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Sammanfattning 
Kadmium, bly och arsenik är ur hälsosynpunkt de mest kritiska metall(oid)erna i 
Glasriket och på många andra förorenade områden. Konsumtion av grönsaker som odlas 
på förorenad mark kan utgöra en hälsorisk eftersom växter tar upp föroreningar. Upptag 
i grönsaker sker främst från porvattnet via rötterna. För att skatta föroreningsupptag kan 
man tillsammans med halten i jord använda biokoncentrationsfaktorer (BCFs) för den 
aktuella grödan. En BCF visar förhållandet mellan halten i grödan och halten i jord. Vid 
extraktion inför analys av dessa halter kan olika metoder användas, vilket kan ge olika 
resultat. I riskbedömningar av förorenad mark använder Naturvårdsverket generella 
BCF-värden för att skatta föroreningsupptag. Men upptaget av en given metall i en 
given gröda varierar och BCFs är därför inte konstanta. Detta arbete är en 
litteraturstudie av kadmiumupptag, blyupptag och arsenikupptag i sallad och potatis. 
Biokoncentrationsfaktorer för dessa ämnen varierar stort både i litteraturen och i data 
från Glasriket. Flera faktorer förutom de plantspecifika och totalhalten i jord styr 
metallupptaget. Den mest avgörande miljöfaktorn är pH som i hög grad styr metallers 
löslighet och därmed biotillgänglighet. Miljöfaktorers påverkan på växters metallupptag 
och variationen för BCFs visar på brister i tillförlitligheten då generella BCF-värden 
används. 
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Abstract 
Cadmium, lead and arsenic are critical metal(oid)s for human health due to consumption 
of vegetables from the Kingdom of Crystal in Sweden and other contaminated sites. 
Root uptake from pore water is the dominant pathway for metals in crops. To assess the 
concentration of contaminants in vegetables the soil concentration can be used in 
association with crop bio concentration factor (BCF). The BCF shows the ratio between 
the concentration of a certain contaminant in the vegetable and the soil concentration. 
Soil concentration values, however, depend on extraction method. In Swedish risk 
assessments for contaminated sites The Environmental Protection Agency uses generic 
BCF values. But metal uptake varies and these BCF values are not constant for a 
specific metal in a specific vegetable. This work is a literature study in uptake of 
cadmium, lead and arsenic in lettuce and potatoes. Bio concentration factors for these 
elements show great variety in literature and in data from Kingdom of Crystal. The 
uptake depends on plant specific characteristics and total metal burden in soil but is 
affected also by other factors. Controlling bioavailability through solubility makes pH 
the most crucial environmental factor. Metal uptakes dependence on environmental 
factors and the great variability in BCFs shows shortcomings in reliability for the use of 
generic BCFs. 
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Ordlista 
 
Affinitet Kemisk reaktivitet 
Anjonkomplex Sammansatt förening som är negativt laddad 
Anjon Negativt laddad jon 
Arsenat Arseniksyrasalt 
Dikotylidon Tvåhjärtbladig växt 
Epidermis Hudvävnad på blad 
Floem Vävnadssystem för transport av organiska näringsämnen 

(assimilat) från bladen i kärlväxter 
Fotolys Kemisk reaktion orsakad av fotoner 
Fytoremediering Sanering av förorenade områden mha växter 
Jon Atom eller molekyl som är laddad p.g.a. överskott eller 

underskott av elektroner 
Karbonat Kolsyrasalt 
Katjon Positivt laddad jon 
Kelat Kemisk bindning i ringstruktur 
Ligand Atom, jon eller molekyl som donerar eller delar elektron(er) i 

kelatförening 
Monokotylidon Enhjärtbladig växt 
Oxidationstillstånd Laddning 
Stomata  Klyvöppningar 
Sulfid Svavelvätesalt 
Vaskulär cylinder Cylinder med ledningsvävnad (floem + xylem) i stammens mitt 

för transport av vatten och näring i kärlväxter 
Xylem Vävnadssystem för transport av vatten och mineralnäring från 

roten i kärlväxter 
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1 Inledning 
Varje växt har en plantspecifik förmåga att ta upp spårämnen men upptaget påverkas av 
tillväxtmiljön (Kabata-Pendias 2001). Förorenade områden har antroprogent förhöjda 
halter av ämnen som kan vara farliga för människor och miljö. I Glasriket har förorenad 
mark kartlagts genom Glasbruksprojektet och 25 objekt har pekats ut som prioriterade 
(Höglund, Fanger & Yesilova 2007). Höga halter av tungmetaller i jorden påverkar 
tillsamman med andra miljöfaktorer växters metallupptag (Swartjes, Dirven-Van 
Breemen, Otte, Van Beelen, Rikken, Tuinstra, Spijker & Lijzen 2007). I Glasriket är 
kadmium (Cd), bly (Pb) och arsenik (As) de mest kritiska metall(oid)erna och intaget 
för närboende till förorenade områden domineras av konsumtion av hemodlade 
grönsaker, intag av drickvatten från egen brunn och oralt jordintag (Höglund, Fanger & 
Yesilova 2007). För att avgöra om konsumtion av grönsaker som odlas på förorenad 
mark innebär en hälsorisk med avseende på metallupptag kan en riskbedömning göras. I 
Naturvårdsverkets (NV) riskbedömningar av förorenad mark i Sverige används 
totalhalten av den aktuella metallen i jord tillsammans med en upptagsfaktor för 
grönsaker, grovt indelade i blad- och rotgrönsaker (NV 2009). I detta arbete undersöks 
om upptaget av kadmium, bly och arsenik i potatis och sallad är konstant eller varierar 
och vilka miljöfaktorer förutom halten i jord som styr metallupptag i grönsaker. 
Biokoncentrationsfaktorer (BCFs) från vetenskaplig litteratur och från Glasriket jämförs 
med NVs generella BCF-värden för att se hur stor variationen är och för att utvärdera 
tillförlitligheten i riskbedömningar som görs utifrån NVs upptagsfaktorer. 
 
1.1 Biokoncentrationsfaktorer för att skatta föroreningsupptag i 
grönsaker 
 
1.1.1 Principer för föroreningsupptag i växter 
Växters upptag av föroreningar från jord kan ske direkt eller via porvatten genom 
rötterna samt via luft eller regnstänk genom bladen. Den dominerande vägen är via 
porvattnet genom rötterna där upptaget varierar med jordegenskaper, plantegenskaper 
och jordens vatteninnehåll. I transpirationsflödet kan kemikalier metaboliseras av 
plantenzymer eller avgå som gas genom stomata. Transpirationen regleras efter 
klimatförhållanden som temperatur och vattentillgång. Variationer i upptag påverkas av 
jordprocesser och heterogeniteten av föroreningar och näringsämnen i jorden. 
Metallupptag varierar stort mellan olika växter beroende på plantegenskaper som typ av 
gröda och tillväxttakt. Vissa växter kan ackumulera stora mängder tungmetaller, både i 
ovanjordiska delar och i rötterna, så effektivt att de kan användas för fytoremediering 
och andra är inte alls effektiva i upptag av tungmetaller. (Swartjes et al. 2007)  
 
Rötter förankrar växten i jorden, absorberar vatten och mineraler och lagrar vatten och 
näring. Dikotylidoner har pålrot och monokotylidoner har ett fibröst rotsystem. Vatten 
och näring absorberas lätt genom rötternas epidermis som saknar kutikula. Vissa rötter 
har rothår vilket ökar absorptionsytan. Markvatten och lösta joner absorberas genom 
rotcellernas plasmamembran in i den vaskulära cylindern där det transporteras i xylemet 
upp i skottet. (Audesirk, Audesirk & Byers 2010) 
 
