilda svårlösliga föreningar med fosfor som därför minskar 

plantans tillgång till ämnet och leder till minskad tillväxt och sen blomning (Jordbruksverket, 

2003). Även jordens ler-, mull-, syre- och vattenhalt påverkar upptaget av ämnen. Som 

exempel minskar växtens upptag av näringsämnen i en vattenmättad jord med låg syrehalt 

eftersom växtens omsättning av energi minskar och därmed även den för växten 

energikrävande processen att utsöndra ämnen för upptag av näringsämnen (Jordbruksverket, 

2004). Jorden innehåller även ämnen som sitter i mer svårlösliga kemiska föreningar som 

frigörs till markvätskan först vid reduktion eller oxidation, exempelvis vid syrebrist i en 

vattenmättad jord eller syresättning därefter när vattnet sjunker undan. Det finns växter som är 

effektiva på att ta upp ämnen från den reducerbara respektive oxiderbara fraktionen genom att 

göra dem växttillgängliga med utsöndring av ämnen från roten som ändrar dessa ämnens 

kemiska struktur. Alltså kan olika växter som växer i samma jord ackumulera olika halter 

metall. Mykorrhiza och de bakterier som koloniserar växtrötter kan öka växttillgängligheten 

av vissa metaller (Singh et al., 2003). I en studie av Langella et al. (2014) utförd på jord från 

en före detta uran- samt en koppargruva visar hur specifika bakterier i jorden påverkar 

plantors (bl.a. H. annuus) förmåga att ackumulera metaller. Växter kan skadas av för högt 

metallupptag men det finns toleranta så kallade hyperackumulerare som skyddar sig genom 
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att allokera metallerna i växtcellens vakuol, där metallen inte kan störa processer så som 

celldelning och respiration (Singh et al., 2003). 

 

Perenn solros H. maximiliani som fytoremedieringsgröda 
Den perenna solrosen Helianthus maximiliani är okänd avseende förmåga att ackumulera 

metaller från jord men har många attribut som gör den till en intressant kandidat för 

fytoextraktion. Växtens användningsområden är många och därför kan fytoremediering med 

plantan även generera ekonomisk vinst. Generellt har växten hög anpassningsförmåga, ett 

djupt rotsystem och ger hög avkastning i biomassa (USDA-NRCS, 2011). Växten drabbas 

sällan av sjukdomar eller värre skadedjursangrepp och attraherar många olika sorters 

pollinerare (BWSR, 2014). Plantan är allelopatisk och utsöndrar kemikalier som förhindrar att 

andra växter etablerar sig i närheten (BWSR, 2014). Den blir mellan 150 och 250 cm lång och 

har ett djupt rotsystem som kan motverka jorderosion och läckage av såväl näringsämnen 

(USDA-NRCS, 2004) som giftiga metaller, och kan därmed kan bidra med både upptag samt 

minskad spridning av föroreningar. Plantans frön kan ätas av såväl människor som fåglar och 

andra djur och bladen kan betas (USDA-NRCS, 2004). Om plantan lämpar sig som 

fytoremedieringdgröda kan fröna efter skörd användas för utvinning av solrosolja medan 

pressresten kan bli djurfoder, förutsatt att de metaller plantan tar upp inte allokeras till fröna. I 

södra USA undersöks växten som potentiell biogasgröda (BWSR, 2014) vilket också är ett 

användningsområde som skulle kunna kombineras med fytoextraktion. Oh et al. (2013) har 

utfört experiment med lovande resultat för odling av biobränslegrödor (majs och solros) 

kombinerat med fytoextraktion av metaller, och i en studie av Willscher et al. (2013) 

hämmades inte gasutvinningen vid rötning av biomassa innehållandes höga halter 

tungmetaller och radionuklider. Biomassan kan efter rötning förbrännas för produktion av el 

och värme, förutsatt att rökgasen renas. Studier pågår för hur föroreningarna efter 

fytoextraktion kan tas om hand (Willscher et al., 2013). 

 

Tidigare fytoremedieringsförsök via fytoextraktion 
Tidigare studier på fytoextraktion med solros har gjorts (bl.a. Adesodun et al., 2010; Lee och 

Yang, 2010; F. Vera Tomé et al., 2008; Kötschau et al., 2014; Langella et al., 2014, Marchiol 

et al., 2007), men då med annuell solros så som H. annuus. Bland annat har studier visat att 

den annuella solrosen effektivt ackumulerar zink och blynitrat, i synnerhet samt signifikant 

mer till biomassan ovan jord än rötterna (Adesodun et al., 2010), samt att växten effektivt tar 
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upp uran vid rhizofiltrering (rening av förorenat vatten med växtrötter) och ackumulerar i sina 

rötter (Lee och Yang, 2010; F. Vera Tomé et al., 2008). En fytoremedieringsstudie av ett 

område påverkat av uranbrytning visar att H. annuus effektivt tar upp flera metaller till sin 

grönmassa från den växttillgängliga fraktionen i jorden (Kötschau et al., 2014). I synnerhet 

kadmium men även nickel, bly, zink och krom (Kötschau et al., 2014). Studien finner även att 

metoden skulle kräva omkring 55 växtcykler för kadmium och 207 cykler för nickel innan 

marken kan brukas för odling av livsmedel (Kötschau et al., 2014) vilket indikerar att 

fytoextraktion är en relativt långsam metod för rening av mark. Studier har även gjorts på 

perenna växter, däribland Salix sp., gällande kombinerad fytoremediering och 

biobränsleproduktion (t.ex. Mleczek et al., 2010) vilka gett lovande resultat. 

 

Bedömning av plantans effektivitet  
En växts förmåga att ta upp ämnen kan mätas med ”bioconcentration factors” (BCF), vilket 

ställer metallhalt i växten i relation till metallhalt i jorden (Kötschau et al., 2014). En siffra 

över eller lika med 1 likställs med ett effektivt upptag (Kötschau et al., 2014). Resultatet för 

BCF kan variera stort beroende på om beräkning görs på totalhalt eller på växttillgängliga 

metaller. I studier på H. annuus av både Kötschau et al. (2014) och Langella et al. (2014) 

beräknas BCF på den växttillgängliga fraktionen jämfört med växtdelar ovan jord. Studierna 

finner siffror långt över 1 och alltså ett effektivt upptag för flera metaller så som kadmium, 

zink, bly, krom, koppar och nickel (bilaga 1). Uran är den enda metall som har en BCF under 

1 i båda studier. 

 

Metaller – förekomst och gränsvärden 
Metaller förekommer i mark av både geologiska skäl samt på grund av mänsklig aktivitet som 

industriell verksamhet och spridning av förorenad gödsel (Sas-Nowosielska et al., 2004). 

Ljung et al. (2006) finner i en jämförelse av jordprover från olika djup från jordar i Uppsala 

att antropogen verksamhet är främsta källan till förekomsten av kadmium, koppar, zink, 

kvicksilver och bly i marken (Ljung et al., 2006). Det kadmium som finns i marken kommer 

bland annat från atmosfäriskt nedfall från förbränning av avfall, fossila bränslen och 

biobränslen. Ämnet tillförs även genom den handels-, stall- och slamgödsel som används i 

jordbruket (Naturvårdsverket, 2014). Maximalt tillåten halt kadmium i handelsgödsel är 100 
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gram per ton fosfor (Jordbruksverket, 2014) och gränsvärden för slamgödsel för spridning på 

åkermark finns för ämnena bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, silver och zink 

(Tekniska Verken, 2013). Det finns även gränsvärden för halt av dessa ämnen i åkermark 

innan slamgödsling får ske men dessa är enbart rekommendationer (Tekniska Verken, 2013) 

(tabell 3). En hälsofarlig metall som är mindre omtalad för åkermark är uran. Metallen 

riskerar öka i halt i åkerjordar till följd av handelsgödsling eftersom uran kan komma med vid 

brytning av den fosfatmalm som ingår i gödseln (Forskning & Framsteg, 2010). Uran sprids 

även till mark och grundvatten från områden där uranbrytning skett, vilket blivit ett allt större 

problem sedan mitten av nittonhundratalet (Lee och Yang, 2010).  Den genomsnittliga 

uranhalten för jordar i Europa är 0,5–5 µg/g medan svensk uranrik alunskiffer på olika platser 

i landet uppmäter mellan 50 och 300 µg/g (SGU, 2015).  

 

Naturvårdsverket (2009) har tagit fram riktvärden för högsta acceptabla föroreningsvärden för 

så kallad känslig markanvändning (KM) (tabell 3), vilket exempelvis gäller för 

bostadsområden. Syftet är att undvika negativa hälsoeffekter hos människan som uppehåller 

sig på marken samt miljöeffekter på markmiljön, grund- och ytvatten (Naturvårdsverket, 

2009). Riktvärdena är inte tvingande, utan är tänkta att ligga till grund för bedömning om ett 

förorenat område bör saneras innan byggnation (Naturvårdsverket, 2009).  

 

Essentiella	  metaller	  

Många metaller och andra näringsämnen är essentiella för växten och är således nödvändiga 

för växtens överlevnad. Nickel, zink, koppar, kobolt och molybden är exempel på 

näringsämnen som är essentiella för växten (Jordbruksverket, 2003) men som gränsvärden 

finns uppsatta för då för höga halter trots allt kan utgöra risk för miljö och/eller hälsa. Även 

järn och mangan hör till dessa så kallade mikronäringsämnen (Jordbruksverket, 2003). Hög 

halt av något av dessa ämnen i marken bör dock inte innebära att risk föreligger för att grödan 

ackumulerar halter som är skadliga för människan att förtära, då upptaget inte står i relation 

till halt i marken utan till vad som finns växttillgängligt i kombination med plantans förmåga 

att ta upp ämnet. Ett ämnes toxicitet avgörs inte heller enbart av ämnet i sig utan av 

exponeringsväg, exponeringsfrekvens, halt etcetera.   
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Metaller	  i	  livsmedel	  

EU har gränsvärden för bland annat hur mycket kadmium, kvicksilver och bly vissa livsmedel 

maximalt tillåts innehålla, och ett gränsvärde för arsenik i ris kommer införas 1 januari 2016 

(Livsmedelsverket, 2015a–d). Några generella riktvärden för hälsofarliga metaller i livsmedel 

finns dock inte då de befintliga gränsvärdena ofta gäller specifika livsmedelsgrupper, 

samtidigt som gränsvärdena utesluter många hälsofarliga metaller. En kombination av 

avsaknad av gränsvärden för metaller för såväl åkermark som livsmedel gör att risk föreligger 

för att hälsofarliga halter metaller finns i våra livsmedel. 

 

Miljömål: Giftfri miljö 
Enligt Naturvårdsverket (2015) är halterna av vissa hälsofarliga ämnen i mark, exempelvis 

kadmium, så höga att de påverkar människors hälsa och miljön. Sveriges riksdag har antagit 

16 nationella miljömål varav ett är speciellt relevant för förorenad mark, nämligen giftfri 

miljö. Målet är att halten av de ämnen i naturen som spridits av samhället ska vara i princip 

obefintliga samt att de inte ska hota biologisk mångfald eller människors hälsa 

(Naturvårdsverket, 2015). Ämnen som förekommer naturligt i miljön, så som tungmetaller, 

ska vara lik den naturliga halten och markföroreningar ska vara åtgärdade i så stor 

utsträckning att miljön och människors hälsa inte äventyras (Naturvårdsverket, 2015).   

 

För att uppfylla miljömålet är marksanering av något slag nödvändig, vilken dessutom bör ske 

på ett miljövänligt sätt, och här kan fytoremediering vara en intressant metod. 

 

 

Metod 

Inhämtning av åkerjord  
Jord hämtades (2015-02-18) i plasthinkar från två platser på samma åker på Kvinnersta i 

Örebro, från ett djup mellan 5 och 15 centimeter. På åkern hade det senast (år 2014) odlats 

åkerböna, vilken även använts för gröngödsling. Proverna togs från ett område nära ett mer 

mullrikt område i närheten av ett dike, som i studien kommer kallas ”mulljord”, och från en 

mer lerrik del från mitten av åkern, som i studien kommer kallas ”lerjord”. För analys av 

jordarna togs ur respektive hink ett jordprov á 50 ml. 
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Mätning av jordens generella egenskaper 
Mullhalt mättes genom torkning av jord till konstantvikt och sedan glödgning i 550°C med 

efterföljande vägning. Lerhalt mättes med hydrometeranalys genom tillsats av jordprov i 

sedimentationscylinder med destillerat vatten och tween (vätmedel för att dispergera 

lerpartiklar), där gram jord per liter lösning som inte sedimenterats avlästes på hydrometer. 

Genom avläsning i nomogram över partiklars falltid relaterat till kornstorlek bestämdes 

lerhalten. pH mättes med elektrometrisk pH-mätare i 1 volymdel jord löst i 3 delar destillerat 

vatten. Jordarnas vattenhalt mättes genom torkning till konstantvikt samt vägning. Elektrisk 

konduktivitet mättes med konduktivitetsmätare i 1 volymdel jord löst i 3 delar destillerat 

vatten.  

