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Sammanfattning 

Det finns ca 80 000 misstänkt eller konstaterade förorenade områden i Sverige idag. 

Inom dessa områden kan det finnas växter, svampar, bär och frukt som tar upp 

föroreningar. Konsumtion av dessa vegetabilier innebär humanexponering av till 

exempel tungmetaller som i sin tur kan innebära en hälsorisk. Inom glasriket i Småland 

har det funnits 81 glasbruk. I glastillverkningen användes stora mängder tungmetaller. 

Till följd av detta finns det idag många förorenade glasbruksområden i Småland. De 

metaller som utgör den största risken runt de flesta bruk är arsenik, bly och kadmium. I 

den här studien har syftet varit att ta reda på om svampar som växer i anslutning till 

glasbruksområden kan innehålla så höga halter av tungmetaller att det utgör en risk för 

människors hälsa att äta dessa. Studien har genomförts genom insamling av svamp- och 

jordprover kring utvalda glasbruk. Proverna har sedan analyserats med avseende på 

metaller. Resultaten har jämförts med olika referensvärden och korrelationsanalyser har 

gjorts för de olika metallerna mellan svamp och jord. Även exponeringsberäkningar har 

genomförts för att undersöka om exponeringen av svamparna kan innebära en hälsorisk. 

Resultaten från jordproverna indikerade att marken på flera ställen är förorenad av de 

tre studerade metallerna. Halterna i svampproverna var relativt höga i förhållande till de 

referensvärden som finns vilket innebär att en föroreningspåverkan inte kan uteslutas. 

Exponeringsberäkningarna visade att medelexponeringen av arsenik, bly och kadmium 

med stor sannolikhet inte utgör någon hälsorisk. Korrelationsanalysen för bly visar på 

ett signifikant samband mellan koncentrationen i svamp och jord. Detta innebär att 

blyhalterna i svamparna sannolikt är beroende av halten i jorden de vuxit i. Det har inte 

kunnat påvisas någon statistiskt signifikant korrelation mellan halter i svamp och i jord 

för arsenik. Ytterligare studier inom området rekommenderas för att reda ut om det 

föreligger ett samband mellan halterna i jorden och de vegetabilier som växer i den och 

om det därmed föreligger en risk att konsumera dessa. 

  



  
 

ii 

 

Abstract 

There are about 80 000 polluted sites in Sweden today. Within these areas it may grow 

plants, mushrooms, berries and fruit that can absorb pollutants. Consumption of these 

vegetables is associated with an uptake of for example heavy metals which can lead to 

health risks. Within Glasriket 81 glassworks have been located. In the production of 

glass large amounts of heavy metals have been used and due to that there are many 

polluted glassworks areas in Smaland. The metals that represent the largest health risks 

around the works are arsenic, lead and cadmium. The purpose of this study has been to 

examine if the mushrooms that grow near the glassworks contains levels of heavy 

metals that could affect the health. The correlation of metals between mushrooms and 

the soil in which they grow have also been examined. The study has been carried out by 

sample collection of mushrooms and soil near selected glassworks. The samples have 

been analyzed regarding metals. The results have been compared to reference values 

and correlation analysis has been made for each metal. Exposure calculations have been 

made as well to determine whether the exposure of mushrooms can be associated with 

health risks. The results of the soil samples indicate pollution in some of the areas. The 

levels in the mushroom samples were relatively high compared to the reference values 

which indicates that the soilpollution has affected the mushrooms. The exposure 

calculations showed that the medium exposure of arsenic, lead and cadmium most likely 

don’t have any health effects.  The correlation analysis regards lead shows a significant 

connection between the koncentrations in mushrooms and soil. This means that the 

leadkoncentrations in mushrooms most likely is dependent upon the soil in which it has 

grown. Is has not been posible to prove  a significant correlation between 

koncentrations in mushrooms and soil regarding arsenic. Further studies are 

recommended to determine whether there are a correlation between the levels in the soil 

and the vegetables that grows in it and if consumption thereby are associated with risks.
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1 Inledning 

Det finns i Sverige idag ca 80 000 misstänkt eller konstateraterat förorenade områden 

(Naturvårsverket 2014a). För att kunna göra enhetliga riskbedömningar över förorenade 

områden i Sverige har Naturvårdsverket tagit fram en metodik ”Metodik för inventering 

av förorenade områden”(MIFO).  MIFO är indelat i fyra riskklasser, där riskklass 1 

innebär mycket stor risk och riskklass 4 innebär liten risk (Naturvårdsverket 1999).  

Omkring 1300 av Sveriges förorenade områden är placerade i riskklass 1 och drygt 

13 000 är placerade i riskklass 2 (Naturvårdsverket 2014b). Inom dessa områden kan det 

finnas växter, svampar, bär och frukt som tagit upp föroreningar från marken 

(Naturvårdsverket 2009). Konsumtion av dessa vegetabilier innebär exponering av t.ex. 

tungmetaller som i sin tur kan innebära en hälsorisk (Petkovšek & Pokorny 2012). 