Växtrötter kan absorbera spårämnen passivt via diffusion av joner från omgivande 
markvatten eller aktivt med hjälp av metaboliska processer. När biologiska och 
strukturella egenskaper i rotcellerna förändras tas ämnen upp passivt. Aktivt upptag av 
spårämnen varierar beroende på ämne och evolutionärt utvecklade biokemiska 
mekanismer hos växter bidrar till anpassning och tolerans mot främmande ämnen och 

1 
 



  
 

kemisk obalans. Rötter kan genom olika mekanismer påverka spårämnen som är bundna 
till olika beståndsdelar i jorden. Tillsammans med mikroorganismer produceras olika 
organiska föreningar som effektivt frigör inbundna spårämnen från ytor på 
markpartiklar. Genom att växter utsöndrar joner och andra ämnen, som i huvudsak är 
uppbyggda av aminosyror, kan näringsupptaget kontrolleras av rötterna. Förändringar 
av pH i växtzonen har stor betydelse för flera spårämnens tillgänglighet. Joners 
transport och fördelning i växten beror på rörelser i xylem och floem, lagring, 
ackumulering och immobilisering. (Kabata-Pendias 2001) 
 
Oorganiska föroreningar som inte är metaller löser sig lättare i porvattnet och är därmed 
mer tillgängliga för upptag genom rötterna. Organiska vattenlösliga föroreningar som 
passerar rotmembranet tas upp i xylemet och transporteras till bladen där de kan brytas 
ned genom metabolism eller fotolys. Med hjälp av enzymer kan de organiska 
föroreningarna oxideras, reduceras eller hydrolyseras. Mängden förorening i växten 
beror på upptag, transport, ackumulering och eventuell nedbrytning. Ur hälsosynpunkt 
är det koncentrationen av förorening i växtens ätliga delar vid skördetid som är 
intressant. Förhållandet mellan koncentrationen av förorening i grödan och 
koncentrationen i jorden grödan växer i kan beskrivas med BCFs. (Swartjes et al. 2007) 
 
1.1.2 Biokoncentrationsfaktorer för att skatta upptag av föroreningar i grönsaker 
som konsumeras av människor 
Grönsakskonsumtion är en betydande exponeringsväg för föroreningar (Swartjes et al. 
2007). Därför behövs metoder för att skatta halten i grönsaker när förorenade områden 
ska riskbedömas. Flera av de förorenade glasbruksområdena i Glasriket ligger i små 
brukssamhällen, där andelen villaträdgårdar är stor. Det finns en möjlighet att många i 
dessa miljöer odlar mat hemma, och då kan konsumtion av denna vara förknippad med 
en risk. För att bestämma risken med konsumtion av hemodlade grönsaker vore det bäst 
att analysera halten i grönsakerna direkt men i praktiken saknas möjligheter att göra det. 
Metallhalten i grönsaker som konsumeras av människor kan istället skattas med hjälp 
halten som finns i jord och grönsakens BCF för den aktuella metallen (Swartjes et al. 
2007). Med de antaganden om konsumtionsmönster och upptag i grönsaker som görs i 
den Nederländska riktvärdesmodellen visar det sig att grönsakskonsumtionen helt 
dominerar det dagliga intaget av Cd från förorenade områden (93 %), och också är av 
stor betydelse för Pb (31 %) och As (28 %) (Swartjes et al. 2007). 
Biokoncentrationsfaktorer möjliggör förutsägelser om en given metalls ackumulering i 
en given gröda och kan därmed användas innan odling för att bedöma om det finns 
någon hälsorisk med att senare konsumera en specifik gröda (Chojnacka, Chojnacki, 
Górecka & Górecki 2005). 
 
Metallupptag angivet som förhållandet mellan koncentrationen i växten och 
koncentrationen i jord för en specifik metall(oid) benämns i denna uppsats 
biokoncentrationsfaktor (på engelska Bio Concentration Factor, förkortad BCF). För 
BCFs kan metallkoncentrationen uttryckas i färskvikt (FW) eller torrvikt (DW) 
(McLaughlin, Smolders, Degryse & Rietra 2011). Förhållandet mellan halten i 
grönsakens ätliga delar och halten i jord (Swartjes et al. 2007), angiven för torrvikt, 
räknas ut enligt ekvationen:  
 
BCF = [(mg/kgdwplant)/(mg/kgdwsoil)] 
 
I litteraturen ses fler benämningar på biokoncentrationsfaktorer som bygger på denna 
ekvation: Biological Absorption Coefficient (BAC), Index of Bioaccumulation (IBA) 
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och Transfer Factor (TF) (Kabata-Pendias 2001), Plant Uptake Factor (PUF) (Chen, Li, 
Chang, Wu, Chaney, Smith & Ajwa 2009), Transfer Coefficient (TC) (Warren, 
Alloway, Lepp, Singh, Bochereau & Penny 2003), Root Concentration Factor (RCF) 
och Shoot Concentration Factor (SCF) (Khan, Aijun, Zhang, Hu & Zhu 2008a), Plant 
Concentration Factor (PCF) (Khan, Cao, Zheng, Huang & Zhu 2008b), Metal Transfer 
Factor (MTF) (Khan, Lu, Khan, Ishtiaq, Khan, Waqas, Wei & Wang 2013)  och 
Bioaccumulation Factor (BAF) (McLaughlin et al. 2011). 
 
Biokoncentrationsfaktorer kan bara räknas ut mot antagandet om att det finns en linjär 
relation mellan koncentrationen i jord och den i gröda för ett givet element. 
Koncentrationen i jord anges ofta efter kraftfulla syralakningar (t.ex. Aqua Regia) i 
litteraturen, vilket ger i princip totalhalter av metaller. I många fall råder inget linjärt 
samband och totalhalten i jord ger sällan en bra bild av det växttillgängliga 
metallförrådet (Sauvé, Hendershot & Allen 2000), vilket innebär att användandet av 
BCF-värden är en förenkling. Samtidigt som många accepterar dessa förenklingar, så 
bedrivs mycket parallell forskning för att hitta en extraktionsmetod som kan ge den 
biotillgängliga formen av metallen i markvattnet under växtsäsongen. Efter att ha testat 
flera extraktionspreparat har Chojnacka et al. (2005) funnit att 2 % (w/v) 
ammoniumcitrat bäst uppfyller dessa kriterier. Det högsta värdet på 
korrelationskoefficienter av de testade extraktions-preparaten i studien fanns hos 2 % 
(w/v) ammoniumcitrat (medel 0,704) följt av 0,1M NaNO3 (medel 0,649), 0,5M KNO3 
och 1M MgCl2 (Chojnacka et al. 2005). 
 