 

Sådd av Helianthus maximiliani  
Frön såddes vid två tillfällen. Vid sådd 1 (i åkerjord) placerades krukorna i Örebro 

universitets klimatreglerade växthus. Vid sådd 2 placerades krukorna inomhus samt i annan 

jord än vid sådd 1 (såjord och vermiculit). Eftersom plantorna från sådd 2 grodde och växte 

markant bättre än för sådd 1 inkluderades dessa i studien och förflyttades efter 5 veckor till 

växthuset för omplantering till åkerjorden. 

 

Sådd	  1	  –	  Helianthus	  maximiliani	  i	  åkerjord	  

Fröer av perenn solros Heliathus maximiliani införskaffades från frögrossisten Thompson & 

Morgan. Ingen vidare specificering av frösort fanns angiven på fröpåsen, och naturligt 

förekommande mykorrhiza på fröskalet var okänd. Mull- och lerjorden finfördelades genom 

en grovmaskig sil och fördelades i krukor á 75 ml där tre frön per kruka såddes. En halv 

centimeter jord ströddes ovanpå och krukorna ställdes i Örebro universitets växthus med 

plastfolie över tills groning startat. De krukor där inget grott efter en vecka kompletterades 

med frön som förgrotts på blött kaffefilter. Plantorna vattnades vid behov (varje till var tredje 

dag) uppifrån eller underifrån genom att placeras några minuter på en bricka med vatten i 

botten.  

 

Sådd	  2	  –	  Helianthus	  maximiliani	  i	  såjord	  och	  vermiculit	  	  

Frön av typen Helianthus maximiliani såddes i krukor á 150 ml i lika del såjord och 

vermiculit inomhus. 5 veckor senare förflyttades plantorna till växthuset på Örebro universitet 
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för omplantering. Omplantering till ler- och mulljorden i krukor á 250 ml skedde genom att 

rötterna doppades 30 minuter i respektive jord löst i vatten. Plantorna vattnades vid behov 

(varje till var tredje dag) uppifrån. Några plantor omplanterades inte, utan placerades bredvid 

de omplanterade plantorna som referens.  

 
Tabell 1. Veckoöversikt för omplantering och 
skördetillfällen för sådd 1 (sådd direkt i åkerjord) 
och sådd 2 (sådd i såjord/vermiculit). 

 

Sådd 1 
direkt i ler-
/mulljord 

Sådd 2 
i 

såjord/vermiculit 

Händelse Tid sedan sådd Tid sedan sådd 
Omplantering till ler- 

och mulljord x 5 v. 

Skörd 1 11 v. 8 v. 

Skörd 2 12 v. 9 v. 

v. = veckor 

 

Växthuset 
För växthuset gjordes inställningar utifrån ambitionen att så långt som möjligt simulera de 

förhållanden som rådde utomhus vid aktuell tid i Mellansverige där experimentet ägde rum 

och varifrån jorden hämtats. Lamporna ovanför växterna (Metal Halide 400 W) byttes cirka 7 

veckor efter första sådd mot lampor som avger mindre värme (Sylvana GRO-LUX 36 W). 

Förhållandet mellan ljus och mörker var satt till 18 h ljus och 6 h mörker. Temperaturen 

varierade från cirka 10°C till 20°C mellan natt och dag. Många gånger var temperaturen högre 

i växthuset än utomhus trots kylningsåtgärder så som ventilering, och extremtemperaturer 

under dagtid uppmättes på uppåt 27°C.  

 

Totalhaltsanalys av metaller 
Provet torkades i 105°C till konstantvikt och 0,1 g torkat prov plus 5 ml salpetersyra (HNO3) 

mikrades i teflonrör i CEM MarsV. Program för jord (maximalt 180°C): 300 W, 50 % ramp i 

30 min. samt 600 W, 100 % ramp i 10 min. och konstant i 20 min. Program för plantor 

(maximalt 50°C): 300 W, 20 % ramp i 30 min. Provlösningarna överfördes efter avsvalning 

till provrör (Sarstedt) á 500 ml, fylldes upp med avjoniserat vatten (18,2 MΩ) till total volym 

på 50 ml och lämnades för sedimentering innan vätskan filtrerades genom 0,2 µm 

polypropylenfilter. Lösningarna analyserades på metaller i ICP-MS-instrumentet Agilent 

7500 cx (se rubrik Analysmetoder). 
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Sekventiell lakning av metaller 
En sekventiell lakning av jordarna gjordes enligt Sjöberg och Karlsson (2014) där olika 

lösningar i omgångar tillsattes jordproverna för stegvis utlakning av fraktioner som binder till 

markmaterialet med olika mekanismer och styrkor. Lakning 1 mobiliserade fraktionen 

jonbytesbara metaller, alltså den växttillgängliga. Lakning 2 mobiliserade den fraktion som 

frigörs till markvätskan vid reduktion (exempelvis vid syrebrist i en vattenmättad jord) och 

lakning 3 mobiliserade den fraktion som frigörs vid oxidation (exempelvis då jorden syresätts 

efter att ha varit vattenmättad). En ”liquid to solid ratio” på 20 valdes (L/S 20) och till 40 ml 

lösning användes 2 g jord. Nedan beskrivs varje lakningssteg vilka samtliga följdes av 

skakning (manuellt eller i vändskak) och centrifugering. Vätskan hälldes mellan varje 

behandling varsamt av till nya rör á 50 ml och filtrerades efter sedimentering genom 0,2 µm 

polypropylenfilter och tillsattes 1 % HNO3 för konservering. Lösningarna analyserades på 

metaller i ICP-MS-instrumentet Agilent 7500 cx (se rubrik Analysmetoder). 

 

Lakning 1 – växttillgänglig fraktion 

- Lösning 1: avjoniserat vatten (18,2 MΩ) följt av 16 h i vändskak. 

- Lösning 2: 1 mol L-1 ammoniumacetat pH 7 (NH4CH3CO2) följt av 4 h i vändskak. 

- Lösning 3: 1 mol L-1 ammoniumacetat pH 5 (NH4CH3CO2) följt av 4 h i vändskak. 

 

Lakning 2 – reducerbar fraktion 

- Lösning: hydroxylammoniumklorid (1,4 g NH2OH HCl + 125 ml ättiksyra + 

avjoniserat vatten 18,2 MΩ upp till totalt 500 ml lösning). Provrören sattes i vattenbad 

5 h i 90°C och skakades manuellt var fyrtionde minut. 

 

Lakning 3 – oxiderbar fraktion 

- Lösning 1: salpetersyra och väteperoxid (167 ml HNO3 0,02 mol L-1 + 100 ml H2O2 + 

avjoniserat vatten upp till totalt 500 ml lösning). Förhållande 3/5 

salpetersyra/väteperoxid. 1–2,5 ml lösning tillsattes var tionde minut tills totalt 12 ml 

tillsatts. Proverna sattes 3 h i 85°C vattenbad och tillsattes 5 ml lösning var tionde 

minut till total volym på 40 ml.  

- Lösning 2: ammoniumacetat 3,2 mol L-1 följt av manuell skakning. 

- Lösning 3 och 4: avjoniserat vatten (18,2 MΩ) följt av manuell skakning, två 

omgångar.  
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Lakning 4 – syralakbar fraktion 

- Lösning: salpetersyra (HNO3). Rören med återstående jord ställdes utan lock i 

dragskåp att torka. Metallerna i jordresten extraherades i HNO3 enligt metoden för 

totalhaltsanalys.  

 

Analysmetoder 
Bestämning av metallhalt i lösningar från den sekventiella lakningen samt i extrakt från 

uppslutning av jordrest och växtmaterial gjordes med ICP-MS (Agilent 7500 cx). Mätning av 

vanadin, järn, arsenik och selen kan påverkas av interferenser från framför allt diatomära 

föreningar, vilket undveks genom att dessa togs bort i kollisionscellen med helium som 

kollisionsgas. De föreningar som interfererar vid mätning är kloroxid/kväveklorid vid 

mätning av vanadin, argonoxid/kalciumoxid/manganhydrid för järn, 

argonklorid/kalciumklorid för arsenik samt zinkoxid/(argonargid, överlappande från m/z 80) 

för selen. Som standard användes utspädda lösningar av Merck VI ”multi element standard”. 

Rodium användes som internstandard vilken tillsattes proverna innan analys, samt naturligt 

förekommande xenon. 

 

Provtagning av växter 
Första provtagning gjordes knappt 11 veckor efter sådd 1 (direkt i åkerjord) och 8 veckor efter 

sådd 2 (i 50/50 såjord/vermiculit). Samtliga plantor befann sig i vegetativa fasen med 6–8 

utvecklade bladpar. Andra provtagning gjordes exakt 1 vecka efteråt. Jorden och plantan 

vältes varsamt ut på en bricka och rötter plockades ut med pincett och tvättades i flera 

omgångar vattenbad. Blad, stjälk och rot frånskildes med sax och torkades i aluminiumformar 

i 105°C till konstantvikt. Totalhaltsanalys gjordes, se rubrik Totalhaltsanalys. Vid andra 

provtagning fotograferades plantorna och stjälkhöjd och stjälkdiameter mättes. I samband 

med sista skörd togs prover á 20 g jord från respektive kruka från sådd 2 för totalhaltsanalys 

och sekventiell lakning (se rubrik Totalhaltsanalys och Sekventiell lakning). Drygt två veckor 

efter sista skörd observerades och fotograferades referensplantorna från sådd två som inte 

omplanterats till åkerjorden.  
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Utredning av dålig tillväxt med annuell solros 
I en studie med annuell solros H. annuus peredovic som pågick parallellt (Claesson, 2015) 

uppvisades symptom hos plantorna lika de för denna studie, varpå en utredning startades med 

denna mer snabbväxande solros. Friska och sjuka blad (från bladpar 1 och 2) från H. annuus 

peredovic analyserades 7 veckor efter sådd för totalhalt metaller (enligt beskrivning i rubrik 

Totalhaltsanalys) och trikom samt ett tvärsnitt av sjukt blad undersöktes för svampangrepp.  

 

Odling	  av	  annuell	  solros	  i	  rotskåp	  	  

Ett odlingsförsök gjorde även via odling i rotskåp. Frön av H. annuus groddades och 

planterades i såjord i en grund plastform för att en vecka senare omplanteras till nio rotskåp. 

Sex stycken rotskåp var fyllda i botten till hälften med perlit. Två av dessa toppades med 

mulljord, 2 med lerjord och 2 med såjord. Hälften av de 6 rotskåpen vattnades varannan dag 

ovanifrån med 0,04 % ammoniumnitratvatten. Ytterligare tre rotskåp fylldes med en 

blandning (50/50) av perlit samt mull-, ler- eller såjord. De nio rotskåpen ställdes med lutning 

(glaset nedåt) i baljor i växthuset. Plantorna vattnades underifrån första gången och sedan 

ovanifrån vid behov (varav 3 skåp ammoniumnitratvatten). Avläsning av rotutveckling och 

plantans allmänna kondition skedde dagligen. Efter cirka tre veckor analyserades plantorna.  

 

Dataanalys 
Korrelationer ansågs statistiskt signifikanta vid en signifikansnivå på 5 % genom hela studien. 

För bedömning av plantans förmåga att ta upp metaller beräknades enligt Kötschau et al. 

(2014) BCF (bioconcentration factor) genom att dividera metallhalt i växten med halt 

växttillgängligt i marken, där siffror lika med eller över 1 räknades som ett effektivt upptag. 

För jämförelse med andra studiers BCF dividerades värdet med antalet veckor sedan sådd. 

 

 

Resultat  
Plantorna från sådd 1 som såtts direkt i åkerjord hade mycket låg tillväxt (se rubrik 

Plantornas utveckling) och flera bladspetsar drabbades under studiens gång av nekros. 

Symptomen utreddes via ett parallellt odlingsförsök med H. annuus i rotskåp vilket redovisas 

nedan (tabell 3). Vid metallanalys av plantor från sådd 1 var biomassans vikt vid båda 

skördetillfällen så låg att både replikaten samt stjälk och blad var tvungna att slås samman, 
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varpå standardavvikelse saknas och signifikans ej kan beräknas. I resultatdelen redovisas 

därför metallanalyser från sådd 1 i bilaga 6. Samtliga metallanalyser av plantor som redovisas 

i resultatdelen gäller därför för sådd 2. Även resultatet av metallanalys för rötter är förlagd 

till bilagor (bilaga 7) då resultaten kan vara missvisande på grund av att lerpartiklar 

förmodligen inte helt lyckats tvättas bort inför analys. Biomassans torrvikt var låg även för 

sådd 2 och uppnådde sällan en för metallanalysen önskvärd torrvikt på 0,1 g varken vid skörd 

1 eller 2. I synnerhet för roten. Första skörd och andra skörd skedde med enbart 1 veckas 

mellanrum på grund av studiens tidsbegränsning. I samtliga tabeller i resultatet redovisas de 

essentiella näringsämnena (Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo) sist. Signifikansnivån är satt till 5 % för 

samtliga resultat.  

 

Egenskaper hos jordtyperna 
Vid egenskapsanalys av jordarna framkom att mull- och lerjorden hade liknande lerhalt (17,5 

resp. 22 %) samt stor variation i mullhalt (33 resp. 16 %) och vattenhalt (42,5 resp. 25 %). pH 

för mulljord var 4,7 och 5,6 för lerjord. CEC för mulljord var 427µS och 33µS för lerjord. 