Koncentrationer av tungmetaller har visat sig vare högre i svampar än i grönsaker och 

frukt. Detta tyder på att svampar på ett effektivt sätt tar upp tungmetaller från sin 

omgivning. En stor andel av matsvampsorter har även visat sig kunna ackumulera höga 

koncentrationer av tungmetaller (Zhu et al. 2010).  

Enligt en undersökning som genomförts inom ett förorenat område i Ryssland avseende 

nickel, koppar, krom, arsenik, bly, kadmium och kobolt fanns det ett starkt samband 

mellan halterna av nickel och koppar i jord och svamp men för övriga metaller kunde 

inget samband observeras (Barcan et al. 1998). Studien visade också att det var så höga 

halter av nickel och koppar i de undersökta svamparna att det var olämpligt för 

människor att äta dessa (Barcan et al. 1998). Det har även gjorts en studie över halter av 

bly och kadmium i svamp inom två områden i Slovenien, dels i närheten av ett stort 

kraftvärmeverk och dels i närheten av ett nedlagt bly-smältverk. Den studien visar att 

svamparna som vuxit i närheten av kraftvärmeverket framförallt innehöll halter av bly 

som stämmer väl överens med referensvärden för andra icke förorenade områden. 

Medelhalten av kadmium i de svamparna överskred dock tolerabelt värde enligt 

Sloveniens regelverk i ca hälften av proverna. Av de svamparna som vuxit vid 

smältverket var det 68 % som överskred värdet för bly och 91 % av svamparna som 

överskred värdet för kadmium (Petkovsec & Pokorny 2012). 

I Gusum i Sverige har undersökningar gjorts över kopplingen mellan en nedlagd 

mässingindustri och hälsoeffekter till följd av exponering av lokala grönsaker, bär, 

svamp och fisk (Helmfrid et al. 2012). Resultaten har bland annat visat att det fanns 

höga halter av zink, koppar, bly och kadmium i jord, grönsaker, bär och svamp. 

Mätningar som genomfördes  under 2006 avseende metaller visade på halter som 

överskred bakgrundnivåerna med 1-12 gånger och på vissa platser även EU:s 

gränsvärde för vissa grönsaker och bär. Vid undersökning av om verksamheten kan ha 

koppling till cancer har resultaten visat att det totala antalet cancerfall i området var 

något förhöjt dock inte statistiskt signifikant.  För ändtarmscancer, lungcancer, 

hjärntumtörer för män har ett statistiskt signifikant samband erhållits. Det största 

sambandet mellan ökad cancerrisk och olika exponeringsvägar till följd av 

mässingsindustrin var långtidskonsumtion av lokal fisk (Helmfrid et al. 2012).  

 Glasindustrin i Småland 1.1

Det första glasbruket inom Glasriket uppfördes på 1600-talet och under 1800-talet fanns 

det 48 glasbruk i Kalmar och Kronobergs län. Enligt den MIFO-inventering som 

Länsstyrelserna har gjort har det funnits 81 glasbruk inom Glasriket. I 

glastillverkningen användes stora mängder tungmetaller, vilket innebär att även 

produktionsavfallet innehöll tungmetaller. Fram till 1970-talet deponerades avfallet på 
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brukens egna deponier och mindre mängder avfall sopades ut på marken utanför 

hyttorna. Till följd av detta finns det idag många förorenade glasbruksområden i 

Småland. De metaller som utgör den största risken runt de flesta bruk är arsenik, bly och 

kadmium (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2001). 

Det har bedrivits ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelserna i Kalmar och 

Kronobergs län samt Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner kallat 

”Glasbruksprojektet”. Projektet genomfördes för att bedöma föroreningssituationen vid 

ett urval av glasbruk i de båda länen. Slutsatsen blev att mängden förorenat glas vid de 

bruk som var med i undersökningen uppgick till ca 130 000 m
3
. Glaset uppskattas 

innehålla ca 310 ton arsenik, 19 ton kadmium och 1600 ton bly.  Det gjordes även en 

uppskattning över hur stor mängd förorenade jordmassor som finns inom de berörda 

områdena och resultatet blev ca 290 000 m
3
. Jordmassorna bedöms innehålla ca 112 ton 

arsenik, 8 ton kadmium och 1500 ton bly (Höglund et al. 2007). 

 Syfte 1.2

Syftet med examensarbetet är att ta reda på om det finns höga halter av tungmetallerna 

bly, kadmium och arsenik i matsvamp som växer i närheten av Bergdala, Gadderås, 

Pukeberg och Transjö glasbruk, samt att ta reda på om det kan innebära någon fara för 

människor som plockar och äter sin svamp i dessa områden. Glasbruken valdes med 

hänsyn till de MIFO-undersökningar som gjorts samt hur omgivningen runt bruken såg 

ut. De matsvampsorter som har undersökts är Kantarell (Cantharellus cibarius), 

Trattkantarell (Cratellus tubaeformis), Björksopp (Leccinum scabrum), Smörsopp 

(Suillus leteus), Sandsopp (Suillus variegatus), Stensopp (Boletus edulis) och Tegelsopp 

(Leccinum versipelle). 