Det finns andra metoder än BCF-ekvationen för att skatta metallupptag i växter. I en 
Freundlich-type ekvation används konstanter för metallhalten i jord och log-
transformering för att finna korrelation med grödans metallhalt. Freudlich-type soil-
plant transfer relations visar linjärt samband och kan vidareutvecklas genom att fler 
jordparametrar än metallhalten inkluderas men begränsas då mätvärde hamnar utanför 
regressionsintervallet. Eller Free Ion Activity Model (FIAM) som bygger på antagandet 
att metallupptag eller toxicitet är direkt relaterat till aktiviteten av lösta joner i 
porvattnet. En annan metod är Biotic Ligand Model (BLM) som beskriver metallupptag 
och toxicitet som en funktion av förekomsten av biotiska ligander. Även fysiologiska 
modeller används där metallhalten i plantan beskrivs som en funktion av tillväxt, 
transpiration, halt och specie i porvattnet, selektion av rötterna och diffusionshinder. 
Förutsägelser om metallupptag kan också göras med Barber-Cushmans modell som 
bygger på styrande faktorer för upptaget där jordparametrar och plantparametrar 
inkluderas. (McLaughlin et al. 2011)  
 
Naturvårdsverket använder generella torrviktsbaserade upptagsfaktorer (BCF-värden) i 
riskbedömningar av förorenad mark i Sverige. Dataunderlaget för dessa BCF-värden 
kommer från The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) i 
Nederländerna. (NV 2009) 
  
1.2 Kritiska metaller 
Metallers mobilitet varierar stort med kemisk form, markegenskaper och markkemin 
(NV 2009). Endast den andel av metallen som föreligger i lösning är biotillgänglig och 
därför är det av intresse att förutom totalhalten veta förhållandet mellan löst och bunden 
andel av metallen i fråga (McLaughlin et al. 2011). Jämvikten för upplösning kan 
beskrivas med fördelningsfaktorer (Sauvé, Hendershot & Allen 2000). 
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1.2.1 Kadmium  
Kadmium är en ganska rörlig övergångsmetall vars halt korrelerar naturligt med ökat 
lerinnehåll. Vid vittring går Cd lätt i lösning och förekommer vanligen i sin katjonform 
Cd2+, men komplexbinder gärna med andra joner och organiska kelat. Kadmium har 
kemisk likhet med zink (Zn). Kadmium är relativt elektronegativ och bildar lätt 
kovalenta bindningar med ickemetaller eller organiska föreningar. Kadmium har stor 
affinitet till svavelanjoner och bildar på så vis olösliga sulfider. Lösligheten för Cd styrs 
av pH, men påverkas även av adsorptionsytor och organiska ligander i omgivningen. 
Spridningen kontrolleras av jordens järn (Fe)- och mangan (Mn)-innehåll. Rörligheten 
är högst vid pH 4,5-5,5 men påverkas också av oxidationstillståndet. Antroprogent 
förhöjda halter beror främst på emissioner, tillförsel av avloppsslam och användning av 
fosfatgödning. (Kabata-Pendis 2001) 
 
1.2.2 Bly  
Blyglans/blysulfid (PbS) är den naturliga ursprungliga formen men Pb förekommer 
huvudsakligen i sin katjonform Pb2+. Vid vittring oxideras blyglans långsamt och kan 
bilda karbonater och olösliga mineraler. Bly är minst mobil av tungmetallerna. Fosfor 
(P) reducerar blys giftighet när olösliga fosfater bildas. Bly kan ingå i lermineraler, i 
oxider av Fe och Mn samt i organiskt material. Höga halter Pb i jorden korrelerar med 
höga halten organiskt material. Bly stimulerar kadmiumupptag och imiterar kalcium 
(Ca). Antroprogent förhöjda halter av Pb i jorden kommer främst från atmosfäriskt 
nedfall från källor som smältverk, bilavgaser och målarfärger. Bly är farligt för 
människor och djur. Exponeringen av Pb sker genom matkedjan, via inhalation och/eller 
direkt jordintag. (Kabata-Pendias 2001) 
 
1.2.3 Arsenik  
Arsenik är en metalloid/halvmetall vars beteende är starkt beroende av dess 
oxidationstillstånd. Arsenik har hög affinitet till svavel (S) och den vanligaste 
förekommande formen av As är sulfiden arsenopyrite (FeAsS). Arsenik förekommer i 
många mineraler, arsenater, och beter sig då som P. Arsenik är ofta starkt associerat 
med Fe och aluminium (Al) och i sura jordar är arsenater med Fe och Al troligen 
vanligaste formerna. Arsenik är mest mobil som anjonkomplex. Mineraler och 
föreningar med As är generellt lättlösliga, men förflyttning av As begränsas av hög 
inbindning till leror, hydroxider och organiskt material. Endast en begränsad del av 
totalhalten As är mobil. Toxiciteten beror på halten löslig As och fytotoxiciteten är 
starkt beroende av jordegenskaper. Antroprogent förhöjda halter av As i jord 
härstammar främst från industriell verksamhet, arsenikhaltiga sprejer och smältverk. 
(Kabata-Pendias 2001) 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Variation påvisas genom att BCFs från litteraturen och Glasriket sammanställs och 
jämförs med Naturvårdsverkets BCF-värden för utvärdering. 
 
1.3.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att redogöra för faktorer som styr metallupptag i 
grönsaker, visa på den variation i BCFs som finns i vetenskaplig litteratur och i lokal 
data från Glasriket samt jämföra dessa med Naturvårdsverkets upptagsfaktorer för en 
utvärdering av tillförlitligheten i fasta BCF-värden. 
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1.3.2 Avgränsning 
Avgränsning för BCFs har gjorts till potatis och sallad, som är vanliga hemodlade 
grönsaker i Sverige, och till Cd, Pb och As, som är de mest kritiska metall(oid)erna i 
Glasriket (Höglund, Fanger & Yesilova 2007) och på många andra förorenade områden 
i landet.  
 
1.3.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar handlar om varför upptaget av en given metall i en given 
gröda varierar och hur stor variationen är för redovisade BCFs. 

• Vilka miljöfaktorer styr metallupptaget?  
• Vad påverkar metallers biotillgänglighet? 
• Finns det andra faktorer som också påverkar variationen i BCFs?  
• Är det bra att använda BCFs som utgår från totalhalten metall i jord?  
• Hur ser variationen ut i litteraturen och i Glasriket?  

Arbetet avser också att utvärdera NVs upptagsfaktorer utifrån följande frågeställningar. 
• Var ligger NVs generella BCF-värden i förhållande till litteraturens och 

Glasrikets data? 
• Kan ett fast BCF-värde användas för bedömningar av metallupptag för alla 

förhållanden?  
• Är NVs upptagsfaktorer tillförlitliga i riskbedömningar?  
• Tenderar NVs upptagsfaktorer att under- eller överskatta upptaget av Cd, Pb och 

As i potatis och sallad? 
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2 Material och metod 
 
2.1 Litteraturstudie 
Vetenskapliga publikationer som kvantifierar metallupptag för Cd, Pb och/eller As i 
potatis (Solanum tuberosum) och/eller sallad (Lactuca sativa) har sammanställts i 
tabeller och figurer. Sökning av vetenskapliga publikationer har i första hand gjorts i 
Universitetsbibliotekets databaser Science Direct, Web of Science och Google Scholar 
vid Linnéuniversitetet. Litteraturens BCFs är medelvärden främst från olika förorenade 
områden men också från icke förorenade områden och referensjordar. Rapporter från 
Naturvårdsveket och RIVM samt facklitteratur har använts som underlag i skrivandet.  
 
2.2 Data från Glasriket 
Data från Glasriket har erhållits från handledare för detta arbete Anna Augustsson, 
Lektor vid LNU. Beräknade BCFs för Cd och Pb i sallad och potatis från 21 
glasbruksområden har använts för att räkna ut ett medelvärde för hela området samt ett 
medelvärde per glasbruksområde. Lokal data från Glasriket ingår i projektet Hållbart 
Glasrike (Augustsson), och är ännu inte publicerad. 
 
2.3 Jämförelse och utvärdering 
Torrviktsbaserade BCFs för sallad från litteraturen och Glasriket har jämförts med 
varandra och med NVs generella BCF-värde i figurer. Metallupptag angivet för torrvikt 
och färskvikt har sammanställts i tabeller uppdelat på respektive metall och gröda. 
Upptagsfaktorer från Naturvårdsverket (2009), generella BCF-värden som används i 
riktvärdesmodellen för förorenad mark, har utvärderats beroende på avvikelse från 
sammanställda BCFs i denna studie. Naturvårdsverkets generella BCF-värden för Cd, 
Pb och As benämns i denna studie ”NVs upptagsfaktor” för respektive grönsak. 
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3 Resultat och diskussion 
Variation i BCFs beror på att metallupptaget påverkas av flera olika faktorer men även 
på att olika metoder används när de ska fastslås.  
 