Jorden som i studien benämns lerjord har som verklig benämning ”lättlera, mycket mullrik” 

medan mulljordens verkliga benämning är ”lättlera, sandig till lerig mulljord”.  

 

Plantornas utveckling 
Frönas grobarhet vid sådd 1 var låg. Av 90 sådda frön grodde knappt 1/5 och av de förgrodda 

fröna övergick drygt hälften från groningsfas till tillväxtstadium. Både ler- och mulljorden 

hade efter några omgångars bevattning kompakterats och sjunkit i 75 ml-krukan med cirka 2 

cm för mulljorden och 3 cm för lerjorden. Lerjorden aggregerade och släppte från krukans 

kanter redan vid svag uttorkning. För de större krukorna vari plantorna från sådd 2 planterats 

aggregerade och kompakterades inte jorden på samma vis. 

 

Plantor från sådd 1 och 2 hade i jämförelse stor variation i tillväxt (tabell 2 samt bild 1 bilaga 

5). Plantorna från sådd 1 var vid 12 veckor efter sådd ungefär hälften så korta som för sådd 2, 

hade färre utvecklade bladpar och hälften så tjock stjälk. Efter 12 respektive 9 veckor sedan 

sådd hade ingen av plantorna från varken sådd 1 eller 2 nått reproduktionsstadiet. Merparten 

av plantorna från sådd 1 hade nekros i bladspetsarna efter 12 veckor (se bild 2 i bilaga 5). 

Plantorna från sådd 2 visade under studiens gång inga tecken på sjukdom.  

 



 18 

De referensplantor i såjord och vermiculit som inte omplanterades till åkerjorden visade cirka 

2 veckor efter sista skörd en större tillväxt än 4 stycken plantor som fortsatt stod kvar i 

åkerjord i växthuset (2 stycken i lerjord och 2 stycken i mulljord). Referensplantorna hade då 

en medellängd i stjälk på 30,5 cm (baserat på mätning av 7 plantor) medan plantorna i 

mulljorden respektive lerjorden mätte 19 och 13 cm i stjälkmedellängd. Se bild 3 och 4 i 

bilaga 5. Tillväxten var hämmad både hos de plantor som såtts i såjord och vermiculit som 

sedan omplanterats till åkerjord, samt hos dem som såtts direkt i åkerjord. 
 
Tabell 2. Plantans utveckling v. 12 resp. 9, sådd 1 och 2, utifrån antal bladpar, stjälkdiameter och -längd. 

 Bladpar Stjälkdiameter Stjälklängd Tid sedan sådd Tid i åkerjord 

 
Antal (n=3) mm (n=3) cm (n=3) Veckor Veckor 

Sådd 1 
     Lerjord 3–4 1 9 12 12 

Mulljord 2–3 1 8 12 12 
Sådd 2 

     Lerjord 4–6 2 23 9 4 
Mulljord 4–5 2 18 9 4 

 

Utredning av dålig tillväxt och nekros i bladspetsar 
Tillväxten var även låg för plantorna i parallellstudien med H. annuus, och samtliga plantor 

(30 av 30) hade drabbats av symmetrisk nekros på första bladparet. Då symptomen för H. 

annuus och H. maximiliani var lika och utreddes de genom bladanalys och nysådd av den mer 

snabbväxande H. annuus i rotskåp för att se om brist på tillgång på mindre förorenat 

markvatten växten skulle kunna nå nedanför matjorden kunde vara orsaken, alternativt 

kompakt jord eller kvävebrist.  

 

Ingen signifikant skillnad (5 % signifikansnivå) i metallhalt påvisades mellan de sjuka och 

friska bladen. Inga tecken på svampangrepp sågs vid undersökning av bladens trikom och 

tvärsnitt på ledsträngarna i mikroskop. Vid odling i rotskåp skulle bland annat den 

sammanlagda rotlängden mätas för plantorna men på grund av stor rotutveckling i 

kombination med studiens tidsbegränsning hanns inte detta. Rötterna har dock observerats (se 

bilaga 2 för bilder) varpå en del slutsatser kunnat dras.  

 

Rotutvecklingen för plantor i de rotskåp som tillförts ammoniumnitrat vid bevattning 

ovanifrån var synbart mycket begränsad jämfört med resterande plantor i de andra rotskåpen, 

då förekomsten av sidorötter var förhållandevis liten och få rötter hade letat sig ned i den 

perlit som fyllde botten av skåpet. Jämförelsevis letade sig rötterna för resterande plantor (de 

som inte kvävevattnats) ända ned till rotskåpets underkant. Även biomassan ovan jord 
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analyserades (tabell 3) och utifrån mätningarna kan konstateras att plantorna i mull- och 

lerjorden för samtliga variabler var kortare, hade tunnare stjälk och färre bladpar än för 

samtliga variabler i såjorden. Plantorna som växt i mull-, ler- eller såjord uppblandad med 

perlit visade inte på högre tillväxt än resterande plantor.  

 

De plantor av H maximiliani som startades i såjord och vermiculit (sådd 2) drabbades inte av 

nekros i bladspetsarna efter omplantering till ler- och mulljorden.  

 
 
Tabell 3. H. annuus utveckling i rotskåp vid v. 3 avseende stjälklängd, stjälkdiameter och antal 
utvecklade blad. 
 Såjord Lerjord Mulljord 

 

Mix jord 
& perlit 
(n=4) 

50/50 
jord/perlit 

(n=4) 

**Ammon
iumnitrat 

(n=3) 

Mix jord 
& perlit 
(n=4) 

50/50 
jord/perlit 

(n=4) 
**Ammon
iumnitrat 

Mix jord 
& perlit 
(n=4) 

50/50 
jord/perlit 

(n=4) 

**Ammon
iumnitrat 

(n=3) 

Längd, cm 22,7 28,2 31,3 14,25 19,7 22 20,5 21,2 21 
Diameter 
stjälk, mm 4 6,5 4,5 3,25 3,25 4 3,5 3,5 3,3 
Antal 
*utveckla
de blad 6,5 7,5 6 3,5 4 4,25 3,5 3,5 4 

*Blad räknades som utvecklade vid 4 cm.  
**Likadana som ”50/50 jord/perlit” men med kvävevattning varannan dag ovanifrån.  
 
 

Analys av jord vid start 
Halt växttillgängliga metaller samt totalhalt redovisas i resultatet. För att se fördelning mellan 

de olika lakningsstegen se bilaga 3. 

 

Syralakbara	  metaller	  

Jordarnas totala metallinnehåll skiljde sig signifikant i halt mellan mull- och lerjord för Mn, 

Co, Rb, Sr, Ba (högre i lerjord), Cu och Mo (högre i mulljord) (tabell 5). Uranhalten i jorden 

var 26,7 µg/g torrsubstans (TS) för lerjorden och 24,5 µg/g TS för mulljorden. Halten arsenik 

i åkerjorden (både ler och mull) uppnår nästan riktvärdet Naturvårdsverket tillhandahåller för 

känslig markanvändning (KM) för när sanering rekommenderas innan exempelvis bostäder 

byggs på marken (tabell 4). Kadmiumhalten i både ler- och mulljorden överstiger värdet för 

KM medan halten av både Ba och Zn i lerjorden ligger nästan precis i nivå med siffran för 

KM. De gränsvärden som finns för slamgödsling överskrids även för Cd, Cu, Ni och Zn 

(tabell 4). 
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Tabell 4. Syralakbart i jord vid start jämfört med Naturvårdsverkets 
gränsvärden (riktlinjer) för känslig markanvändning (KM) (Naturvårdsverket, 2009) samt för 
metallhalt i åkerjord vid spridning av slam (Tekniska Verken, 2013). 

 As Ba Pb Cd Co Cu Sr Cr Mo Ni V Zn U 

 µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/
g 

Slamgödsling 
gränsvärden   40 0,4  40  60  30  100  

KM 
gränsvärden 10 200 50 0,5 15 80  80 40 40 100 250  

Totalhalt 
lerjord 8,75 197 29,6 1,09 11,2 56 42,3 55,3 0,68 34,3 83,5 249 26,7 

Totalhalt 
mulljord 9,18 158 29,3 1,2 9,6 73,7 26 48,3 1,85 31,7 74,7 204 24,5 

*Kritisk nivå i 
åkermark mot 

gränsvärde KM              

Lerjord x x  x        x  

Mulljord x   x  x        
*Kritisk nivå i 
åkermark mot 
gränsvärde för 
slamgödsling 

             

Lerjord    x  x    x  x  

Mulljord    x  x    x  x  

*Kritisk nivå avser i tabellen de värden i mull- och lerjorden som ligger över eller nära (maximalt 10 % 
avvikelse nedåt) gränsvärden för slamgödsling eller känslig markanvändning (KM). Märks med ”x”. 
 
 

Tabell 5. Syralakbara metaller per g TS i jord vid start. 

Jord vid 
start 

Lerjord 
  

Mulljord 
  Medel (n=6) RSD 95 % konf. Medel (n=6) RSD 95 % konf. 

µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al 42865 5,68 2555 43429 11,8 5398 

V 83,5 5,04 4,42 74,7 9,47 7,4 

Cr 55,3 4,14 2,4 48,3 11,1 5,6 

Co** 11,2 5,81 0,69 9,6 6,02 0,61 

Ga 18,7 5,68 1,12 16,1 12,8 2,16 

As 8,75 8,72 0,8 9,2 10,3 0,99 

Se 40,5 17,3 7,37 31,1 23,7 7,73 

Rb** 70,9 6,21 4,62 50,3 12,8 6,75 

Sr** 42,3 6,13 2,72 26 10,9 2,98 

Cd 1,09 11,6 0,13 1,2 13,1 0,16 

Te 0,3 73,1 0,23 0,19 52,4 0,1 

Ba** 197 5,75 11,9 158 12,2 20 

Tl 0,76 7,88 0,06 0,66 6,95 0,05 

Pb 29,6 5,62 1,75 29,3 6,53 2,01 

U 26,7 5,62 1,58 24,5 8,61 2,21 

Mn** 396 6,32 26,2 278 6,76 19,7 

Fe 36829 5,34 2064 54026 9,01 5109 

Ni 34,3 5,19 1,87 31,7 8,07 2,68 

Cu* 56 4,9 2,88 73,7 9,59 7,42 

Zn 249 42,39 111 204 8,16 17,5 

Mo* 0,68 16,6 0,12 1,85 14,2 0,28 
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*signifikant högre halt i mulljord än lerjord 
**signifikant högre halt i lerjord än mulljord 
TS = torrsubstans 
RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 

	  

Växttillgängliga	  metaller	  	  

För 11 metaller var den växttillgängliga fraktionen större i mulljorden än i lerjorden, medan 5 

metaller förekom i högre halt växttillgänglig form i lerjorden än mulljorden (tabell 6). 

 
 
Tabell 6. Växttillgängliga metaller i jord vid start. Baserat på metaller mobiliserade med laklösningarna: MΩ-
vatten 18,2, laklösning pH 7 samt laklösning pH 5. 

Jord vid 
start 

Lerjord 
  

Mulljord 
  Medel (n=6) RSD 95 % konf. Medel (n=6) RSD 95 % konf. 

µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al* 111 1,48 4,24 497 2,37 30,3 

V** 0,05 4,95 0,01 0,03 10,03 0,01 

Cr* 0,24 3,55 0,02 0,45 5,52 0,06 

Co* 0,09 1,4 0 0,49 2,21 0,03 

Ga** 1,29 1,44 0,05 0,94 1,83 0,04 

As* 0,11 6,98 0,02 0,19 5,59 0,03 

Se 1,86 17,2 0,82 1,8 16,7 0,77 

Rb* 0,37 1,67 0,02 0,64 1,45 0,02 

Sr** 10,7 1,52 0,42 6,04 1,59 0,25 

Cd 0,31 1,83 0,01 0,29 2,45 0,02 

Te b.d.l.   b.d.l.   

Ba** 42,46 1,47 1,61 30,9 1,58 1,25 

Tl* 0,01 4,85 0 0,02 2,53 0 

Pb* 0,62 1 0,02 0,85 1,91 0,04 

U** 4,44 0,7 0,08 3,33 1,97 0,17 

Mn* 5,89 1,5 0,23 16,6 1,84 0,78 

Fe* 33,9 2,2 1,92 140 2,41 8,64 

Ni* 1,14 1,18 0,03 1,53 1,92 0,08 

Cu 1,12 28,7 0,83 1,55 21,07 0,84 

Zn* 2,9 1,34 0,1 8,11 1,69 0,35 

Mo b.d.l.     b.d.l.     

*signifikant högre halt i mulljord än lerjord 
**signifikant högre halt i lerjord än mulljord 
RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf .= 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
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Analys av jord efter skörd  
Efter sista skörd analyserades jorden på syralakbara samt andel växttillgängliga metaller. För 

att se resultat för fördelning mellan de olika lakstegen se bilaga 4. 

 
 
Tabell 7. Växttillgängliga metaller i jord efter skörd. Baserat på metaller mobiliserade med 
laklösningarna: MΩ-vatten 18,2, laklösning pH 7 samt laklösning pH 5. 

Jord 
efter 
skörd 

Ler    Mull   
Medel (n=6) RSD 95 % konf.  Medel (n=6) RSD 95 % konf. 