För att uppfylla syftet behöver att antal frågor besvaras: 

 Hur höga är de uppmätta halterna i svamp av bly, kadmium och arsenik i 

förhållande till svamp som växer på andra ställen (d.v.s. finns det tecken på ett 

ökat upptag)? 

 Hur höga är halterna i svamp i förhållande till jorden de växer i? 

 Hur höga är halterna i svamp jämförelse med gränsvärden för livsmedel inom 

EU (Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006)? 

 Finns så höga halter av metaller i matsvampen som växer i närheten av 

glasbruken att det kan innebära någon fara att äta dem? 

2 Bakgrund 

 Områdesbeskrivning 2.1

2.1.1 Bergdala Glasbruk 

Bergdala Glasbruk ligger i Lessebo kommun i Bergdala samhälle. Bruksområdet är 

beläget inom område som är avsett för industriändamål och marken utgörs av ett tunt 

moräntäcke ovanför berg. Glasbrukstillverkning på bruket pågick mellan 1889 och 2003 

och tillverkningen utgjordes av förpackningsglas (fram till 1940-1950-talet), 

halvkristallglas samt blyfritt kristallglas. I processen hanterades bly som råvara och 

arsenik som luttringsmedel (MIFO-blankett, Bergdala 1999). 
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2.1.2 Pukeberg Glasbruk 

Pukebergs glasbruk ligger i Pukeberg som är en stadsdel i Nybro. Bruksområdet är 

beläget inom område som är avsett för industriändamål och jordarterna är 

genomsläppliga. Glasbruksverksamheten startade 1871 och är fortfarande pågående, 

dock i liten skala. I processen har hanterats bly, arsenik, antimon, barium, bor och 

kadmium (MIFO-blankett, Pukeberg 1999). 

2.1.3 Gadderås Glasbruk 

Gadderås Glasbruk ligger i Nybro kommun i Gadderås samhälle. Bruksområdet är 

beläget inom område avsett för bebyggelse och markförhållandena utgörs av normaltäta 

jordarter så som morän. Glasbruksverksamheten pågick mellan 1875 och 1967. I 

processen hanterades bly och arsenik. Övriga råvaror och kemikalier är okända (MIFO-

blankett, Gadderås 1999). 

2.1.4 Transjö Glasbruk 

Transjö glasbruk ligger i Lessebo kommun utanför Kosta samhälle. Bruksområdet är 

beläget inom område som är avsett för parkmark/skogsmark och marken utgörs av 

genomsläppliga jordarter. Glasbruksverksamheten pågick mellan 1870 och 1951. Det är 

oklart vilka råvaror och kemikalier som har hanterats inom verksamheten (MIFO-

blankett, Transjö 1999). 

 Föroreningarna 2.2

De branschtypiska föroreningarna för glasbruk är metaller, framförallt bly, arsenik och 

kadmium. Bly, arsenik och kadmium har mycket hög farlighet (Naturvårdsverket 1999). 

Dock har även andra metaller använts enligt de MIFO-undersökningar som har gjorts 

för glasbruken. 

2.2.1 Arsenik 

Arsenik har använts som luttringsmedel (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2001), vilket 

innebär att det tillsatts för att förhindra blåsbildning i glaset. Den största 

exponeringskällan för arsenik är generellt via dricksvatten, speciellt om det härstammar 

från grundvatten (Baird & Cann 2005). Arsenik är cancerframkallande och kan efter 

långvarig exponering även orsaka hjärt- kärlsjukdomar, kronisk hosta, leverskador och 

diabetes (Karolinska Institutet 2014).  

Jordens sammansättning har stor påverkan på tillgängligheten av fritt arsenik. 

Tillgängligheten är relativt hög i sandiga jordar på grund av det låga innehållet av lera 

som arsenik annars har en god förmåg att binda till. Detta innebär att tillgängligheten av 

arsenik ofta är låg i leriga jordar. Även pH påverkar tillgängligheten och ofta medför ett 

högt pH hög tillgänglighet av arsenik (Bergqvist 2013).  

2.2.2 Kadmium 

Kadmium har ingått som en komponent i olika färgämnen vid glastillverkning (Höglund 

et al. 2007). Människor exponeras normalt för kadmium främst genom födan. Skaldjur, 

kött och bönor innehåller högre halter av kadmium än de flesta andra livsmedel. Det 

största intaget kommer däremot från potatis, vete, ris och andra grödor eftersom de ofta 

konsumeras i större mängder (Baird & Cann 2005). Det har även visat sig att de som 

regelbundet äter vilda svampar har ett högre upptag av kadmium (Baird & Cann 2005). 