3.1 Faktorer som styr metallupptag i grönsaker från jord 
Förutom den plantspecifika förmågan för upptag av spårämnen styrs metallupptag av 
jordfaktorer som pH, redoxpotential, vattenhalt, lerinnehåll, organiskt innehåll, 
katjonsbyte-kapacitet, näringsbalans, spårämnens koncentration och klimat (Kabata-
Pendias 2001). Metallupptag minskar ofta med ett högt organiskt innehåll i jorden 
(Samsöe-Petersen, Larsen, Larsen & Bruun 2002). Utvärdering av risker förknippade 
med metallkoncentration i jord kräver en bedömning av hur stor andel av den totala 
metallhalten som är mobil och möjligen biotillgänglig (Sauvé, Hendershot & Allen 
2000).  
 
3.1.1 Biotillgänglighet 
Jordegenskaper avgör hur stor andel av det totala metallinnehållet som utgörs av 
växttillgängliga former. De flesta metallerna har en större växttillgänglighet, dvs 
föreligger till större del i löst jonform, vid lågt pH. Jordegenskaper som styr upptaget av 
metaller genom att påverka den växttillgängliga andelen är organiskt innehåll, 
lerinnehåll, tillgången på näringsämnen samt närvaro av mangan-, järn- och aluminium- 
(hydr)oxider (Swartjes et al. 2007). Spårämnen som adsorberats till lermineraler är mer 
tillgängliga för rotupptag än ämnen som är fixerade av oxider eller bundna i 
mikroorganismer (Kabata-Pendis 2001). Endast den biotillgängliga fraktionen av metall 
kan absorberas av växter. Chojnacka et al. (2005) definierar jordens ammoniumcitrat-
extraherade fraktion som biotillgänglig eftersom den visar ett linjärt samband med 
metallhalten i växter. 
 
3.1.2 Styrande faktorer för kadmiumupptag i grönsaker 
Ett lågt pH bidrar till ett högt metallupptag (Mellum, Arnesen & Singh 1998) eftersom 
kadmium bildar katjoner vilka löser sig lätt i sura förhållanden. Lerinnehåll är en annan 
viktiga styrande faktor för lösligheten och därmed tillgängligheten för kadmiumupptag 
(Golia, Dimirkou & Mitsios 2008). Mobiliteten är störst för Cd i oxiderande 
förhållanden (Geochemical Atlas of Europe 2005). Upptag av Cd korrelerar ofta med 
tillgängligt P i jorden (Wang, Qiao, Liu & Zhu 2012), vilket kan bero på gödsling. 
Kadmiumupptag har även visat samband med jordens organiska halt och 
manganinnehåll (Bester, Lobnik, Erzen, Kastelec & Zupan 2013). Högre 
kadmiumupptag har noterats då Cd tillsätts än när jordarna varit kontaminerade under 
en längre tid (Swartjes et al. 2007), vilket kan bero på att tillsatt Cd är mer lättlösligt. 
  
Lösliga former av Cd i jord är alltid lättillgängliga för plantupptag. Kadmium 
absorberas effektivt av växters system i både rot och blad. Ofta finns en linjär relation 
mellan koncentrationen i plantan och växtmediet. Elektrokemiska egenskaper gör att Cd 
relativt lätt transporteras till växtdelar ovan jord. (Kabata-Pendias 2001) 
 
3.1.3 Styrande faktorer för blyupptag i grönsaker 
Ett lågt pH främjar lösligheten och ger generellt ett högre blyupptag (Mellum, Arnesen 
& Singh 1998) än höga pH eftersom Pb liksom Cd bildar katjoner.  
 
Av tungmetallerna är Pb minst rörlig och minst biotillgänglig. Bly är starkt bundet i 
jorden och föreligger till största delen otillgängligt för växtupptag. Upptag i växter sker 

7 
 



  
 

passivt då Pb absorberas av rothår. Lagring av Pb sker sedan huvudsakligen i 
cellväggar. Innehållet i rötter korrelerar ofta med innehållet i jord. Upptaget och 
fördelning i växten främjas av lågt pH, lågt P-innehåll och förekomsten av organiska 
ligander. Translokering till plantors delar ovan jord är väldigt begränsad. 
Elektrokemiska egenskaper gör att bly binds starkt i rotceller. Förekomst av S hindrar 
transport från rot till skott. När Pb föreligger i lösning kan plantor ta upp stora mängder, 
och detta upptag korrelerar med halten i lösningen och tid. Bly ackumuleras då i 
rötterna och translokering till skott ligger kring 3 %. Flera plantarter har utvecklat 
blytolerans och påverkas då inte av förhöjda halter. Generellt minskar växtupptag av Pb 
med kalkning (höjt pH) och låga temperaturer. (Kabata-Pendias 2001) 
 
3.1.4 Styrande faktorer för arsenikupptag i grönsaker 
Vid höga pH finns fler arsenikanjoner i löst form än vid låga pH. Biotillgängligheten för 
arsenik minskar ofta när pH minskar trots att biotillgängligheten generellt ökar när pH 
minskar för många metaller. Adsorptionen till omgivande ytor ökar generellt för anjoner 
vid lägre pH och då minskar den andel lösta anjoner som är biotillgängliga (McLaughlin 
et al. 2011). Arsenik bildar oxyanjoner i lösning vilka vid låga pH tenderar att 
adsorberas och då minskar växttillgängligheten (Swartjes et al. 2007). För anjoner som 
As finns det i de flesta ytjordar relativt få positivt laddade ytor att binda in till 
(McLaughlin et al. 2011). Upptag av As ökar ofta med ökat sandinnehåll i jorden och 
har visat sig minska med tillsats av järnoxid (Warren et al. 2003). 
 
Mindre än 20 % av jordens As är biotillgänglig men plantors arsenikupptag är i vissa 
fall relaterade till totalhalter i jord. Höga halter av As har en hämmande effekt på 
plantors tillväxt. Då det finns en linjär relation mellan halter i grödor och halter i jord 
(både löslig och total halt) tyder det på passivt upptag med vattenflödet. (Kabata-
Pendias 2001) 
 
3.2 Redovisade biokoncentrationsfaktorer  
Metallupptag varierar stort mellan olika växtarter, men kan också variera mellan plantor 
av samma art (Kabata-Pendias 2001). Dessutom varierar lagringen av metaller mellan 
grödans olika delar. Generellt är metallkoncentrationen högst i rötter och lägst i 
fruktkroppar (Swartjes et al. 2007). Växter kan ha försvarsmekanismer mot överdrivna 
halter av tungmetaller i jorden och det är stor skillnad i ackumulering mellan olika 
metaller (Swartjes et al. 2007). Biokoncentrationsfaktorer minskar generellt vid höga 
metallkoncentrationer i jorden (McLaughlin et al. 2001). Biokoncentrationsfaktorer kan 
inte förväntas vara ett konstant mått på en särskild grödas metallupptag och lagring, 
utan de varierar.  
 