µg/g % µg/g  µg/g % µg/g 

Al 115 6,42 19 Al 503,8 3,68 47,6 

V 0,04 8,89 0,01 V 0,03 18 0,01 

Cr** 0,36 3,93 0,04 Cr 1,71 80 3,52 

Co* 0,07 4,75 0,01 Co 0,4 3,52 0,04 

Ga 1,48 6,38 0,24 Ga** 1,22 1,49 0,05 

As 0,15 6,84 0,03 As 0,24 4,33 0,03 

Se 1,07 25,4 0,7 Se 1,91 16,56 0,81 

Rb 0,42 16,5 0,18 Rb* 0,57 2,88 0,04 

Sr 10 9,91 2,54 Sr 6,43 1,72 0,28 

Cd 2,46 78,2 4,93 Cd 2,36 78 4,73 

Te 0,01 60,5 0,01 Te 0,01 48 0,01 

Ba 194,8 111 553 Ba 517,4 59,4 789 

Tl 0,27 48,4 0,34 Tl** 0,71 14,09 0,26 

Pb 0,69 3,13 0,06 Pb** 0,9 1,74 0,04 

U 4,93 13,5 1,71 U 3,7 3,83 0,36 

Mn 4,84 15,8 1,97 Mn* 12,9 3,41 1,13 

Fe 50,5 12,6 16,36 Fe** 182,2 3,71 17,4 

Ni 1,24 3,75 0,12 Ni 1,7 2,33 0,1 

Cu 1,8 32 1,48 Cu 5,07 73,2 9,53 

Zn 3 5,63 0,43 Zn 8,23 2,15 0,46 

Mo 0,03 37 0,03 Mo 0,02 24,6 0,01 

*Signifikant mindre i jord efter skörd än i jord vid start.  
**Signifikant mer i jord efter skörd än i jord vid start. 
RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 
 
Tabell 8. Syralakbara metaller per g TS i jord efter skörd av sådd 2. 

Jord 
efter 
skörd 

Ler    Mull   
Medel (n=6) RSD 95 % konf.  Medel (n=6) RSD 95 % konf. 

µg/g % µg/g  µg/g % µg/g 

Al* 24398 7,2 1844 Al* 29662 8,59 2673 

V* 58,7 4,62 2,85 V* 60,4 9,37 5,94 

Cr* 40,7 5,25 2,24 Cr 41,6 8,31 3,62 

Co* 8,37 4,47 0,39 Co* 8,24 6,07 0,53 

Ga* 14,1 8,26 1,22 Ga 14,1 9,91 1,46 
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As 7,37 12,6 0,97 As 8,06 10,4 0,88 

Se 28,2 22,3 6,59 Se 28,3 42,2 12,5 

Rb* 53,8 9,42 5,32 Rb 42,9 13,4 6,02 

Sr* 33,7 5,57 1,97 Sr 23,4 8,5 2,08 

Cd* 0,87 6,56 0,06 Cd 1,09 5,33 0,06 

Te 0,18 57,3 0,11 Te 0,18 92,2 0,18 

Ba* 158 8,73 14,5 Ba 144,9 9,34 14,2 

Tl* 0,59 7,11 0,04 Tl 0,59 9,82 0,06 

Pb* 23,9 3,74 0,94 Pb 26,7 5,74 1,61 

U* 20,1 5,47 1,15 U 22 4,96 1,14 

Mn* 274 6,01 17,3 Mn* 221 6,14 14,3 

Fe* 29334 5,33 1640 Fe 49800 7,28 3806 

Ni* 25,6 3,5 0,94 Ni 28,4 8,28 2,47 

Cu* 45,9 5,69 2,74 Cu 69 11,6 8,43 

Zn 155,2 3,59 5,84 Zn 190 11,5 23 

Mo 0,71 21,9 0,16 Mo 1,94 11 0,22 

*Signifikant mindre halt i jord efter skörd än i jord vid start.  
**Signifikant högre halt i jord efter skörd än vid start (förekommer ej). 
TS = torrsubstans 
RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 
 
Efter skörd hade 17 av 21 metaller minskat i syralakbar halt i lerjorden och 4 av 21 i 

mulljorden (tabell 8). För fraktionen växttillgängliga metaller har fler ökat i halt än minskat 

(tabell 7). I lerjorden förekom signifikant högre halt växttillgängligt Co och lägre halt Cr. För 

mulljord sågs en signifikant ökning av växttillgängligt Mn, Fe, Ga, Tl, och Pb. För den 

reducerbara fraktionen sågs få signifikanta skillnader. I lerjorden varifrån många ämnen 

minskat i totalhalt var blyhalten aningen högre efter skörd i den reducerbara fraktionen 

(bilaga 3 och 4) men ingen annan signifikant varken ökning eller minskning sågs. I 

mulljorden hade halten As, och Mo ökat aningen efter skörd i den reducerbara fraktionen 

medan en minskning sågs för Al. Inga andra signifikanta förändringar sågs. Signifikanstest 

gjordes på As och Mo i den oxiderbara fraktionen mellan värden vid start och efter skörd, i 

syfte att se om det korrelerade med den signifikanta ökningen i den reducerbara fraktionen. 

En signifikant minskning i oxiderbar fraktion i mulljorden sågs då för As, vilket korrelerar 

med ökningen i reducerbar fraktion. 
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Metallanalys – skörd 1 
Resultat för sådd 1 ligger i bilaga 6. Syralakbar halt metaller för stjälk och blad hos plantor 

sådda i såjord och vermiculit (sådd 2) vid 8 veckor (omplanterade till åkerjorden ca 3 v. 

tidigare) redovisas i tabell 9–10. För rot se bilaga 7. 

 

Tabell 9. Syralakbar halt metaller i blad, första skörd (v. 8, varav 3 v. i åkerjord). 

 
Lerjord 

  
Mulljord 

  Blad Medel (n=2) RSD 95 % konf. Medel (n=2) RSD 95 % konf. 

 
µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al 84,6 21 54 831 107 2701 

V 0,26 17 0,13 1,64 102 5,1 

Cr 0,85 38,5 0,99 5,15 104 16,3 

Co 0,25 16,6 0,12 2,1 65,5 4,23 

Ga 1,27 4,23 0,16 4,51 56,2 7,7 

As b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Se b.d.l. 

  
b.d.l. 

  Rb 25,9 0,86 0,68 43,4 44,6 58,9 

Sr 90,9 2,52 6,97 165 46 231 

Cd 0,19 48,1 0,28 1,23 34,1 1,28 

Te b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Ba 39,6 3,23 3,89 136 53,9 223 

Tl 0,01 6,77 0 0,02 82 0,05 

Pb 0,83 81 2,04 1,53 61,7 2,88 

U 0,1 26,9 0,08 0,76 103 2,37 

Mn 134 25,3 103 450 8,44 116 

Fe 222 7,3 49,2 1467 103 4578 

Ni 4,06 26,6 3,29 13,8 54 22,6 

Cu 20,6 3,96 2,48 18,2 55,4 30,6 

Zn 54,1 10,6 17,5 256 10,4 80,7 

Mo 13,6 68,3 28,2 13,4 38,6 15,7 

RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 
 
Tabell 10. Syralakbar halt metaller i stjälk, första skörd (v. 8, varav 3 v. i åkerjord). 

 
Lerjord 

  
Mulljord 

  Stjälk Medel (n=2) RSD 95 % konf. Medel (n=2) RSD 95 % konf. 

 
µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al 79,9 85,5 208 73,7 71,5 160,1 

V 0,15 35,2 0,16 0,15 93,7 0,43 

Cr 0,57 47,1 0,81 0,83 58,7 1,48 

Co 0,11 9,19 0,03 0,59 15,9 0,28 

Ga 0,79 11,5 0,28 1,9 7,45 0,43 

As b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Se b.d.l. 

  
2,8 8,19 0,7 
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Rb 25,2 21,6 16,6 28,6 20,4 17,8 

Sr 38,5 2,33 2,72 51,4 15,6 24,4 

Cd 0,31 21,8 0,2 1,05 10,7 0,34 

Te 0,01 36,2 0,02 b.d.l. 
  Ba 24,2 10,8 7,97 59,1 8,9 16 

Tl 0,04 29 0,03 0,05 23,8 0,03 

Pb 0,6 85,8 1,56 0,34 12,3 0,13 

U 0,06 16,8 0,03 0,11 39,3 0,13 

Mn 67,1 3,39 6,91 166 35,6 179,9 

Fe 103 24,1 75,3 191,6 79,2 461,3 

Ni 6,09 97,8 18,1 5,87 21,8 3,88 

Cu 4,83 4,08 0,6 4,68 16,6 2,36 

Zn 26,8 12,3 10 70,2 7,16 15,3 

Mo 4,29 53,5 6,97 2,03 4,07 0,25 

RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 
 

BCF – skörd 1 
De BCF-värden som riskerade få ett värde under 1 då hänsyn togs till konfidensintervallen 

räknas inte ha tagits upp effektivt.  

 
Tabell 11. Bioconcentration factor (BCF) vid första skörd (8 v. efter sådd varav 3 v. i åkerjord). BCF beräknad på 
växttillgänglig fraktion. 

 
Lerjord 

   
Mulljord 

   

 
Medel – blad 

 
Medel – stjälk 

 
Medel – blad 

 
Medel – stjälk 

 

 
BCF  95 % konf. BCF 95 % konf.  BCF  95 % konf. BCF 95 % konf.  

Al **0,76 0,28 0,72 1,06 *1,67 3,1 *0,15 0,18 

V **5,33 1,59 **3,10 1,9 *63,05 112 *5,75 9,35 

Cr **3,49 2,33 *2,34 1,91 *11,42 20,6 *1,83 1,86 

Co **2,70 0,77 **1,19 0,19 *4,34 4,92 *1,20 0,33 

Ga 0,99 0,07 0,61 0,12 *4,81 4,69 **2,03 0,26 

As b.d.l. 
 

b.d.l. 
 

b.d.l. 
 

b.d.l. 
 Se b.d.l. 

 
b.d.l. 

 
b.d.l. 

 
**1,55 0,34 

Rb **69,8 1,56 **67,9 25,4 **68,2 52,7 **44,9 15,9 

Sr **8,48 0,39 **3,59 0,15 **27,3 21,8 **8,50 2,3 

Cd 0,62 0,52 0,99 0,37 **4,18 2,47 **3,57 0,67 

Te b.d.l. 
 

*2,05 1,75 b.d.l. 
 

b.d.l. 
 Ba 0,93 0,05 0,57 0,11 *4,40 4,11 **1,91 0,3 

Tl 0,93 0,12 **5,11 2,58 *1,09 1,55 **2,50 1,03 

Pb *1,32 1,86 *0,96 1,42 *1,80 1,92 0,4 0,09 

U 0,02 0,01 0,01 0 0,23 0,4 0,03 0,02 

Mn **22,7 9,94 **11,4 0,69 **27,14 4 **10,00 6,18 

Fe **6,54 0,84 **3,03 1,27 *10,5 18,7 *1,37 1,88 

Ni **3,56 1,64 *5,34 9,04 *8,98 8,41 **3,84 1,45 
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Cu **18,3 5,39 **4,30 1,27 *11,7 11,5 **3,02 1,08 

Zn **18,7 3,44 **9,25 1,97 **31,55 5,69 **8,65 1,08 

Mo 16616 20046 5247 5010 **16334 11577 **2470 610 

*BCF över 1 där värdet riskerar hamna lägre än 1 eller att få minusvärde då hänsyn tas till konfidensintervallen. 
**Effektivt upptag där ingen risk för minusvärde eller värde under 1 föreligger vid hänsyn tagen till 
konfidensintervallen. Dessa värden är även bakgrundsmarkerade med grått. 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
n = 2 
 

BCF	  lerjord	  

Ett effektivt upptag till blad hos plantor i lerjord sågs för Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb och 

Sr. Till stjälk sågs ett effektivt upptag i lerjord för V, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Rb, Sr, Mo och Tl.  

 

BCF	  mulljord	  

Ett effektivt upptag till blad hos plantor i mulljord sågs för Mn, Zn, Rb, Sr och Mo. Till stjälk 

sågs ett effektivt upptag i mulljord för Mn, Ni, Cu, Zn, Ga, Se, Rb, Sr, Mo, Cd, Ba och Tl.  

 

Jämförelse	  av	  BCF	  –	  mulljord	  mot	  lerjord	  

Ett signifikant effektivare upptag av Cd och Zn till blad sågs för plantorna (sådd 2) i mulljord 

jämfört med lerjord. Till stjälk för plantor som växt i mulljord (sådd 2) sågs ett signifikant 

effektivare upptag av Ga, Sr, Cd och Ba jämfört med de som växt i lerjord. Inga andra 

signifikanta skillnader hittades mellan BCF-värdet för mull- och lerjorden. 

 

Metallanalys – skörd 2 
Skörd 2 gjordes en vecka efter första skörd. Sådd 1 hade då såtts för 12 veckor sedan (bilaga 

6) och sådd 2 för 9 veckor sedan (med omplantering till åkerjorden för 4 veckor sedan). 

Nedan redovisas resultat för upptag i stjälk och blad, sådd 2. För rot se bilaga 7. 