Kadmium tas upp av njurar och lever med en halveringstid på 10-30 år (EFSA Journal 
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2009). Exponering av kadmium kan orsaka skador på njurar och lungor samt öka risken 

för lungcancer (Bernard 2008). 

Kadmium har en förmåga att binda hårt till lermaterial. Även förekomsten av järn och 

mangan  påverkar halten av kadmium i jord då kadmium kan fällas ut tillsammans med 

järn- och manganoxider. Rörligheten av kadmium i mark är starkt beroende av pH. I 

basiska jordar är kadmium ofta bundet till mineral medan det i sura jordar ofta sker en 

omfattande urlakning av kadmium (Roslund 2013). 

2.2.3 Bly 

Bly har framförallt använts vid tillverkning av kristallglas (Länsstyrelsen i Kronobergs 

län 2001). Den största exponeringskällan för bly är normalt via vatten och då framförallt 

vatten som finns bundet i födan (Baird & Cann 2005). 

Bly är toxiskt för alla växter, djur och mikroorganismer. Organiskt bly tas lätt upp och 

fördelas till såväl tillhjärnan som till fostret pga. sin förmåga att diffundera. Oorganiskt 

bly tas också upp i lungorna samt i mag- tarmkanalen. Huvuddelen av den upptagna 

mängden kommer antingen att utsöndras (via njurar och lever) eller fördelas till skelettet 

men det har dock igen toxiskt effekt i skelettet. Akuta effekter av blyförgiftning drabbar 

det gastro- intenstinala systemet, medan de kroniska effekterna är diffusa och drabbar 

nervsystemet, blodet och i högre halter även njurarna. För växtliv räknas bly som en 

mycket toxisk tungmetall. Bly kan anrikas i näringskedjor och speciellt i vattenlevande 

mikroorganismer (Sterner 2003). 

Bly i markmiljön rör sig vanligtvis mycket långsamt då bly adsorberas kraftigt till 

humuspartiklar, järn- och manganoxider samt lermineral. Förutsättningarna för 

mobilisering är ett lågt pH (lösligheten ökar även vid extremt höga pH-värden) samt 

förhöjda halter av löst organiskt material. Adsorberat bly kan också transporteras med 

små suspenderade partiklar i vattnet (SGU 2013). 
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 Jämförvärden 2.3

2.3.1 Jämförvärden för svamp 

Jämförelsevärden för metallhalter i matsvamp finns i studier som gjorts inom dels 

förorenade områden och dels inom icke förorenade områden och dessa halter 

presenteras i tabell 1 och 2. 

Tabell 1. Jämförvärden från litteratur för svampar som plockats inom icke förorenade 

områden. 

 

Tabell 2. Jämförvärden från litteratur för svampar som plockats inom förorenade 

områden. 

 

2.3.2 Jämförvärden för humanexponering 

EU har tagit fram gränsvärden för hur stor mängd av olika ämnen som diverse 

livsmedel får innehålla. Överskrids gränsvärdena får produkterna inte säljas till 

konsumenter (Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006).  

Det finns även värden för tolerabelt dagligt intag (TDI) för metaller. Egentligen kan 

gränsvärden, eller tröskelnivåer, endast ges för andra negativa hälsoeffekter än 

canceruppkomst, eftersom det för cancerframkallande ämnen inte finns några helt säkra 

nivåer. Som framkommit ovan är både As, Pb och Cd cancerframkallande, men för 

bedömning av andra negativa hälsoeffekter än just canceruppkomst så kan risken 

fortfarande utvärderas utifrån TDI-värdena för dessa andra kritiska effekter. 

Uppskattningar av sådana tröskeldoser eller tolerabla doser bygger på data från 

djurförsök eller epidemiologiska undersökningar. Osäkerhetsfaktorer används för att ta 

Svampsort Enhet Arsenik Bly Kadmium Referens

Kantarell mg/kg TS 1.3 ± 0.1  <0.5–1.0 Petkovsek & Pokorny 2012.

mg/kg TS 0.154 Sesli et al . 2008

mg/kg VV 0.014 <0.5–2.0 0.040 Pelkonen et al . 2006

Trattkantarell mg/kg TS 0.009 2.2 ± 0.2 Sesli et al . 2008

mg/kg VV 0.12 0.119  0.031 Pelkonen et al . 2006

mg/kg TS 0.63  0.35 Pelkonen et al .2006

Stensopp mg/kg TS 0.5– 0.85 4.0– 8.8 Kalac 2010

mg/kg TS  <0.5–5.0  1.0–10 Petkovsek & Pokorny 2012.

Smörsopp mg/kg TS  <0.5–5.0  <0.5–1.0 Petkovsek & Pokorny 2012.