3.2.1 Variation i biokoncentrationsfaktorer för kadmium 
 
3.2.1.1 Sallad 
I litteraturen ses en stor variation i BCFs för Cd i sallad. Biokoncentrationsfaktorer för 
torrviktsbaserade medelvärden (blåa staplar i figur 1) varierar från 0,23 till 12,82 i 
sammanställd data. Dessa olika BCF-värden från litteraturen har en jämn men stor 
spridning. Det finns inga extremvärden i förhållande till övriga i det stora spannet. 
Medelvärden från de olika glasbruksområdena i Glasriket (röda staplar i figur 1) 
befinner sig inom intervallet från litteraturen och varierar betydligt mindre. 
Glasbruksområdenas BCF-medelvärden varierar från 0,26 till 4,02. En stor variation 
tyder på att upptaget styrs väldigt mycket av förhållanden i tillväxtmiljön. Och då kan 
det vara rimligt att litteraturens BCFs varierar mer än de från Glasriket. För Cd i sallad 
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är det svårt att ange ett bra generellt BCF-värde eftersom variationen i metallupptag är 
stor. Naturvårdsverkets (2009) upptagsfaktor på 0,25 (grön stapel i figur 1) ligger 
väldigt lågt i förhållande till litteraraturen och Glasriket. Den låga upptagsfaktorn (NV 
2009) som används för sallad kan bero på att det är ett viktat medelvärde för flera olika 
sorters bladgrönsaker. Annars är plocksallad känt för att ta upp Cd effektivt (Swartjes et 
al. 2007). Om variationen mellan olika bladgrönsaker ska inkluderas i upptagsfaktorn 
som Naturvårdsverket använder riskerar det att värdet sämre stämmer överens med 
plocksallad. Tillförlitligheten när ett punktskattat BCF-värde tillämpas minskar även då 
den naturliga variationen som egentligen finns där är stor. Om det finns ekonomiska 
skäl att ändå generalisera kanske ett intervall av BCFs vore bättre. Vill man utgå från 
försiktighetsprincipen och främst är intresserad av upptaget i ett ”worst-case-scenario”, 
så bör ett BCF-värde i den övre delen av det möjliga intervallet användas, och med 
tanke på att Naturvårdsverkets beräkningar av föroreningsupptag på förorenade 
områden ska utgå från ett ”rimligt, men dåligt fall” (NV 2009), så är det särskilt 
intressant att de valt ett så lågt BCF-värde för sallad, eftersom de därmed riskerar att 
underskatta upptaget.  
 

 
Figur 1 Torrviktsbaserade BCFs (mg/kgdwplant)/(mg/kgdwsoil). Redovisade medelvärden från  
litteraturen, uträknade medelvärden per glasbruksområde i Glasriket samt NVs generella upptagsfaktor.  
 
Att medelvärdena varierar så stort antyder dessutom att den faktiska variationen är ännu 
större. Från de analyser och beräkningar som gjorts för Glasriket av Augustsson och 
Uddh-Söderberg så varierar BCF-värdena för Cd i sallad från 0,069 till 16,944 (tabell 1) 
med ett medelvärde på 1,7 när alla provpunker slås ihop. Jämfört med BCF-värdena 
från litteraturen (tabell 1) hamnar Glasrikets medelvärde inom intervallet för andra 
medelvärden. Omräkning till torrsubstans såväl som olika extraktionsmetoder kan 
förutom miljöfaktorer vara avgörande för olika resultat. Extraktionsmetoden avgör den 
metallhalt för jorden som förhållandet med metallhalten i grödan räknas ut mot. Om 
man då använder olika metoder blir det olika värden även om totalhalten kanske är 
densamma. Oavsett om totalhalterna skiljer sig eller inte så är BCFs uträknade från 
olika hårt extraherade jordar inte jämförbara. I litteraturen används oftast stark syra för 
jordextraktion inför analys, men Chojnacka et al. (2005) menar att man ska välja en 
extraktionsmetod som visar den andel av metallen som är biotillgänglig. Eftersom 
lösliga former av Cd är lätt tas upp i växter och att lösligheten ökar vid låga pH kan man 
tänka sig att pH säger mer än BCF vid bedömning av kadmiumupptag. Sauvé, 
Hendershot & Allen (2000) menar att fördelningsfaktorer alltid ska bedömmas vid 
utvärdering av risker och här spelar pH en betydande roll. Om man jämför BCFs för Cd 
i en given gröda som växer i jordar med samma pH och liknande textur kan man 
förvänta sig väldigt liten variation. Generella BCF-värden för Cd över stora områden 
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som har stora lokala variationer i pH och textur kan därmed inte förväntas vara 
tillförlitliga. Istället kan lokalt anpassade BCF-värden eller rekommendationer som på 
något vis inkluderar pH vara lämpliga. Om jordens kadmiuminnehåll förändras så kan 
man förvänta sig en annan BCF eftersom upptaget regleras efter halten i jord. På de 
platser som fosfatgödning eller slamåterföring förekommer tillförs Cd, vilket betyder 
ökande koncentrationer i dessa jordar. Eller på platser med sura jordar kan en hög 
mobilitet av Cd ge lägre jordkoncentrationer om tillförseln understiger det som lakas ur. 
Detta resulterar i att lokala jordars kadmiuminnehåll kan, över tid, variera i sig. Så 
lokala BCF-värden skulle kanske i så fall lämpligen vara tidsbegränsade. 
 
Tabell 1 Kadmiumupptag i sallad från jord. NVs upptagsfaktor och BCFs eller 
korrelationskoefficient från litteratur och Glasriket för Cd i sallad. 
Referens Extraktions-

metod för jord 
Metod för 
att beräkna 
BCF  

 Cd BCFs  
(mg/kg plant)    
/(mg/kgdwsoil) 

Notering 

NVs upptagsfaktor 
(2009) 

 Upptags-
faktor 

0,25 DW, viktat medelvärde 
för bladgrönsaker 

 STARK SYRA    
Samsöe-Petersen et 
al. (2002) 

HNO3 BCF 1,6; 0,74 DW, N=5,  
2 medelvärden från olika 
provpunkter 

Samsöe-Petersen et 
al. (2002) 

HNO3 BCF 0,23 DW, N=3, medelvärde 

Warren et al (2003) Aqua Regia TC 1,005 DW, medelvärde 
Chen et al. (2009) 9 ml HNO3, 4 

ml HF, 1 ml 
avjonat vatten 

PUF 1,55 (0,061-
12,54) 

N=145, medelvärde, 
spann inom parentes 

Gaw et al. (2008) 4 ml 50% 
HNO3, 10 ml 
20% HCl 

BAF 3,88; 5,09; 4,9; 
5,33; 6,2; 7,79; 
12,82; 9,94; 
4,74; 9,06 

DW, N=4, 10 
medelvärden från olika 
provjordar, växthusodlat  

Khan et al. (2008a) Aqua Regia SCF ([skott]/  
[jord]) & RCF 
([rot]/[jord]) 

SCF=0,42 (SD 
0,13)  
RCF=0,51 (SD 
0,14) 

N=20, 2 medelvärden 
från olika växtdelar (skott 
& rot), standardavvikelse 
inom parentes, 
växthusodlat 

Cui et al. (2004) Aqua Regia 
(HNO3:HCl, 
1:3) 

TF         
([planta FW]/          
[jord DW]) 

0,146 (+ 0,005); 
0,220 (+ 0,004) 

FW, 2 medelvärden från 
olika provpunkter, 
avvikelse inom parentes 

Khan et al. (2008b) Aqua Regia PCF  1,47 (0,48-2,24; 
SD 0,75) 

DW, N=12, medelvärde, 
spann och standard-
avvikelse inom parentes 

Wang et al. (2012) Aqua Regia TF  1,67-4,10 DW, N=4, spann 
Waterlot et al. 
(2013) 

Aqua Regia 
(HNO3:HCl, 
1:3) 

BCF  2,71 (+ 0,50);  
0,59 (+ 0,02);  
1,13 (+ 0,39) 

DW, N=6, 3 medelvärden 
från olika provpunkter, 
avvikelse inom parentes 

Lokal data från 
Glasriket 

7M HNO3  1,7 (0,069-
16,944) 