  

 
Tabell 12. Syralakbar halt metaller i blad, andra skörd (v. 9, varav 4 v. i åkerjord). 
  

  Lerjord     Mulljord     

Blad Medel (n=2) RSD 95 % konf. Medel (n=2) RSD 95 % konf. 

  µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al 77,1 33,5 47,5 47,5 29,9 26,1 

V 0,18 50 0,17 0,1 36,4 0,07 

Cr 1,34 101 2,49 *0,40 46,2 0,34 
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Co 0,32 16,8 0,1 0,43 17,5 0,14 

Ga 0,81 29,6 0,44 1,13 26,3 0,55 

As b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Se 40,9 89,9 67,6 22,7 93,3 38,9 

Rb 14,5 22,6 6,01 14,52 35 9,32 

Sr 52,9 23,1 22,4 48,4 14,6 13 

Cd 4,9 81 7,29 0,26 74,7 0,36 

Te b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Ba 870 91,4 1461 36,42 22,3 14,9 

Tl 0,76 66 0,92 b.d.l. 
  Pb 0,56 47,4 0,48 0,18 8,75 0,03 

U 0,09 26,9 0,05 0,05 28,7 0,03 

Mn 63,1 37,1 42,9 *120 21,9 47,9 

Fe 130 11,4 27,4 91,5 32,7 54,9 

Ni 6,89 143 18,1 2,26 48,2 2 

Cu 71,1 48 62,7 37,1 81,9 55,8 

Zn 47,3 47,2 41 *74,6 12,8 17,5 

Mo 3,71 56,8 3,87 4,16 43,2 3,3 

*Signifikant mindre halt än i första skörd, jämfört med samma variabel. 
**Signifikant högre halt än i första skörd, jämfört med samma variabel. 
RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 
 
Tabell 13. Syralakbar halt metaller i stjälk, andra skörd (v. 9, varav 4 v. i åkerjord). 
 

  Lerjord     Mulljord     

Stjälk Medel (n=2) RSD 95 % konf. Medel (n=2) RSD 95 % konf. 

  µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al 182 51,3 171 156 131 376 

V 0,64 50,9 0,6 0,54 118 1,18 

Cr 70,6 171 222 1,75 106 3,42 

Co 0,52 47,5 0,45 1,9 141 4,92 

Ga 0,75 40,6 0,56 3,73 125 8,54 

As b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Se 42,7 86,7 67,9 40,3 98,3 72,7 

Rb 15,5 67,8 19,3 39,9 90,9 66,5 

Sr 28,1 70,3 36,2 92 119 201 

Cd 8,52 153 23,9 2,12 121 4,73 

Te b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Ba 503 167 1540 119 125 272 

Tl **2,72 7,18 0,36 6,4 137 16,1 

Pb 0,69 32,5 0,41 0,94 113 1,96 

U 0,37 83,6 0,56 0,18 127 0,43 

Mn 42,5 92,8 72,5 215 113 447 

Fe 423 79,1 615 236 111 479 

Ni 3,45 67,5 4,27 5,95 110 12 
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Cu 71,8 143 188 76,7 80,2 113 

Zn 25,1 65,7 30,2 118 108 235 

Mo 1,47 44,4 1,2 6,26 110 12,6 

*Signifikant mindre halt än i första skörd, jämfört med samma variabel. 
**Signifikant högre halt än i första skörd, jämfört med samma variabel. 
RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 

Skillnader	  i	  metallhalt	  mellan	  skörd	  1	  och	  2	  

Vid jämförelse mellan metallhalt i växtdelar skörd 2 sågs för plantorna i mulljorden en 

signifikant mindre halt mangan och zink i blad jämfört med samma variabler för skörd 1. 

Plantor från skörd 2 i lerjorden hade signifikant högre halt tallium i stjälk än samma variabler 

för skörd 1. Ingen annan signifikant skillnad fanns.  

 

BCF – skörd 2 
Flera metaller vid skörd 2 har en BCF på över 1 men riskerar liksom vid skörd 1 få ett värde 

under 1 om hänsyn tas till konfidensintervallen (tabell 14). I tabell 15 visas en 

sammanslagning av metaller vid skörd 1 och 2 som inte riskerar ett värde under 1. Där ses att 

H. maximiliani vid odling i mull- och/eller lerjorden effektivt tar upp Al, V, Cr, Co, Ga, Se, 

Rb, Sr, Cd, Ba och Tl till växtdelar ovan jord. Även alla mikronäringsämnen tas upp effektivt 

(Mn, Fe, Ni, Cu, Zn och Mo).  

 
 
Tabell 14. Bioconcentration factor (BCF) för plantor vid andra skörd (9 v. efter sådd varav 4 v. i åkerjord). BCF 
beräknad på växttillgänglig fraktion (för jord vid start).  

 
Lerjord 

  
Mulljord 

  

 
Medel – blad 

 
Medel – stjälk 

 
Medel – blad 

 
Medel – stjälk 

 

 
BCF  95 % konf. BCF 95 % konf.  BCF  95 % konf. BCF 95 % konf.  

Al 0,69 0,4 *1,63 1,45 0,1 0,05 0,31 0,71 

V *3,73 3,2 13,3 11,7 **3,78 2,41 *20,9 42,8 

Cr *5,50 9,66 *291 860 0,89 0,72 *3,88 7,15 

Co 3,49 1,02 5,71 4,7 0,88 0,27 *3,87 9,47 

Ga 0,63 0,32 0,58 0,41 *1,21 0,55 *3,98 8,61 

As b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. 

Se *22,0 34,5 22,9 34,7 *12,6 20,5 *22,4 38,2 

Rb 38,9 15,3 *41,8 49,1 **22,8 13,8 *62,6 98,6 

Sr 4,94 1,97 *2,62 3,19 **8,02 2,03 *15,2 31,4 

Cd *15,8 22,1 *27,4 72,7 0,89 1,15 *7,20 15,1 

Te b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. b.d.l. 

Ba *20,5 32,5 *11,9 34,2 *1,18 0,46 *3,84 8,3 

Tl 102 117 365,1 48,8 b.d.l. b.d.l. *333 793 
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Pb 0,89 0,73 *1,11 0,63 0,21 0,03 *1,11 2,17 

U 0,02 0,01 0,08 0,12 0,02 0,01 0,06 0,12 

Mn **10,7 6,87 *7,22 11,6 **7,20 2,73 *13,0 25,4 

Fe **3,84 0,77 *12,5 17,1 0,66 0,37 *1,69 3,24 

Ni *6,04 14,9 *3,02 3,53 *1,48 1,23 *3,89 7,42 

Cu 63,2 55,6 *63,9 158,9 *24,0 34,4 *49,6 69,7 

Zn 16,3 13,3 *8,65 9,84 **9,20 2,04 *14,6 27,3 

Mo *4543 4595 1797 1445 **5069 3976 *7624 14578 

*BCF över 1 där värdet riskerar hamna lägre än 1 eller att få minusvärde då hänsyn tas till konfidensintervallen. 
**Effektivt upptag där ingen risk för minusvärde eller värde under 1 föreligger vid hänsyn tagen till 
konfidensintervallen. Dessa värden är även bakgrundsmarkerade med grått. 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
n = 2 
 
 
Tabell 15. BCF ≥1 för blad resp. stjälk även då hänsyn tas till 
konfidensintervallen. Skörd 1 och 2 sammanslaget. Beräknat på 
växttillgänglig fraktion i jord vid start. De essentiella 
metallerna har inte bakgrundsmarkerats med grått. 

 
Lerjord Mulljord 

Blad och stjälk 
med BCF ≥1 Blad Stjälk Blad Stjälk 

 
BCF ≥1 BCF ≥1 BCF ≥1 BCF ≥1 

Al x    

V x x x  

Cr x    

Co x x   

Ga    x 

As     

Se    x 

Rb x x x x 

Sr x x x x 

Cd   x x 

Te     

Ba    x 

Tl  x  x 

Pb     

U     

Mn x x x x 

Fe x x   

Ni x   x 

Cu x x  x 

Zn x x x x 

Mo   x x 
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Diskussion 
Plantornas utveckling 
Plantorna hade mycket låg tillväxt vid jämförelse med referensplantorna i såjord. Något slags 

jordförbättrande åtgärd bör därför tillämpas om H. maximiliani ska kunna användas för 

fytoremediering av den åkerjord som använts i studien. Om det exempelvis är en pH-höjning 

som krävs, jordstrukturförbättrande åtgärder eller tillförsel av något specifikt näringsämne 

kräver vidare utredning. Nedan diskuteras möjliga orsaker till den låga tillväxten samt 

faktorer som kan uteslutas. 

 

Utredning	  av	  dålig	  tillväxt	  med	  H.	  annuus	  

Plantorna utvecklades fortast i såjorden i samtliga rotskåp vilket indikerar att tillväxten 

hämmas i mull- och lerjorden. Faktorer som kunde uteslutas ha orsakat dålig tillväxt och 

nekros var svampangrepp, skada till följd av för högt metallupptag, tillgång på oförorenat 

markvatten under matjorden och brist på kväve som specifikt näringsämne. De plantors rötter 

som försågs med ammoniumnitrat visade tvärtemot vad som kunde förväntas en lägre 

utveckling än de som inte försetts med kväve. Orsaken till skillnaden beror förmodligen på att 

plantorna som tillförts kväve ovanifrån försetts med tillräcklig mängd direkt vid roten och 

därför inte behövt leta djupare ned i jorden. Jord uppblandad med perlit verkade inte gynna 

tillväxten för plantor i mull- och lerjorden vid jämförelse av samma jord utan perlit. 

Kompakterad jord kan trots allt inte uteslutas som bidragande orsak till symptomen då jorden 

i de rotskåp som inte var uppblandade med perlit var mindre kompakterade än jorden i 

krukorna där solrosorna för studien odlades, eftersom bevattning främst skedde underifrån 

eller i små volymer ovanifrån.  

 

Troliga	  orsaker	  till	  låg	  tillväxt	  hos	  H.	  maximiliani	  

Utifrån jämförelse mellan plantor som växt i åkerjord respektive referensplantorna som växt i 

såjord och vermiculit kan konstateras att H. maximilianis tillväxt har begränsats i åkerjorden, 

även för de plantor som startats i såjord och vermiculit och sedan omplanterats till åkerjorden. 

Trots högre tillväxt för plantor från sådd 2 kan inte slutsatsen dras att dessa plantor växte 

bättre än plantor från sådd 1 när de väl planterats om, eftersom de hade ett försprång 

tillväxtmässigt vid omplanteringstillfället som kan vara missvisande. De plantor av H 

maximiliani i som startades i såjord och vermiculit (sådd 2) drabbades däremot inte av nekros 

i bladspetsarna som sådd 1 vilket kan bero på att plantorna först hunnit etablera normala 
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rötter. Dessutom var inte jorden lika kompakt och aggregerad i de större krukorna för sådd 2 

som i de små krukorna för sådd 1. Anledningen till den hämmade tillväxten hos plantor från 

både sådd 1 och 2 bör vara näringsbrist och orsakerna kan vara flera. Exempelvis kan jordens 

relativt låga pH ha lett till för växten fytotoxiska nivåer Al vilket kan ha skadat rötterna och 

på så vis hämmat upptaget samt skapat en generell näringsbrist, som istället för att ge 

specifika bristsymptom fått tillväxten att nästan stagnera. Även kompakterad jord kan ha 

hämmat tillväxten på grund av både det fysiska motståndet samt kemiska aspekter som låg 

syrehalt vilket försvårar processen för näringsupptag. Fosforn i jorden kan också ha bildat 

svårlösliga föreningar med Al och på så vis blivit otillgänglig för plantan, vilket kraftigt 

hämmar tillväxten och försenar blomning. Vid det parallella odlingsförsöket av H. annuus i 

rotskåp växte plantorna i såjord bäst för samtliga variabler jämfört med ler- och mulljorden, 

även då åkerjorden var uppblandad med jordstrukturförbättrande perlit. Om syrebrist varit 

bidragande orsak till långsam tillväxt är det med andra inte den enda orsaken. De plantor som 

tillfördes kväve växte också bättre i såjord jämfört med dem som tillförts kväve i ler- och 

mulljorden, vilket indikerar brist på fler näringsämnen, förmodligen till följd av rotens dåliga 

kondition. Eventuellt skulle H. maximilianis trivsel i åkerjorden kunna förbättras med pH-

höjande åtgärder.  
 