Soppar mg/kg VV 0.044 0.056 0.451 Pelkonen et al . 2006

mg/kg TS 0.43 0.20 2.37 Pelkonen et al . 2006

Svampsort Enhet Arsenik Bly Kadmium Referens

Kantarell mg/kg TS 1.0–10 <0.5–2.0 Petkovsek & Pokorny 2012.

mg/kg TS 0.4 Svoboda & Chrastny 2007

Stensopp mg/kg TS 1.0–50 1.0–50 Petkovsek & Pokorny 2012.

mg/kg TS 2 Svoboda & Chrastny 2007

Smörsopp mg/kg TS 2.0–5.0 <0.5–2.0 Petkovsek & Pokorny 2012.
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hänsyn till osäkerheterna i tillgängliga data. Tröskeldosen anges som ett tolerabelt 

dagligt intag (TDI, mg/kg kroppsvikt och dag) vid oralt intag (Naturvårdsverket 2009). 

Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell bör inte mer än 50 procent av TDI tas i 

anspråk av exponeringsvägar från ett förorenat område. För bly och kadmium bör inte 

mer än 20 procent av TDI tas i anspråk av det förorenade området (Naturvårdsverket 

2009).  

Tabell 3. EU:s gränsvärden för livsmedel och TDI-värden. 

 

2.3.3 Jämförvärden för jord 

För riskbedömning av förorenad mark har Naturvårdsverket publicerat generella 

riktvärden (Naturvårdsverket 2009). Värdena har utformats för att representera nivåer 

vid vilka det inte bedöms föreligga risker för negativ påverkan på människor eller miljö 

för de olika markanvändningstyperna. Det finns riktvärden för två olika typer av 

markanvändning:  

 KM, känslig markanvändning. Markanvändningen begränsas inte vilket innebär 

att alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom 

området under en hel livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och 

ytvatten skyddas.  

 MKM, mindre känslig markanvändning. Markanvändningen är begränsad till 

exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas 

utgöras av personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 

samt barn och äldre som vistas inom området tillfälligt. Markkvaliteten innebär 

att vegetation kan etableras och att djur tillfälligt kan vistas inom området. ger 

förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning, t ex kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas inom 

området. Hänsyn är tagen så att grundvatten på ett avstånd av ca 200 m från 

området och ytvatten skyddas (Naturvårdsverket 2009).  

Tabell 4. Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. Alla halter är i mg/kg Ts 

(Naturvårdsverket 2009). 

 

3 Material och metod 

 Urval av provtagningslokaler 3.1

Fyra glasbruk valdes ut för studien efter genomgång av de MIFO-blanketter som 

Länsstyrelsen upprättat samt med hänsyn till deras placering, d.v.s. om det var troligt att 

matsvamp skulle växa inom 500 meter från glasbruksområdet. Bortanför detta avstånd 

bedömdes den möjliga påverkan på matsvamp vara begränsad. De glasbruk som valdes 

Referensvärde Enhet Arsenik Bly Kadmium Referens

Gränsvärden för livsmedel inom 

EU(kommissions förordning (EG) nr 

1881/2006)

mg/kg  vv  Odlad svamp 0.3 Odlad svamp 0.2

Tolerabelt dagligt intag (TDI) µg/kg/dag 3.5 0.2 Naturvårdsverket 2009

Tolerabelt dagligt intag (TDI) µg/kg/dag 0.3   Naturvårdsverket 2008

Ämne KM MKM

Arsenik As 10 25

Bly Pb 50 400

Kadmium Cd 0,5 15
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ut var Bergdala och Transjö i Kronobergs län samt Gadderås och Pukeberg i Kalmar 

län. Referenssvampar plockades i Källehult och Alsjö. 

 Insamling av svamp- och jordprov 3.2

De svampsorter som letades efter på de valda lokalerna var Kantarell (Cantharellus 

cibarius), Trattkantarell (Cratellus tubaeformis), Björksopp (Leccinum scabrum), 

Smörsopp (Suillus leteus), Sandsopp (Suillus variegatus), Stensopp (Boletus edulis) och 

Tegelsopp (Leccinum versipelle). Utgångspunkten var att plocka samma 

matsvampsorter vid samtliga glasbruk, för att kunna göra jämförelse mellan de olika 

svampsorterna och att få ett så stort antal av varje sort som möjligt för att kunna beräkna 

statistik på dem. 

Ett jordprov togs också ut i samma punkt som varje svamp, ca 1 liter jord per punkt. 

Svamparna förvarades i frysskåp tills dess de skickades för analys. Vid provinsamlingen 

togs GPS-koordinater ut för varje provpunkt. Provpunkternas placering redovisas i 

textplanscher under bilaga A-D. 

 Kemiska analyser 3.3

Svampproverna skickades för analys hos ALS Scandinavia AB med avseende på 

metaller. Innan analys torkades proverna i 50 °C, homogeniserades och uppslöts i 

mikrovågsugn i slutna teflonbehållare med HNO3 / H2O2. På ALS analyserades 

proverna sedan på en high resolution mass spectrometer (ICP-SFMS) enligt 

laboratoriets ackrediterade rutiner för analyspaket M4.  

Efter erhållna analysresultat räknades halterna om från torrvikt till våtvikt för att 

jämförelser även skulle kunna göras med referensvärden som var angivna i våtvik. 