DW, N=117, medelvärde 
från Glasriket, spann 
inom parentes 

 ORGANISK KOMPLEXBINDARE   
Golia, Dimirkou & DTPA  Korrelations- 0,612 (ej BCF) N=5 
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Mitsos (2008) koefficient 
*DW (torrvikt) *FW (färskvikt) *N (provantal) *M (mol/liter) 
 
3.2.1.2 Potatis 
Kadmiumupptag varierar stort och är i allmänhet förhållandevis lågt för potatis jämfört 
med många andra grönsaker (Swartjes et al. 2007). Publicerade BCFs för Cd i potatis är 
svåra att hitta, och de som finns skiljer sig mycket. I litteraturen anges BCFs (tabell 2) 
för skalad potatis, potatisskal, hela potatisen och ibland anges inte vilken del som avses. 
Detta gör det svårt att ärligt göra en jämförelse. Metallhalten har visat sig vara högre i 
oskalad potatis än i skalad och det innebär att BCF-värdena blir högre när de beräknas 
för potatis med skal (Samsöe-Petersen et al. 2002). Variationen i medelvärden hos 
publicerade torrviktsbaserade BCFs ligger mellan 0,03 (utan skal) - 1,05 (ospecificerat) 
för Cd i potatis. Från Glasriket har Augustsson och Uddh-Söderbergs analyser resulterat 
i BCF-värden från 0,0069 till 5,1858 med ett medelvärde på 0,26 (tabell 2). Jämfört 
med litteraturen hamnar Glasrikets medelvärde inom intervallet för andra medelvärden. 
Variationen är dock stor, vilket även för potatis tyder på att miljöfaktorers påverkan är 
avgörande för upptaget. Naturvårdsverketes (2009) upptagsfaktor för rotgrönsaker på 
0,16 (tabell 2) ligger, precis som för sallad, lågt i förhållande till litteraturen och till de 
studier som gjorts i Glasriket. Detta medför att kadmiumupptag i potatis kan 
underskattas när detta värde används. Upptagsfaktorn (NV 2009) som används är ett 
viktat medelvärde för rotsaker. Istället för att använda BCF-värden kanske det är bättre 
att studera korrelationskoefficienter mellan grönsaken och jordens biotillgängliga 
fraktion i förutsägelser om metallupptag. På så vis inkluderas inverkan från pH i själva 
analysen eftersom endast den andel Cd som är lättlöslig fås med. Dudka, Piotrowska & 
Teralak (1996) visar en tydlig korrelation när jordextraktionen utförs med 1M 
magnesiumklorid (MgCl2) medan Bester et al. (2013) som total-extraherat jorden 
redovisar en något sämre korrelation (tabell 2). 
 
Tabell 2 Kadmiumupptag i potatis från jord. NVs upptagsfaktor och BCFs eller 
korrelation från litteratur och Glasriket för Cd i potatis. 
Referens Extraktions-

metod för jord 
Metod för 
att beräkna 
upptag 

Cd BCFs   
(mg/kg plant) 
/(mg/kgdwsoil) 

Notering  

NVs upptagsfaktor 
(2009) 

 Upptags-
faktor 

0,16 DW, viktat medelvärde 
för rotsaker 

 STARK SYRA    
Samsöe-Petersen et 
al. (2002) 

HNO3 BCF med skal 0,5 
utan skal 0,4; 
med skal 0,23 
utan skal 0,17; 
med skal 0,037 
utan skal 0,03 

DW, N=5,  
6 medelvärden (3 med 
skal, 3 utan skal) från 3 
olika provpunkter  

Chen et al. (2009) 9 ml HNO3, 4 
ml HF, 1 ml 
avjonat vatten 

PUF 1,05 (0,029-
6,28) 

N=305, medelvärde, 
spann inom parentes 

Khan et al. (2013) Aqua Regia 
(HNO3,H2SO4, 
HClO4 - 5:1:1) 

MTF  0,96 (+ 0,08) DW, N=35, medelvärde, 
avvikelse inom parentes 
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Bester et al. (2013) Aqua Regia r2 0,76 (ej BCF) FW, N=29, medelvärde 
Lokal data från 
Glasriket 

7M HNO3 BCF 0,26 (0,0069-
5,1858) 

DW, N=146, medelvärde 
från Glasriket, spann 
inom parentes 

 NEUTRALSALT    
Dudka, Piotrowska & 
Teralak (1996) 

1M MgCl2  r2 med skal 0,94  
utan skal 0,96 
(ej BCF) 

DW, N=8, 2 medelvärden 
(med och utan skal) från 
samma provpunkt 

  ORGANISK KOMPLEXBINDARE     
Golia, Dimirkou & 
Mitsos (2008) 

DTPA  Korrelations-
koefficient 

0,589; 0,816 
(ej BCF) 

N=5, 2 medelvärden från 
olika provpunkter 

*DW (torrvikt) *FW (färskvikt) *N (provantal) *M (mol/liter)  
 
3.2.2 Variation i biokoncentrationsfaktorer för bly 
Den största andelen bly i grödan ackumuleras i rötterna och endast en bråkdel 
translokerar till skott (Kabata-Pendias 2001), vilket innebär att betydligt högre BCF-
värden är att vänta för potatis än för sallad. 
 
3.2.2.1 Sallad 
Blyupptag i sallad redovisas främst som torrviktsbaserade medelvärden i litteraturen 
vilket underlättar jämförelsen. Medelvärden på torrviktsbaserade BCFs för Pb i sallad 
från litteraturen ligger mellan 0,0013-0,11 (blåa staplar i figur 2). Merparten ligger 
under 0,01 och några få ligger över 0,02. Det är i de flesta fall ganska jämn variation 
uppdelad i till synes tre intervall med några extremvärden i det högsta. Det högsta 
medelvärdet på 0,11 (Khan, Cao, Zheng, Huang & Zhu 2008) kommer från 
avloppsvattenkontaminerad jord. Medelvärden från de olika glasbruksområdena varierar 
från 0,0051 till 0,0853 (röda staplar i figur 2). I Glasriket finns en jämnare variation 
men med ett högt extremvärdevärde. Att spridningen är mindre i Glasriket kan bero på 
att det är begränsat område i förhållande till litteraturen. Men det bör noteras att 
Glasrikets intervall befinner sig inom litteraturens intervall trots att glasbruksområden 
anses vara förorenade, och har varit det under en längre tid. Kanske visar det att höga 
halter ger ett lägre BCF-värde? Den BCF som rekommenderas för Pb i bladgrönsaker av 
Naturvårdsverket är median för flera olika sorters bladgrönsaker. Upptagsfaktorn (NV 
2009) på 0,018 (grön stapel i figur 2) ligger högt i förhållande till merparten av 
medelvärdena redovisade i litteraturen, men lågt i förhållande till Glasrikets 
medelvärde. Detta talar för att ett generellt BCF-värde inte är användbart för att skatta 
blyupptag i sallad. Den låga upptagsfaktorn (NV 2009) är inte tillförlitlig. Risker 
förknippade med att odla sallad i Glasriket kan underskattas. 
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Figur 2 Torrviktsbaserade BCFs (mg/kgdwplant)/(mg/kgdwsoil). Redovisade medelvärden från  
litteraturen, uträknade medelvärden per glasbruksområde i Glasriket samt NVs generella upptagsfaktor. 
 