Metaller i åkerjorden 
För bedömning av halt syralakbara metaller i åkerjorden har jämförelse gjorts med de 

gränsvärden som finns att förhålla sig till. Flera av gränsvärdena för KM och för 

rekommenderad högsta halt i jord innan slamgödsling överstegs i åkerjorden hämtad från 

Kvinnersta i Örebro. Innebörden av det är dock inte helt självklar. I studien har gränsvärdena 

använts för att ha något att ställa åkerjordens metallinnehåll i relation till, vilket är en 

nödvändig men kanske inte helt adekvat jämförelse då värdena inte säger någonting om 

huruvida de grödor som odlas på marken riskerar ta upp metaller i halter som är hälsofarliga 

för människan att förtära. Halten i åkermarken behöver inte heller stå i relation till upptag i 

växten. Exempelvis var uranhalten i åkerjorden mycket hög; cirka 5–50 gånger högre än den 

genomsnittliga uranhalten i jordar i Europa vilket kan jämföras med halten uran i uranrik 

alunskiffer i Sverige som ligger mellan 50 och 300 µg/g TS (SGU, 2015), medan 

ackumuleringen i solrosen var förhållandevis liten. Alltså behöver en hög halt i marken inte 

innebära någon hälsorisk såvida höga halter inte ackumuleras i grödan, medan bondens 

exponering via dagligt arbete med jorden också är en viktig aspekt. Vissa av gränsvärdena 

gäller dessutom för essentiella näringsämnen som alla växter behöver ackumulera effektivt 
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för sin överlevnad, vilka alltså är metaller som måste finnas i jorden. Det är med andra ord 

problematiskt att bedöma vad en hög metallhalt i åkerjord där livsmedelsgrödor ska odlas är, 

eftersom hälsorisken avgörs av hur mycket som tas upp i grödan snarare än vad som finns i 

marken. Det faktum att halten hälsovådliga metaller ökar i vår mark till följd av antropogen 

verksamhet kan dock medföra både hälso- och miljörisker vilka inte bör underskattas vare sig 

det finns gränsvärden eller ej. 

 

H. maximilianis effektivitet som fytoremedieringsgröda 
Vid jämförelse av BCF för växtdelar mellan mull- och lerjordens växttillgängliga fraktion 

sågs ett signifikant effektivare upptag till biomassan ovan jord för plantor som växt i 

mulljorden (av Cd, Zn, Ga, Sr och Ba). Plantor som växt i lerjorden visade ingen gång på ett 

effektivare upptag jämfört med plantorna i mulljorden vilket möjligtvis indikerar att en mer 

mullrik jord gynnar H. maximilianis effektivitet för upptag av dessa metaller eller av metaller 

generellt. Då lerjorden i studien tenderade aggregeras vilket kan orsaka syrefattiga 

förhållanden i jorden kan plantans förmåga att ta upp ämnen från jorden ha påverkats 

negativt.  

	  

Vid jämförelse av studier med annuell solros (Kötschau et al., 2014; Langella et al., 2014) 

visades att H. maximilani hade en jämförelsevis högre BCF för flera metaller i biomassan 

ovan jord (bilaga 1). För samtliga variabler (jord och växtdel) sågs en högre BCF för 

plantorna i denna studie för Mn och Cu jämfört med referensstudierna (bilaga 1). Zn och Ni 

hade för flera variabler en högre BCF än referensrapporterna, medan Co och Cd enstaka 

gånger hade högre BCF. För Pb och U var BCF alla gånger lägre än i referensrapporterna. 

Hänsyn togs till förändring av upptag med tid genom att dividera BCF-värdet med antalet 

veckor sedan sådd för både denna studies plantor och de i referensstudierna. När jämförelse 

gjordes utan division med antal veckor syntes liknande resultat: BCF för Pb och U var lägre 

för samtliga variabler jämfört med referensstudierna och Ni, Cu, Zn och Cd verkade tas upp 

aningen mer effektivt av H. maximiliani inom vissa variabler. Jämförelsen indikerar att H. 

maximiliani tar upp jämförelsevis låga halter bly och uran till biomassa ovan jord men ger 

bara en grov bild av plantans upptag av olika metaller samt hur upptaget av essentiella 

näringsämnen förhållandevis ser ut. Ingen av referensstudierna redovisade konfidensintervall 

för BCF-värdena vilket i jämförelsen är en svaghet, då ingen signifikans kunnat beräknas. Då 



 33 

denna studie dessutom mäter fler metaller än i referensstudierna sker samtidigt ett bortfall av 

jämförelser för flera metaller. 

 

Förändringar i jorden efter skörd 
Då plantorna var så pass små och flera växtcykler kan krävas för marksanering via 

fytoextraktion ger inte slutvärdet på jorden någon rättvis bild av H. maximilianis förmåga att 

avlägsna metaller från jorden. Däremot kan en bild ges av plantans förmåga att förändra 

fraktionerna i jorden. Ingen stor förändring skedde i den växttillgängliga fraktionen annat än 

för några enstaka ämnen vilket kan bero på snabb övergång från icke växttillgänglig fraktion 

till växttillgänglig följt av utlakning eller upptag i plantan. I sådant fall bör en omfördelning 

ha skett mellan de andra fraktionerna i marken. Om låg syrehalt rådit kan exempelvis den 

reducerbara fraktionen i jorden förändras, vilket dock inte verkade vara fallet då denna 

fraktion inte visade någon nämnvärd skillnad i jorden efter odling. Samtidigt som liten 

förändring ses för de olika fraktionerna jämfört med start har en desto större förändring skett 

för den totala syralakbara halten metaller, där 17 av 21 minskat i lerjorden och 4 av 21 i 

mulljorden. Dock inte med några extrema halter. Troligtvis beror förändringarna i jorden efter 

skörd på en kombination av omfördelning mellan fraktioner, urlakning vid vattning samt på 

upptag av växt. Risk finns även för att en del blivit kvar i jordresten efter extrahering i 

salpetersyra. 

 

Resultatens tillförlitlighet 
Eftersom plantan växt i en jord som för den inte är gynnsam kan solrosens verkliga förmåga 

att ackumulera metaller ha underskattats. Växtdelarna som provtogs hade ofta mycket låg 

torrvikt vilket skapar större osäkerhet och kan ha påverkat resultatet i viss mån. Om det i vissa 

fall orsakat stor spridning mellan replikaten för växtanalysen kan signifikanta skillnader 

dessutom ha uteblivit till följd av en hög standardavvikelse.  

 

 

Slutsats 
Den perenna solrosen H. maximiliani har potential att användas för fytoremediering av mark 

via fytoextraktion då den visar på ett effektivt upptag till biomassan ovan jord från den 

växttillgängliga fraktionen av bland annat V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Mo, Cd, Ba och Tl. 
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Ämnen som inte togs upp effektivt var bland annat As, Pb och U. För att i realiteten kunna 

använda den perenna solrosen som fytoremedieringsgröda krävs högre tillväxt än vad som 

åstadkommits i studien, då siffror som indikerar ett effektivt upptag inte automatiskt innebär 

att plantan lämpar sig för fytoremediering. Det är dessutom viktigt att plantan kan etablera sig 

väl i den mark den ska rena för möjlighet till återhämtning efter skörd. För att specifikt kunna 

odla H maximiliani i den åkermark som använts i studien krävs förmodligen jordförbättrande 

åtgärder som exempelvis pH-höjning och/eller jordstrukturförbättring, vilket behöver 

undersökas närmare. 

 

Vidare	  studier	  

Vidare studier krävs för att se i vilka jordar och vilka förhållanden H. maximiliani klarar av 

att etablera sig. Vid ett längre pågående odlingsförsök skulle det dessutom vara intressant att 

analysera metallinnehåll i frön som plantan bildar, då en liten ackumulering skapar potential i 

att använda solrosen för både fytoremediering samt livsmedels- och foderproduktion. 
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Bilaga 1 
BCF för två referensstudier gjorda på H. annuus 
 
Tabell A. BCF för H. annuus i referensstudier, beräknat på växttillgänglig fraktion. Siffrorna är plockade från 
exempel där ingen jordbehandling gjorts (exempelvis tillsats av specifika mikroorganismer, gödsel etc.). 

 
 
 
  

  

Kötschau et al., 2014  
BCF vid ca.20 v. (ca 24 v. för Pb, U, Fe) 

 

Langella et al., 2014  
BCF vid ca 12 v. 

  
Grönmassa (BCF/antal 
veckor) 

Stjälk (BCF/antal 
veckor) 

Blad (BCF/antal 
veckor) 

Grönmassa (BCF/antal 
veckor) 

	  Cr 8,38 (0,42) 13,4 (0,67) 15,2 (0,76)  x 
	  Mn 7,98 (0,40) 7,32 (0,37) 26,7 (1,34) 46 (3,83) 

	  Co 6,01 (0,30) 6,62 (0,33) 16,2 (0,81)  x 
	  Ni 7,34 (0,37) 3,57 (0,18) 26,7 (1,34) 31 (2,58) 

	  Cu 6,39 (0,32) 3,97 (0,20) 22,8 (1,14) 21.6 

	  Zn 33,9 (1,70) 57,9 (2,90) 26,4 (1,32) 60 (5) 

	  Sr  x x x 8.2 (0,68) 

	  Cd 18,5 (0,93) 2,4 (0,12) 32,1 (1,61) 64.9 (5,41) 

	  Fe 369 (15,38) 4,74 (0,20) x  x 
	  Pb 6,22 (0,26) 7,31 (0,30) x 3.6 (0,3) 

	  U 0,49 (0,02) 0,73 (0,03) x 0.07 (0,06) 	  
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Bilaga 2 
Odling av H. annuus peredovic i rotskåp för utredning av nekros och dålig tillväxt 

 
Bild 1. Samtliga rotskåp. Från vänster: 3 rotskåp med såjord, 3 med lerjord, 3 med mulljord. Varje trio av 
rotskåp står i ordningen: ”jord blandad med hälften perlit”, ”perlit/såjord 50/50 med perlit i botten”, 
”perlit/såjord 50/50 med perlit i botten och tillsatt ammoniumnitrat”.  
 

 
Bild 2. Mulljord. Från vänster: 1. Jord blandad med hälften perlit, 2. Perlit/såjord 50/50 med perlit i botten, 3. 
Perlit/såjord 50/50 med perlit i botten och tillsatt ammoniumnitrat. 
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Bild 3. Såjord. Från vänster: 1. Jord blandad med hälften perlit, 2. Perlit/såjord 50/50 med perlit i botten, 3. 
Perlit/såjord 50/50 med perlit i botten och tillsatt ammoniumnitrat. 
 

 
Bild 4. Mulljord. Från vänster: 1. Jord blandad med hälften perlit, 2. Perlit/såjord 50/50 med perlit i botten, 3. 
Perlit/såjord 50/50 med perlit i botten och tillsatt ammoniumnitrat. 
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Bilaga 3 
Resultat av sekventiell lakning av jord innan odling 

Tabell B. Sekventiell lakning av jord innan odling. 
aluminium Lerjord 

 
  Mulljord 

    Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 12,67 17,784 2,364 6,296 16,658 1,1 
Ac pH7 1,254 3,496 0,046 13,085 4,15 0,57 
Ac pH5 97,284 1,802 1,839 477,605 4,27 21,396 

Reducerbart 1073,352 4 45,043 2366,123 4,83 119,907 
Oxiderbart 2340,203 1,678 100,908 4399,184 1,646 186,113 

Syralakbart 29314,918 12,624 3882,822 30909,005 22,159 7185,933 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  järn Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 5,541 21,335 1,24 3,741 35,791 1,405 
Ac pH7 0,823 8,495 0,073 4,569 4,07 0,195 
Ac pH5 27,53 1,882 0,544 131,323 4,315 5,946 

Reducerbart 4257,138 3,384 151,167 6672,148 4,617 323,201 
Oxiderbart 1650,438 3,215 136,36 2885,708 2,089 154,954 

Syralakbart 25734,533 8,844 2387,952 49859,176 19,666 10287,846 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  krom Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,005 111,231 0,006 0,001 80,324 0,001 

Ac pH7 b.d.l. 
 

  0,004 103,589 0,005 
Ac pH5 0,237 5,858 0,015 0,446 9,627 0,045 

Reducerbart 2,813 8,573 0,253 3,369 9,156 0,324 
Oxiderbart 6,781 2,334 0,407 6,867 1,861 0,328 

Syralakbart 36,444 12,512 4,784 33,544 22,054 7,762 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  nickel Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,065 143,204 0,383 0,275 104,714 0,303 
Ac pH7 0,262 28,899 0,052 0,363 24,249 0,092 
Ac pH5 0,814 60,232 0,441 0,909 52,528 0,501 

Reducerbart 4,954 17,814 0,204 1,955 9,588 0,197 
Oxiderbart 4,062 4,729 0,946 18,901 1,477 0,717 

Syralakbart 25,62 43,337 21,203 52,689 45,489 25,147 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  zink Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,109 30,334 0,035 0,349 12,585 0,046 
Ac pH7 0,647 5,936 0,04 1,766 3,807 0,071 
Ac pH5 2,143 2,049 0,046 5,999 3,719 0,234 

Reducerbart 17,475 3,719 0,682 24,024 5,149 1,298 
Oxiderbart 13,493 1,182 0,41 15,718 1,682 0,68 

Syralakbart 150,015 4,977 7,833 163,106 18,146 31,054 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  arsenik Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 
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MQ 0,002 144,353 0,003 0,001 182,136 0,002 
Ac pH7 0,056 18,543 0,011 0,078 10,135 0,008 
Ac pH5 0,056 15,393 0,009 0,111 14,904 0,017 

Reducerbart 0,584 7,34 0,045 0,494 5,591 0,029 
Oxiderbart 0,784 3,118 0,063 0,722 2,461 0,046 

Syralakbart 1,053 77,945 0,861 3,071 38,859 1,252 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  rubidium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,024 14,312 0,004 0,056 6,961 0,004 
Ac pH7 0,313 3,17 0,01 0,522 2,791 0,015 
Ac pH5 0,034 6,311 0,002 0,059 9,134 0,006 

Reducerbart 0,102 2,575 0,003 0,11 4,843 0,006 
Oxiderbart 0,296 2,289 0,017 0,276 1,718 0,012 

Syralakbart 59,88 15,621 9,814 46,308 31,607 15,357 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  molybden Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     b.d.l.     