Omräkningen genomfördes genom:  

Våtvikt (mg/kg VV) = Torrvikt (mg/kg Ts) * TS-halten. 

Jordproverna torkades på Linnéuniversitetets laboratorium i torkskåp i 40° C under två 

dygn och siktades sedan till 2 mm. Efter detta användes handhållen X-Ray Fluorescense 

(XRF) för att mäta halterna av arsenik, bly och kadmium i proverna i fraktionen <2mm. 

Efter detta bestämdes glödförlust och pH på samtliga jordprov. Glödförlusten bestämdes 

genom att jordproverna först vägdes och sedan torkades i 550° C under två timmar och 

vägdes på nytt. Glödförlusten var skillnaden i vikt före och efter torkning uttryckt i 

procent. pH bestämdes genom att 25 g jord blandades med 100 ml 1 M KCl, skakades i 

två timmar och sedan mättes med en pH-meter efter att det fasta jordmaterialet fått 

sjunka till botten. 

 Utvärdering av halter i svamp och jord 3.4

Till sist jämfördes samtliga prover, både svamp och jord, med de jämförvärden som 

redovisades i avsnitt  2.3 ”Jämförvärden”ovan. Jordproverna jämfördes med 

naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, dels för känslig mark (KM) och dels 

för mindre känslig mark (MKM), för att få en indikation över om jorden som svamparna 

vuxit i kunde vara förorenad. För jämförelse av metallhalter i svamp användes värden 

från andra studier (se avsnitt 2.3 ”Jämförvärden” ovan). För att få reda på vad som var 

”normala” halter i svamp efterträvades jämförelser med värden från studier över 

matsvamp som plockats inom icke förorenade områden. För att undersöka om 

metallhalterna i svamparna som vuxit inom förorenade områden i denna studie stämde 

överens med de halter man har funnit i matsvamp inom andra förorenade områden 
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gjordes jämförelser med halter från studier över matsvamp inom förorenade områden. 

Halterna av metaller i svamparna jämförfes dessutom med EU:s gränsvärden för odlad 

svamp. Detta för att en bedömning skulle kunna göras över om svamparna innehöll så 

höga metallhalter att de inte skulle få säljas i butik.  

För att bedöma om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan halterna för de 

svamparna som vuxit i närheten av glasbruken respektive de svampar som plockats i 

referensområdena gjordes T-test. T-test gjordes för Björksopp, Kantarell, Smörsopp, 

Stensopp och Trattkantarell avseende arsenik, bly och kadmium. Testet utfördes genom 

att halterna av arsenik, bly och kadmium för Björksopp, Kantarell, Trattkantarell för de 

svampar som vuxit i närheten av glasbruken sattes i relation till de svamparna av 

respektive sort som vuxit inom referensområdena. För att kunna anta att det fanns någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan halterna för glasbruksområdena respektive 

referensområdena skulle sannolikhetsvärdet (p-värdet) vara mindre än 0,05. 

För respektive metall räknades medelhalt, medianhalt, 5 och 95-percentilhalter ut för 

respektive svampsort, referenssvamparna och totalt för samtliga svampprover. För de 

prover som hade halter under detektionsgränsen beräknades användes halva 

detektionsgränsen när i beräkningen av de statistiska måtten. Eftersom det varierade 

vilka svampsorter som växte vid de olika glasbruken fanns det olika stort underlag för 

att beräkna halterna för de olika svampsorterna. Då det endast fanns ett litet underlag för 

referenssvampar räknades det ut halter för respektive metall för samtliga 

referenssvampar men inga värden för de olika svampsorterna.  

För att kunna bedöma om metallhalterna i svamp kunde vara relaterade till den jord de 

vuxit i gjordes korrelationsanalyser mellan jord- och svampproverna för varje 

provpunkt. Den korrelationskoefficient som räknades ut var Pearsons 

korrelationskofficient, baserat på det förenklade  antagandet om att det studerade 

sambandet var linjärt och att koncentrationerna i såväl svamp som jord var 

approximativt normalfördelad. Uträkningen av korrelationskoefficienter gjordes i MS 

Excel. Korrelationsanalyser gjordes för samtliga svampar med avseende på arsenik och 

bly. För kadmium var samtliga halter under detektionsgränsen varför ingen 

korrelationsanalys kunde göras. Detta för att kunna se om sambandet mellan halt i 

svamp och halt i jord var bättre för någon metall. Vid korrelationsanalyserna plockades 

de provpunkter bort som hade halter under detektionsgränsen. 

Det gjordes också beräkningar av biokoncentrationsfaktorer (BCFs) för respektive 

provpunkt.  BCF-värdet är kvoten mellan metallkoncentrationen i svamp och 

metallkoncentrationen i jord (Garcia et al. 2008). BCF-värdena baserades på 

torrviktskoncentrationer för både svamp och jord. Om BCF-värdet är större än 1 kan 

man anta att ämnet bioackumuleras i svampen, om det är mindre än 1 säger man att det 

bioexkluderas (Falandysz et al. 2011). Vid uträkning av BCF-värdena togs de 

provpunkter bort som hade halter under detektionsgränsen. 