Av litteraturens BCFs för Pb i sallad (tabell 3) finns en studie som redovisar BCFs 
uppdelade på ackumulering i rot respektive skott (Khan, Aijun, Zhang, Hu & Zhn 2008) 
som bekräftar ett högre blyupptag i rot. Medelvärdet på BCFs för Pb i sallad i Glasriket 
(tabell 3) är 0,032 och här finns ett stort spann för de olika provpunkterna mellan 0,0003 
och 1,2662. Variationen i Glasriket kan bero på att det är ett relativt stort område med 
ett stort antal provpunkter där vissa är belägna på gamla deponier medan andra är 
belägna på opåverkad jord. Miljöfaktorer verkar ha stor påverkan på upptaget. Upptaget 
verkar öka mest med löslig andel i jorden, men BCFs från litteraturen är i huvudsak 
uträknade utifrån total-extraktion. Omkring 60 % av jordens Pb går att extrahera med 
Aqua Regia (Geochemical Atlas of Europe 2005). Kanske att man kunde få en mindre 
variation i resultaten om man istället använde en jordextraktion som bara visade den 
biotillgängliga fraktionen. Genom att jämföra BCFs för olika grödor odlade i samma 
område skulle man kunna se vilka grödor som har utvecklat blytolerans. Det skulle 
kunna vara användbart i planering av odling, då man i så fall kan anpassa valet av gröda 
för att minimera metallupptag i grönsaker som konsumeras av människor. 
 
Tabell 3 Blyupptag i sallad från jord. NVs upptagsfaktor och BCFs eller 
korrelationskoefficient från litteratur och Glasriket för bly i sallad. 
Referens Extraktions-

metod för jord 
Metod för 
att beräkna 
BCF  

Pb BCFs   
(mg/kg plant)  
/(mg/kgdwsoil) 

Notering 

NVs upptagsfaktor 
(2009) 

 Upptags-
faktor 

0,018 median för 
bladgrönsaker 

 STARK SYRA    
Samsöe-Petersen et 
al (2002) 

HNO3 BCF 0,0036; 0,0038; 
0,0013 

DW, N=5,  
3 medelvärden från olika 
provpunkter 

Warren et al. (2003) Aqua Regia TC 0,0053; 0,00171 DW, 2 medelvärden från 
olika provpunkter 

Chen et al. (2009) 9 ml HNO3, 
4 ml HF,  
1 ml H2O 

PUF 0,036 (0,0002-
0,485) 

N=145, medelvärde, 
spann inom parentes 

Gaw et al. (2008) 4 ml 50% 
HNO3, 10 ml 
20% HCl 

BAF 0,003; 0,003; 
0,004; 0,005; 
0,007; 0,006; 
0,02; 0,01; 

DW, N=4, 10 
medelvärden från olika 
provjordar, växthusodlat  

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12
DW

 B
CF

s 

Blyupptag i sallad 

Litteratur

Glasriket

NVs upptagsfaktor

13 
 



  
 

0,004; 0,036 
Khan et al. (2008a) Aqua Regia SCF ([skott] 

/[jord]) & 
RCF ([rot] 
/[jord])  

SCF=0,07 (SD 
0,03);  
RCF=0,15 (SD 
0,06) 

N=20, 2 medelvärden 
från olika växtdelar men 
samma provpunkt, 
standardavvikelse inom 
parentes, växthusodlat 

Cui et al. (2004) Aqua Regia 
(HNO3:HCl, 
1:3) 

TF ([planta 
FW] /[jord 
DW] 

0,003 (+ 0) FW, medelvärde, 
avvikelse inom parentes 

Khan et al. (2008b) Aqua Regia PCF 0,11 (0,07-0,13; 
SD 0,03) 

DW, N=12, medelvärde, 
spann & standard-
avvikelse inom parentes 

Wang et al. (2012) Aqua Regia TF  0,09-0,25 DW, N=4, spann 
Waterlot et al. 
(2013) 

Aqua Regia 
(HNO3:HCl, 
1:3) 

BCF 0,026 (+ 0,003); 
0,002 (+ 0,000); 
0,004 (+ 0,000) 

DW, N=6, 3 medelvärden 
från olika provpunkter, 
avvikelse inom parentes 

Lokal data från 
Glasriket 

7M HNO3 BCF 0,032 (0,0003-
1,2662) 

DW, N=117, medelvärde 
från Glasriket, spann 
inom parentes 

 ORGANISK KOMPLEXBINDARE   
Golia, Dimirkou & 
Mitsos (2008) 

DTPA Korrelations-
koefficient  

0,716 (ej BCF) N=5, medelvärde 

*DW (torrvikt) *FW (färskvikt) *N (provantal) *M (mol/liter) 
 
3.2.2.2 Potatis 
Blyupptag i potatis (tabell 4) är precis som för kadmiumupptag i potatis svårt att hitta 
publicerade och jämförbara BCFs för. Det är stor variation mellan BCFs för potatis med 
skal respektive utan skal (Samsöe-Petersen et al. 2002), vilket tyder på passiv transport. 
Det högsta BCF-värdet på 0,007 (Chen et al. 2009) är det enda medelvärdet som 
överstiger upptagsfaktorn (NV 2009) på 0,005. Naturvårdsverkets generella BCF-värde 
(tabell 4) är baserat på median för potatis och ligger relativt högt i förhållande till 
litteraturen men ganska rätt i förhållande till Glasrikets medelvärde. Dock är variationen 
i Glasriket betydande, precis som för Cd och förmodligen av samma orsak. Förutom att 
den lösta andelen Pb avgör upptaget kan man tänka sig att klimatförhållanden och 
tillväxttid är betydande eftersom Pb absorberas passivt genom rötterna. Om det finns 
mycket vatten i rotzonen kan ju mer diffundera och om det är varmt tas kanske mer 
vatten upp i växten. Det kan då också tänkas att säsongsvariationer i blyupptag inte är 
helt ovanligt. Det är särskilt intressant att Naturvårdsverket valt ett lägre riktvärde för 
blyupptag i potatis än för sallad då bly till största delen ackumuleras i rötterna.  
 
Tabell 4 Blyupptag i potatis från jord. NVs upptagsfaktor och BCFs eller korrelation 
från litteratur och Glasriket för Pb i potatis. 
Referens Extraktions-

metod för 
jord 

Metod för 
att beräkna 
BCF  

Pb BCFs         
(mg/kg plant)  
/(mg/kgdwsoil) 

Notering 

NVs upptagsfaktor 
(2009) 

 Upptags-
faktor 

0,005 DW, median för potatis 

 STARK SYRA    
Samsöe-Petersen et 
al (2002) 

HNO3 BCF med skal 0,003 
utan skal 0,00027; 

DW, N=5, 6 
medelvärden (3 med 
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med skal 0,0026 
utan skal 0,00035; 
med skal 0,002 
utan skal 0,00011 

skal, 3 utan skal) från 3 
olika provpunkter 

Chen et al. (2009) 9 ml HNO3, 4 
ml HF, 1 ml 
H2o 

PUF 0,007 (0,0004-
0,367) 

N=305, medelvärde, 
spann inom parentes 

Lokal data från 
Glasriket 

7M HNO3 BCF 0,0037 (0,000085-
0,088999) 

DW, N=146, 
medelvärde från 
Glasriket, spann inom 
parentes 

                                      NEUTRALSALT 
Dudka, Piotrowska & 
Teralak (1996) 

1M MgCl2  r2 med skal 0,98  
utan skal 0,88 
(ej BCF) 

DW, N=8, medelvärden 

                     ORGANISK KOMPLEXBINDARE 
Golia, Dimirkou & 
Mitsos (2008) 

DTPA Korrelations-
koefficient 

0,672; 0,892 
(ej BCF) 

N=5,  
2 medelvärden från 
olika provpunkter 

*DW (torrvikt) *N (provantal) *M (mol/liter)  
 
3.2.3 Variation i biokoncentrationsfaktorer för arsenik 
I litteraturen är variationen för torrviktsbaserade BCF-medelvärden för sallad liten fast 
med några extrema undantag (blåa staplar i figur 3). Det högsta BCF-värdet på 0,273 
(Warren et al. 2003) kommer från en trädgård som kontaminerats via luftdeposition. 
Naturvårdsverkets upptagsfaktor (NV 2009) för sallad på 0,17 (grön stapel i figur 3) är 
baserat på median för bladgrönsaker och ligger väldigt högt i förhållande till litteraturen 
där merparten befinner sig under 0,05. Nu finns ingen lokal data från Glasriket att 
jämföra med för As, men med en så hög upptagsfaktor (NV 2009) kan risker 
förknippade med konsumtion av sallad överskattas. 
 