Ac pH7 0 90,654 0 0 92,174 0 
Ac pH5 b.d.l. 

 
  b.d.l. 

  Reducerbart 0,047 20,361 0,01 0,048 13,316 0,007 
Oxiderbart 0,324 2,762 0,023 0,657 2,654 0,045 

Syralakbart 0,337 35,656 0,126 1,099 34,49 0,398 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  kadmium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,003 46,935 0,001 0,006 25,703 0,002 
Ac pH7 0,174 3,324 0,006 0,146 5,295 0,008 
Ac pH5 0,135 5,868 0,008 0,143 6,791 0,01 

Reducerbart 0,324 4,31 0,015 0,283 7,294 0,022 
Oxiderbart 0,076 4,914 0,01 0,082 2,816 0,006 

Syralakbart 0,099 54,835 0,057 0,123 34,685 0,045 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
    Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

barium µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 
MQ 0,26 12,009 0,033 0,378 8,963 0,036 

Ac pH7 30,547 3,492 1,119 18,934 3,269 0,649 
Ac pH5 11,65 1,623 0,198 11,567 4,95 0,601 

Reducerbart 6,791 3,892 0,277 8,179 5,508 0,473 

Oxiderbart 5,058 2,711 0,352 4,671 2,357 0,283 
Syralakbart 105,355 18,055 19,957 82,732 31,431 27,283 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  bly Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,013 21,032 0,003 0,006 37,598 0,003 
Ac pH7 0,099 3,417 0,004 0,135 3,358 0,005 
Ac pH5 0,513 1,931 0,01 0,711 3,895 0,029 

Reducerbart 3,255 2,722 0,093 3,038 17,393 0,554 
Oxiderbart 2,283 3,003 0,176 2,027 4,372 0,228 

Syralakbart 17,849 7,525 1,409 23,411 20,856 5,123 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
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  Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
uran µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,026 8,384 0,002 0,016 11,386 0,002 
Ac pH7 0,803 2,611 0,022 0,694 3,964 0,029 
Ac pH5 3,609 1,383 0,052 2,621 4,204 0,116 

Reducerbart 6,866 3,286 0,237 5,467 5,521 0,317 
Oxiderbart 4,814 2,036 0,252 3,931 3,604 0,364 

Syralakbart 2,825 6,916 0,205 4,085 21,335 0,914 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  vanadin Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,018 12,916 0,002 0,007 48,792 0,003 
Ac pH7 0,003 24,529 0,001 0,002 68,229 0,001 

Ac pH5 0,028 12,223 0,004 0,018 16,293 0,003 
Reducerbart 9,356 3,13 0,307 7,095 4,459 0,332 

Oxiderbart 11,816 2,186 0,664 12,53 1,805 0,581 
Syralakbart 44,28 10,321 4,795 45,445 30,463 14,525 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  mangan Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,323 10,083 0,034 1,544 10,734 0,174 
Ac pH7 3,369 4,218 0,149 9,466 4,101 0,407 
Ac pH5 2,202 2,117 0,049 5,588 5,706 0,335 

Reducerbart 113,018 3,337 3,957 66,411 5,185 3,613 

Oxiderbart 19,398 3,522 1,756 12,006 1,727 0,533 
Syralakbart 167,484 6,98 12,266 147,476 18,188 28,142 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  kobolt Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,007 12,972 0,001 0,034 13,613 0,005 
Ac pH7 0,028 3,499 0,001 0,131 4,872 0,007 
Ac pH5 0,057 3,131 0,002 0,324 5,239 0,018 

Reducerbart 2,084 4,918 0,108 1,662 5,573 0,097 
Oxiderbart 0,774 2,939 0,058 0,7 2,057 0,037 

Syralakbart 6,272 9 0,592 5,925 18,747 1,165 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  koppar Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,255 143,204 0,383 0,275 104,714 0,303 
Ac pH7 0,173 28,899 0,052 0,363 24,249 0,092 

Ac pH5 0,698 60,232 0,441 0,909 52,528 0,501 
Reducerbart 1,089 17,814 0,204 1,955 9,588 0,197 

Oxiderbart 7,779 4,729 0,946 18,901 1,477 0,717 
Syralakbart 46,631 43,337 21,203 52,689 45,489 25,147 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  gallium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,01 20,723 0,002 0,011 9,826 0,001 
Ac pH7 0,927 3,307 0,032 0,577 3,858 0,023 
Ac pH5 0,35 2,593 0,01 0,348 5,642 0,021 

Reducerbart 0,271 4,163 0,012 0,329 5,928 0,02 

Oxiderbart 0,421 1,724 0,019 0,573 1,838 0,027 
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Syralakbart 13,62 12,254 1,751 13,849 22,392 3,254 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  selen Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,314 65,81 0,217 b.d.l.     
Ac pH7 1,25 38,939 0,511 1,283 36,005 0,485 
Ac pH5 0,297 55,509 0,173 0,302 79,91 0,253 

Reducerbart 2,596 16,425 0,447 3,508 11,125 0,409 

Oxiderbart 6,496 8,557 1,428 7,077 7,432 1,352 
Syralakbart 17,474 31,118 5,705 24,894 43,418 11,341 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  strontium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,349 3,136 0,011 0,42 5,23 0,023 
Ac pH7 8,682 3,226 0,294 4,399 3,415 0,158 
Ac pH5 1,684 1,687 0,03 1,223 5,489 0,07 

Reducerbart 1,005 2,771 0,029 0,926 4,841 0,047 
Oxiderbart 0,638 2,074 0,034 0,503 2,488 0,032 

Syralakbart 20,153 6,791 1,436 14,01 28,558 4,198 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  silver Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     b.d.l.     
Ac pH7 0,002 0 0 0,002 41,373 0,001 

Ac pH5 0,001 0 0 0,001 0 0 
Reducerbart 0,012 30,991 0,004 0,004 64,981 0,003 

Oxiderbart 0,001 26,68 0,001 0,004 9,077 0,001 
Syralakbart 0,153 28,112 0,045 0,147 36,777 0,057 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  tellur Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,002 160,143 0,004 0 194,503 0,001 
Ac pH7 0 145,681 0 b.d.l. 

  Ac pH5 0,004 135,431 0,006 0,005 133,112 0,006 
Reducerbart 0,009 22,872 0,002 0 189,719 0,001 

Oxiderbart 0,006 39,184 0,007 0,015 26,199 0,01 
Syralakbart 0,225 77,464 0,183 0,12 96,063 0,121 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  titan Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0 242,391 0 0 87,477 0 
Ac pH7 0,005 9,748 0 0,013 2,186 0 
Ac pH5 0,003 15,416 0 0,006 11,89 0,001 

Reducerbart 0,017 6,391 0,001 0,02 8,505 0,002 
Oxiderbart 0,017 2,792 0,001 0,018 3,228 0,002 

Syralakbart 0,611 15,134 0,097 0,592 25,093 0,156 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  bismut Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     b.d.l.     
Ac pH7 b.d.l. 

 
  b.d.l. 

  Ac pH5 b.d.l. 
 

  b.d.l. 
  Reducerbart 0,065 19,457 0,013 0,041 9,285 0,004 
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Oxiderbart 0 89,13 0,001 0 0 0 
Syralakbart 0,639 39,115 0,262 0,78 61,207 0,501 
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Bilaga 4 
Resultat av sekventiell lakning av jord efter skörd 
 
Tabell C. Sekventiell lakning av jord efter skörd av sådd 2 (omplanterade från såjord/vermiculit till åkerjord 
efter 5 veckor). 
  Lerjord 

 
  Mulljord 

  aluminium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 7,19 22,07 1,66 5,70 5,31 0,32 
Ac pH7 7,15 92,89 6,96 25,72 59,87 16,16 
Ac pH5 100,84 10,75 11,37 472,38 5,95 29,51 
Reducerbart 1080,87 35,86 439,84 1729,68 25,10 455,51 
Oxiderbart 1975,03 4,78 262,49 3726,48 5,80 555,57 

Syralakbart 31052,31 20,59 7254,75 39331,76 7,60 3394,08 

  
  

  
     Lerjord 

 
  Mulljord 

  krom Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     b.d.l.     
Ac pH7 0,008 106,113 0,009 0,996 238,427 2,490 
Ac pH5 0,352 6,532 0,024 0,717 4,392 0,033 
Reducerbart 2,438 11,459 0,317 2,857 17,236 0,517 
Oxiderbart 6,602 5,043 0,925 7,224 4,665 0,866 
Syralakbart 42,524 18,823 9,084 44,293 6,861 3,449 

  
  

  
     Lerjord 

 
  Mulljord 

  järn Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 3,975 23,441 0,978 3,169 6,596 0,219 

Ac pH7 7,919 116,972 9,719 16,187 69,007 11,720 
Ac pH5 38,633 15,280 6,194 162,889 2,175 3,718 
Reducerbart 5018,105 19,240 1095,749 6560,497 18,545 1276,532 
Oxiderbart 1429,433 4,421 175,669 2652,078 5,639 384,340 
Syralakbart 34259,319 11,988 4661,258 62948,071 8,430 6022,616 

  
  

  
     Lerjord 

 
  Mulljord 

  nickel Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,094 28,425 0,028 0,125 16,309 0,021 
Ac pH7 0,262 23,641 0,065 0,360 9,070 0,034 

Ac pH5 0,888 5,031 0,047 1,210 4,675 0,059 
Reducerbart 4,678 3,645 0,194 4,686 4,672 0,230 
Oxiderbart 3,833 3,578 0,381 3,944 5,441 0,552 
Syralakbart 21,874 14,068 3,492 21,977 6,213 1,550 

  
  

  
     Lerjord 

 
  Mulljord 

  zink Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,133 65,016 0,091 0,433 11,677 0,053 
Ac pH7 0,591 45,857 0,284 1,336 7,570 0,106 
Ac pH5 2,278 3,039 0,073 6,466 4,416 0,300 

Reducerbart 17,459 11,386 2,256 20,814 14,350 3,134 
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Oxiderbart 13,631 3,875 1,468 16,617 4,127 1,763 
Syralakbart 184,476 13,169 27,571 196,643 5,984 13,355 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  arsenik Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,005 86,424 0,004 0,005 75,190 0,004 
Ac pH7 0,063 24,213 0,016 0,081 17,040 0,014 
Ac pH5 0,084 10,103 0,009 0,154 7,093 0,011 

Reducerbart 0,675 12,985 0,099 0,580 2,894 0,018 
Oxiderbart 0,651 6,979 0,126 0,551 8,303 0,118 
Syralakbart 8,275 8,421 0,791 10,767 10,806 1,321 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  rubidium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,018 17,204 0,003 0,024 13,001 0,003 
Ac pH7 0,367 32,604 0,126 0,488 5,666 0,029 
Ac pH5 0,033 6,789 0,002 0,058 9,731 0,006 
Reducerbart 0,087 6,400 0,006 0,097 7,353 0,007 
Oxiderbart 0,322 5,753 0,051 0,307 3,156 0,025 

Syralakbart 67,198 24,064 18,353 70,879 10,083 8,111 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  molybden Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     b.d.l.     

Ac pH7 0,027 65,242 0,019 0,019 30,156 0,006 
Ac pH5 b.d.l. 

 
  0,003 228,665 0,008 

Reducerbart 0,063 6,338 0,005 0,060 8,137 0,005 
Oxiderbart 0,603 30,894 0,518 0,878 11,262 0,254 
Syralakbart 0,371 29,352 0,123 1,682 11,355 0,217 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  kadmium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     0,000 156,677 0,000 
Ac pH7 2,285 145,474 3,487 2,187 145,593 3,341 
Ac pH5 0,170 4,975 0,009 0,171 5,508 0,010 

Reducerbart 0,327 11,528 0,043 0,304 6,544 0,021 
Oxiderbart 0,049 7,715 0,010 0,066 14,968 0,025 
Syralakbart 0,070 71,901 0,057 0,073 56,740 0,047 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  barium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,037 125,294 0,049 0,286 13,252 0,040 
Ac pH7 182,157 204,725 391,267 503,423 105,656 558,065 
Ac pH5 12,607 2,805 0,371 13,690 3,622 0,520 
Reducerbart 6,909 9,026 0,708 7,777 11,855 0,967 
Oxiderbart 0,070 42,949 0,084 0,007 0,000 0,000 

Syralakbart 117,600 27,641 36,892 132,887 14,752 22,249 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  bly Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,012 20,961 0,003 0,005 20,256 0,001 

Ac pH7 0,084 24,678 0,022 0,110 5,063 0,006 
Ac pH5 0,590 5,212 0,032 0,782 3,375 0,028 
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Reducerbart 4,024 10,961 0,501 3,770 5,641 0,223 
Oxiderbart 1,186 13,407 0,442 0,836 13,651 0,293 
Syralakbart 23,736 11,675 3,145 30,535 9,568 3,316 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  uran Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,019 17,079 0,003 0,009 6,117 0,001 
Ac pH7 1,237 79,901 1,037 0,797 29,467 0,247 

Ac pH5 3,679 16,096 0,621 2,897 2,491 0,076 
Reducerbart 6,248 11,027 0,782 5,481 7,153 0,411 
Oxiderbart 3,754 4,064 0,424 3,265 4,582 0,385 
Syralakbart 3,689 9,815 0,411 5,364 6,024 0,367 

 
  Lerjord 

 
  Mulljord 

  vanadin Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,01 27,81 0,00 0,00 24,93 0,00 
Ac pH7 0,00 35,91 0,00 0,00 49,88 0,00 
Ac pH5 0,03 20,65 0,01 0,02 39,60 0,01 
Reducerbart 9,14 15,20 1,58 7,42 9,28 0,72 

Oxiderbart 10,47 4,96 1,44 11,27 4,63 1,34 
Syralakbart 51,78 18,29 10,75 64,10 9,27 6,74 

  
  

  
     Lerjord 

 
  Mulljord 

  mangan Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,194 15,270 0,031 0,833 9,961 0,087 
Ac pH7 1,731 75,324 1,368 3,192 5,992 0,201 
Ac pH5 2,919 8,777 0,269 8,887 8,263 0,770 
Reducerbart 91,682 19,118 19,893 69,236 19,107 13,880 
Oxiderbart 16,189 3,452 1,553 11,158 8,319 2,386 

Syralakbart 202,614 13,555 31,170 179,200 8,843 17,986 

  
  

  
     Lerjord 

 
  Mulljord 

  kobolt Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,009 22,279 0,002 0,029 7,410 0,002 
Ac pH7 b.d.l. 

 
  b.d.l. 