 Exponeringsbedömning 3.5

För exponeringsberäkningarna har följande formel använts: 

Exponering (mg/kg kroppsvikt och dag) = (intag (kg färsk svamp) * halt i svamp 

(mg/kg VV)) / (kroppsvikt (kg) * 365 dagar) 

Beräkningar har gjorts för dels medelexponering (ME) och rimlig maximal exponering 

(RME). Beräkningar har gjorts för respektive metall totalt för samtliga prover samt för 

respektive metall för varje svampsort. Anledningen till att beräkningar har gjorts per 

svampsort är att halterna kan variera för de olika sorterna. Vid beräkning av 
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medelexponering ska medelintag, medelhalt och medelkroppsvikt användas för att 

representera exponeringen för medelkonsumenten. Vid beräkning av RME ska 

maxintag, maxhalt och låg kroppsvikt användas för att representera de mest utsatta 

konsumenterna dvs de minsta människorna som äter mest av de svampar som har högst 

koncentration. 

För exponeringsberäkningarna har indata enligt Tabell 5 använts. 

Tabell 5. Indata för exponeringsberäkningar 

 

Nedan presenteras uppgifter om mängder svamp som plockas per år och hur stor andel 

av befolkningen som plockar, för att närmare motivera de antaganden som gjorts för 

detta arbete (enligt Tabell 5). Medelintaget av svamp antogs vara 3 liter/person vilket är 

medelvärdet av de tre olika uppgifterna i tabell 6. Eftersom en liter färsk svamp 

motsvarar ca 300 gram (Hemberg & Eriksson 2010), ger de 3 litrarna omräknat till kilo 

0,9 kg/person och år. 

Tabell 6. Mängder svamp som plockas per person och år. 

 
  

Inga max-värden fanns tillgänliga för de personer som plockar mycket svamp, men det 

bedömdes att de rimligen plockar åtminstone dubbelt så mycket som det högsta 

medelvärdet enligt Tabell 6. Vid beräkning av RME sattes därför intaget till 3,7 liter *2, 

vilket motsvarar 2,2 kg/per person och år. 

Medelvikten för Sveriges befolkning 2010-2011 var 75,2 kg (SCB 2015).Vid beräkning 

av RME sattes kroppsvikten till 57 kg vilket motsvarar 10:e percentilen för 

kroppsvikten av Sveriges befolkning (SCB 2010). 

Enligt Naturvårdsverkets modell för exponeringsberäkningar ska kroppsvikten för ett 

barn sättas till 15 kg (Naturvårdsverket 2009). Vid beräkning av RME sattes 

kroppsvikten till 10 kg vilket bedömdes utgöra kroppsvikten för ett mindre barn än 

medel och RME ska representera exponeringen för de mest utsatta. 

Vid samtliga beräkningar har medelhalten i svamp använts. Ofta när man beräknar 

maxexponering efter konsumtion av lokala grödor utgår man från att koncentrationen i 

grödan är hög, till exempel motsvarande maxvärden eller 95:e percentilen av uppmätta 

halter. För svamp är situationen lite annorlunda eftersom svamp sällan plockas 

koncentrerat till en plats. Skulle man då beräkna maxexponering utifrån de halter man 

som mest kan hitta i svamp skulle det ge en orealistiskt hög exponeringsskattning. 

Därför har även RME beräknats utifrån medelhalter i svamp. 

ME och RME jämfördes med TDI för att se hur stor del av TDI som utgjordes av att äta 

svamp från dessa områden. 

ME-beräkning RME-beräkning, vuxen RME-beräkning, barn

Intag av svamp (kg) 0,9 2,2 2,2

Kroppsvikt (kg) 75,2 57 10

Halt  i svamp (mg/kg VV) Medelhalt Medelhalt Medelhalt

liter/person Andel personer som plockat1 Källa

2,4 39% 1995 (SCB 1999)

3,7 32% 1977 (Hultman, SLU, 1983)

Svamp 
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4 Resultat och diskussion 

I detta kapitel sammanställs och diskuteras resultaten för de analyser och beräkningar 

som har genomförts. 

 

I tabell 7 redovisas hur många svampar av olika sorter som plockades samt analyserades 

och var med i undersökningen 

Tabell 7. Plockade samt analyserade svampar vid respektive glasbruk. 

 

Nedan redovisas de uppmätta halterna av arsenik, bly och kadmium jordproverna 

jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark (KM) och mindre känslig 

mark (MKM). Efter det kommer en sammanfattande diskussion över resultaten som 

presenterats i tabell 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergdala Gadderås Pukeberg Transjö Referens Totalt

Svampsort

Kantarell  2 5  3 10

Trattkantarell   5  2 7

Björksopp 5  1 3 2 11

Sandsopp  5 3   8

Smörsopp   3 1 1 5

Stensopp  1 1  1 3

Tegelsopp  1  4  5

Summa: 5 9 18 8 9 49
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Tabell 8. Sammanställning av analyserade metallhalter för jordproverna jämfört med 

Naturvårdsverkets riktvärden. Alla halter är i mg/kg Ts 

 
*ND betecknar ej detekterbar halt. 