 
Figur 3 Torrviktsbaserade BCFs (mg/kgdwplant)/(mg/kgdwsoil). Redovisade medelvärden  
från litteraturen och NVs generella upptagsfaktor. 
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Vissa växter har väldigt högt arsenikupptag i förhållande till andra. Arsenik translokerar 
i plantan men de högsta halterna återfinns i rötterna och i gamla blad (Kabata-Pendias 
2001). Arsenikupptag i sallad och potatis (tabell 5) är svårt att hitta BCFs för. Ofta rör 
det sig om väldigt låga halter As i jorden och koncentrationen i grönsaker befinner sig 
ibland under detektionsgränsen. Upptagsfaktorn (NV 2009) för potatis på 0,003 (tabell 
5) ligger lågt i förhållande till litteraturen, som dock är väldigt skral för potatis. Man bör 
nog ha med i beräkningen att höga halter As har en hämmande effekt på tillväxten av 
grödor. Därför kan det vara svårt att fastslå BCFs över huvud taget eftersom plantans 
naturliga tillväxt kan rubbas. Hos en specifik gröda är tillväxttakten den plantegenskap 
som styr upptaget mest, då tillväxten hämmas så har förmodligen upptaget av As 
uppnått en speciell gräns varefter tillväxten avtar. Normalt när BCF ska fastslås görs det 
i skördetid, men om en arsenikförgiftad gröda inte är fullvuxen så är den ju heller inte 
jämförbar. Inte heller om man väntar till den har vuxit klart, för då har den ju funnits i 
miljön och exponerats under en längre tid.  
 
Tabell 5 Arsenikupptag i sallad och potatis från jord. NVs upptagsfaktorer och BCFs 
från litteratur för As i sallad och potatis. 
Typ av 
gröda 

Referens Jordextraktion 
med stark syra 

As BCFs 
(mg/kgdwplant)/ 
(mg/kgdwsoil) 

Notering 

SALLAD NVs upptagsfaktor 
(2009) 

 0,17 DW, median för 
bladgrönsaker 

 Samsöe-Petersen et 
al. (2002) 

HNO3 0,027; 0,011 DW, N=5, 2 medelvärden 
från olika provpunkter 

 Samsöe-Petersen et 
al. (2002) 

HNO3 0,0031 DW, N=3, medelvärde 

 Warren et al. (2003) Aqua Regia 0,01013; 0,00145; 
0,00542; 0,00100; 
0,273; 0,0967; 
<0,0017 

DW, 7 medelvärden från 
4 olika provpunkter (för 3 
av provpunkterna anges 
BCFs 2 år i rad)  

 Gaw et al. (2008) 4 ml 50% 
HNO3, 10 ml 
20% HCl 

0,01; 0,01; 0,01; 0,13 DW, N=4, 4 medelvärden 
från olika provjordar, 
växthusodlat 

 Wang et al. (2012) Aqua Regia 0,05-0,11 DW, N=4, spann 
POTATIS NVs upptagsfaktor 

(2009) 
 0,003 DW, median för potatis 

 Samsöe-Petersen et 
al. (2002) 

HNO3 med skal 0,0079 
utan skal 0,0083; 
med skal 0,0071 
utan skal 0,0019; 
med skal 0,0047 
utan skal 0,00024 

DW, N=5, 6 medelvärden 
(3 med skal, 3 utan skal) 
från 3 olika provpunkter 

 Warren et al. (2003) Aqua Regia utan skal 0,00015 
potatisskal 0,00049 

DW, 2 medelvärden (1 
utan skal, 1 potatisskal) 
från samma provpunkt 

*DW (torrvikt) *N (provantal) 
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4 Slutsats  
Den stora variationen i metallupptag beror på tillväxtmiljön där upptaget påverkas av 
flera olika miljöfaktorer. Den viktigaste styrande miljöfaktorn för metallupptag är ofta 
pH eftersom det avgör metallernas biotillgänglighet. Andra viktiga styrande faktorer är 
lerinnehåll, organiskt innehåll och klimat. Variationen i BCF-värden som redovisas kan 
förutom den faktiska variationen i metallupptag bero på att olika metoder används då 
metallupptag fastslås. Ofta används totalhalten metall i jord för uträkning av BCFs trots 
att det inte ger någon bra bild av den biotillgängliga andelen metall. Nackdelen med det 
är att man får en större variation i BCFs än om man istället hade utgått från den 
biotillgängliga andelen metall som hade speglat den faktiska variationen bättre.  
 
Variationen i metallupptag är betydande om man studerar litteraturens BCFs för Cd, Pb 
och As i sallad. För Cd i sallad är variationen för BCF-medelvärden jämnt fördelad på 
en stor spridning. För Pb i sallad varierar BCF-medelvärden mellan olika intervall med 
några extremvärden i det högsta. För As i sallad är variationen för BCF-medelvärden 
liten fast med några extremvärden som ligger betydligt högre än de andra. För potatis är 
det svårt att jämföra variationen i litteraturens metallupptag eftersom BCFs anges för 
oskalad potatis, skalad potatis och/eller potatisskal. Vad man ser är dock att de högsta 
metallkoncentrationerna finns i skalet hos potatis.  
 
Variationen i BCF-medelvärden för Cd i sallad i Glasriket är betydligt mindre än i 
litteraturen vilket var väntat med tanke på att det är ett begränsat område. För Pb ligger 
Glasrikets BCF-medelvärden generellt något högre än i litteraturen. För Cd och Pb i 
potatis varierar BCFs stort, men medelvärdena för Glasriket ligger inom intervallet för 
litteraturens variation. 
 
Naturvårdsverkets upptagsfaktorer för Cd i sallad och potatis ligger väldigt lågt i 
förhållande till litteraturens och Glasrikets BCF-värden. Metallupptag riskerar att 
underskattas för Cd i sallad och potatis då NVs generella upptagsfaktorer används i 
riskbedömningar.  
 
Naturvårdsverkets upptagsfaktorer för Pb i sallad ligger lågt i förhållande till Glasriket 
men högt i förhållande till de flesta medelvärdena från litteraturen. För Pb i potatis 
ligger NVs upptagsfaktor inom intervallet för redovisade medelvärden. 
Naturvårdsverkets upptagsfaktorer är mer tillförlitliga för Pb än för Cd men de 
redovisade extremvärdena talar för att det finns ändå risk att blyupptag kan 
underskattas, särskilt för sallad i Glasriket. 
 
Naturvårdsverkets upptagsfaktor för As i sallad ligger extremt högt i förhållande till 
litteraturen. Vid riskbedömningar riskerar upptaget av As i sallad att överskattas. 
Biokoncentrationsfaktorer för As i potatis hittades endast i två studier så en utvärdering 
av tillförlitligheten i NVs upptagsfaktor kan inte göras. 
 
Variationen i metallupptag visar att tillförlitligheten är dålig då generella BCF-värden 
används. Ett fast BCF-värde kan inte ge en god bild av metallupptag i vitt skilda 
miljöer. Metallens biotillgängliga andel borde inkluderas vid bedömningar av upptag. 
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