  Ac pH5 0,058 8,875 0,005 0,367 6,555 0,025 
Reducerbart 1,816 9,456 0,195 1,711 14,697 0,264 
Oxiderbart 0,693 3,808 0,073 0,720 9,539 0,176 
Syralakbart 7,824 14,133 1,255 7,359 7,292 0,609 

  
  

  
     Lerjord 

 
  Mulljord 

  koppar Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 
  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,627 93,999 0,618 0,167 244,583 0,430 

Ac pH7 0,157 219,567 0,363 0,444 163,898 0,764 
Ac pH5 1,016 71,644 0,764 4,453 142,993 6,681 
Reducerbart 1,812 43,649 0,897 10,032 160,158 16,857 
Oxiderbart 8,738 9,841 2,390 17,428 5,242 2,348 
Syralakbart 53,749 18,839 11,492 62,684 18,942 13,476 
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  Lerjord 
 

  Mulljord 
  gallium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,011 21,152 0,002 0,020 12,580 0,003 
Ac pH7 1,012 16,106 0,171 0,697 4,324 0,032 
Ac pH5 0,455 2,000 0,010 0,503 1,804 0,010 
Reducerbart 0,299 8,342 0,028 0,336 11,302 0,040 
Oxiderbart 0,387 4,358 0,047 0,583 4,953 0,074 
Syralakbart 16,242 21,448 3,954 20,083 9,115 2,077 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  selen Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,240 46,324 0,117 b.d.l.     
Ac pH7 b.d.l. 

 
  0,225 71,414 0,169 

Ac pH5 0,676 65,709 0,466 1,467 35,657 0,549 
Reducerbart 2,306 13,196 0,345 2,863 25,361 0,762 
Oxiderbart 3,869 16,335 1,757 4,327 12,153 1,351 
Syralakbart 16,775 29,715 5,657 23,123 56,251 14,762 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  strontium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,384 24,407 0,098 0,576 8,544 0,052 
Ac pH7 7,828 21,779 1,789 4,437 4,027 0,187 
Ac pH5 1,749 4,254 0,078 1,412 3,502 0,052 
Reducerbart 0,888 1,810 0,018 0,888 6,720 0,063 

Oxiderbart 0,653 3,729 0,068 0,528 5,798 0,079 
Syralakbart 25,812 21,931 6,425 20,091 8,662 1,975 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  silver Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     0,013 238,894 0,034 
Ac pH7 0,048 73,280 0,037 0,069 51,335 0,037 
Ac pH5 0,025 113,194 0,030 0,043 25,633 0,012 
Reducerbart 0,507 32,664 0,188 0,287 52,276 0,157 
Oxiderbart 0,379 19,641 0,207 0,637 18,238 0,299 
Syralakbart 0,183 16,056 0,033 0,303 13,743 0,047 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  tellur Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,002 117,509 0,002 0,000 15,796 0,000 
Ac pH7 b.d.l. 

 
  b.d.l. 

  Ac pH5 0,007 129,805 0,009 0,007 85,664 0,007 
Reducerbart 0,007 99,035 0,008 0,002 177,533 0,004 
Oxiderbart 0,003 65,121 0,006 0,022 81,444 0,046 
Syralakbart 2,215 128,061 3,219 0,139 75,374 0,119 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  tallium Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ 0,000 241,647 0,000 0,000 88,411 0,000 
Ac pH7 0,217 98,844 0,225 0,591 3,518 0,022 
Ac pH5 0,058 146,179 0,089 0,117 146,315 0,180 
Reducerbart 0,022 8,395 0,002 0,023 7,364 0,002 

Oxiderbart 0,014 10,536 0,004 0,013 5,720 0,002 
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Syralakbart 0,700 20,455 0,162 0,836 10,355 0,098 

  Lerjord 
 

  Mulljord 
  bismut Medel RSD 95 % konf. Medel RSD 95 % konf. 

  µg/g (n=6) % µg/g µg/g (n=6) % µg/g 

MQ b.d.l.     b.d.l.     
Ac pH7 0,002 241,795 0,006 0,002 187,657 0,004 
Ac pH5 b.d.l. 

 
  b.d.l. 

  Reducerbart 0,059 16,169 0,011 0,044 13,683 0,006 

Oxiderbart 0,001 62,234 0,002 0,006 46,385 0,007 
Syralakbart 0,567 8,502 0,055 0,668 7,274 0,055 
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Bilaga 5  
Plantornas utveckling 
 

 
Bild 1. Jämförelse mellan sådd 1 (till vänster) och sådd 2 (till höger) vid andra provtagningstillfället (12 
respektive 9 veckor efter sådd). Plantorna till vänster mäter i genomsnitt 9 cm i stjälkhöjd och plantorna till 
höger mäter i genomsnitt 23 cm i stjälkhöjd. 
 
 

 
Bild 2. Sådd 1, lerjord. Nekros i bladspetsar.  
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Bild 3. Jämförelse vid vecka 12 av solrosor som vecka 5 omplanterats till åkerjorden (till höger) med de som 
lämnats i såjord och vermiculit (till vänster). Plantorna i åkerjorden slokar till följd av svag uttorkning vid 
fotograferingstillfället. På nästkommande bild visas en närbild som ger en mer rättvis bild av plantans kondition.  
 

 
Bild 4. Planta i mulljord från sådd 2 vid 12 veckor.  
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Bilaga 6 
Sådd 1 

 

Tabell D. Halt metaller i grönmassa och rot, första skörd (v. 11), sådd 1 (sått 
direkt i åkerjord). Standardavvikelse och konfidensintervall saknas då 
replikaten slogs samman vid analys. 
  Grönmassa   Rot   

  Lerjord Mulljord Lerjord Mulljord 

  µg/g µg/g µg/g µg/g 

Al 74 61,1 3175 2862 

V 0,14 0,18 6,06 7,83 

Cr 0,47 1,21 12,3 17 

Co 0,94 0,22 31,5 4,28 

Ga 1,82 1,03 3,16 3,05 

As b.d.l. 0,17 b.d.l. 52,5 

Se 3,13 3,5 b.d.l. b.d.l. 

Rb 14,2 11,6 24 13,9 

Sr 54 83,9 36,7 38,9 

Cd 0,79 1,22 19,5 11,2 

Te 0,03 0,08 b.d.l. b.d.l. 

Ba 54,8 31,7 80 71,4 

Tl 0,03 0,03 1,18 0,29 

Pb 0,26 0,52 13,9 13,3 

U 0,05 0,08 3,6 5 

Mn 254 85,3 201 101 

Fe 155 147 5377 4390 

Ni 9,64 5,33 58,6 27 

Cu 21,1 6,83 176 140 

Zn 95,9 47,9 422 533 

Mo 0,11 0,33 0,8 1,05 

b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 

 
Tabell E. Syralakbar halt metaller i grönmassa och rot, andra skörd (v. 12), 
sådd 1 (sått direkt i åkerjord). Standardavvikelse och konfidensintervall saknas 
då replikaten slogs samman vid analys. 

 
Grönmassa 

 
Rot 

 

 
Lerjord Mulljord Lerjord Mulljord 

 
µg/g µg/g µg/g µg/g 

Al 53,4 80,8 6224 2070 

V 0,14 0,19 30,8 4,16 

Cr 2,55 0,65 22,8 2,06 

Co 0,22 0,82 6,96 19,9 

Ga 1,21 1,45 5,93 1,6 

As 0,01 0,02 3,45 0,07 

Se 13,2 1,74 99,8 273 

Rb 13 17,4 33,9 30,3 
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Sr 79,1 52,8 46,7 33 

Cd 65,6 0,99 14,5 15,9 

Te 15,8 0,54 2 3,57 

Ba 40,9 51,2 115 53 

Tl 0,02 1,14 28,8 1,01 

Pb 0,67 0,44 22 5,83 

U 0,11 0,13 18,5 3,01 

Mn 77,1 242 153,7 98,4 

Fe 121 117 13802 3696 

Ni 3,6 3,66 24,6 27,3 

Cu 16,8 15,36 109 267 

Zn 86,5 123 179 267 

Mo 0,23 0,32 1,6 1,21 

b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen   
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Bilaga 7  
Rot sådd 2 (vid skördetillfälle 1 och 2) 

 
Tabell F. Syralakbar halt metaller i rot, första skörd (v. 8, varav 3 v. i åkerjord), sådd 2 (sått i såjord och 
vermiculit). Observera att siffrorna riskerar vara missvisande då lerpartiklar förmodligen inte helt kunnat 
avlägsnas vid tvätt inför analys. 

Rot skörd 1 
Lerjord 

  
Mulljord 

  Medel (n=2) RSD 95 % konf. Medel (n=2) RSD 95 % konf. 
µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al 8150 113 27979 3485 24,3 2579 

V 23,9 111 80,8 5,65 42,9 7,38 

Cr 35,7 121 131 8,25 11,3 2,82 

Co 22,5 124 85 29,5 39,5 35,4 

Ga 8,17 116 28,8 2,99 19,3 1,75 

As 2,8 115 9,75 b.d.l. 
  Se 41,8 112 143 b.d.l. 
  Rb 151 120 551 39,8 44,6 54 

Sr 175 121 644 42,4 40,5 52,3 

Cd 85,9 124 323 19,3 29,5 17,3 

Te 0,55 113 1,91 0,13 50,3 0,2 

Ba 171 116 606 73,5 29,6 66,1 

Tl 3,45 121 12,7 1,58 28,8 1,38 

Pb 19,5 107 63,6 14,9 69,1 31 

U 17,6 112 59,8 4,06 19,2 2,37 

Mn 668 122 2473 191 46 267 

Fe 11837 112 40398 5028 43,3 6617 

Ni 105 121 385 54,7 14,5 24,1 

Cu 156 114 544 51,8 60,2 94,8 

Zn 414 111 1394 309 56 526 

Mo 17,6 81 43,1 2,49 56,6 4,29 

RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 
 
Tabell G. Syralakbar halt metaller i rot, andra skörd (v. 9, varav 4 v. i åkerjord), sådd 2 (sått i såjord och 
vermiculit). Observera att siffrorna riskerar vara missvisande då lerpartiklar förmodligen inte helt kunnat 
avlägsnas vid tvätt inför analys.  

 
Rot skörd 2 

 

Lerjord     Mulljord     

Medel (n=2) RSD 95 % konf. Medel (n=2) RSD 95 % konf. 

µg/g % µg/g µg/g % µg/g 

Al 2302 31,2 1318 1162 114 2429 

V 9,06 26,8 4,45 2,31 119 5,04 

Cr 2803 172,4 8871 3,74 18,2 1,25 

Co 4,99 27,1 2,49 8,43 114 17,6 

Ga 10,8 131 26 1,29 100 2,38 

As b.d.l. 
  

b.d.l. 
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Se 600 88,3 973 71,2 105 137 

Rb 154 138 391 32 88,6 51,9 

Sr 395 157 1138 28,8 94,3 49,9 

Cd 9,44 46,4 8,04 6,34 128 14,9 

Te b.d.l. 
  

b.d.l. 
  Ba 13604 173 43096 35,2 100 64,5 

Tl 27,7 6,24 3,18 0,66 118 1,43 

Pb 14,5 71,5 19,1 3,71 104 7,1 

U 5,47 39,9 4,02 1,68 118 3,63 

Mn 499 150 1371 59,2 91,5 99,5 

Fe 4335 30,6 2435 2030 118 4394 

Ni 27,2 66,8 33,3 22,8 105 43,9 

Cu 851 38,2 597 235 107 462 

Zn 504 129 1196 112 104 214 

Mo 26,8 159 77,9 2,08 73,9 2,82 

RSD = relativ standardavvikelse 
95 % konf. = 95 % konfidensintervall 
b.d.l. = below detection level, under detektionsgränsen 
 