Ämne/Prov-

punkt pH Glödförlust Arsenik As Bly Pb Kadmium Cd

B001BP 5,45 1% ND* 48 ND*

B002BP 5,05 7% 110 490 ND*

B003BP 5,2 3% 91 230 ND*

B004BP 4,55 2% ND* 30 ND*

B007BP 3,45 3% 70 670 ND*

GD001SS 3,07 3% ND* 60 ND*

GD002TG 3,09 8% 19 32 ND*

GD003SS  4% 25 61 ND*

GD004SS 3,56 5% ND* 250 ND*

GD005SP 3,6 3% ND* 24 ND*

GD006K 4,86 4% ND* 38 ND*

GD007SS  5% 20 60 ND*

GD008SS 3,7 2% ND* 23 ND*

GD009K 4,03 2% ND* ND* ND*

P001SP 3,77 1% ND* 23 ND*

P002K 3,78 1% ND* ND* ND*

P003K 4,1 1% ND* 26 ND*

P004SS  5% ND* 57 ND*

P005SS 3,57 2% 100 260 ND*

P006SM 4,05 1% ND* ND* ND*

P007SM 3,99 4% ND* 150 ND*

P008BP 5,03 0% ND* ND* ND*

P009SM 3,8 1% ND* 49 ND*

P010SS 2,69 3% 33 150 ND*

P011TK 3,01 6% 31 120 ND*

P012TK 3,37 3% ND* 75 ND*

P013TK 2,71 2% 91 200 ND*

P014TK 2,89 3% 67 280 ND*

P017K 3,99 1% ND* 40 ND*

P018K 3,59 2% ND* 110 ND*

P019K 3,43 2% ND* 110 ND*

T001TG 5,26 2% 49 140 ND*

T002TG 5,44 2% 190 140 ND*

T003TG 4,4 2% 62 62 ND*

T004TG 5,52 1% 20 34 ND*

T005BP 4,67 3% 1200 1 100 ND*

T006SM 3,9 2% ND* 36 ND*

T007BP 5,24 4% 66 240 ND*

T008BP 5,13 1% 55 62 ND*

KH001refBP  3% ND* 45 ND*

KH002refSM 3,75 2% ND* ND* ND*

KH003refBP 3,62 2% ND* 37 ND*

KH004refK 3,13 2% ND* 33 ND*

KH005refTK  5% ND* 86 ND*

KH006refTK  5% ND* 77 ND*

KM 10 50 0,5

MKM 25 400 15
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Glas påträffades i jordprov B003BP samt T001TG, T002TG, T005BP, T007BP och 

T008BP. Av tabellen framgår att halterna av arsenik och bly i dessa punkter var relativt 

höga. 

Resultaten av jordproverna indikerade att jorden där svamparna vuxit på flera platser 

var förorenad. Även om skogsmark inte uppfyller de kriterier som Naturvårdsverket satt 

upp för KM samt MKM så indikerar halter över de generella riktlinjerna forfarande en 

risk för att halterna härstammar från antropogena aktiviteteter, även om vissa metaller 

förvisso naturligt också kan ha förhöjda halter i områden där den naturliga geologin 

innehåller dessa i förhöjd grad. 

Att det var så många jordprover som hade halter under detektionsgränsen kunde bero på 

att proverna endast analyserades med XRF vilket inte är lika känsligt som vissa 

instrument som finns på laboratorium (t.ex. ICP-MS). Att det fanns indikationer på bly 

över gränsvärdena för KM i några referensprover kan bero på att de naturliga halterna 

inom Källehult är relativt höga. Detta har dock inte utvärderats närmare inom ramarna 

för detta examensarbete. 

 Hur höga är metallhalterna i svamp i förhållande till jorden de 4.1
vuxit i och i förhållande till svamp som växer på andra ställen? 
 

4.1.1 Resultat av svampprover 

Nedan presenteras fyra tabeller över uppmätta halter av arsenik, bly och kadmium i 

olika matsvampsorter jämförda med  referensvärden från förorenade respektive icke 

förorenade områden samt EU:s gränsvärde för odlad svamp. Tabell 9 och 10 presenterar 

de uppmätta halterna i torrvikt (mg/kg Ts) respektive våtvikt (mg/kg VV). Tabell 11 

presenterar medelhalter, medianhalter, 5-percentilhalter och 95:e percentilhalter i 

torrvikt och 12 presenterar medelhalter, medianhalter, 5:e percentilhalter och 95:e 

percentilhalter i våtvikt. Efter detta kommer en sammanfattande diskussion över 

resultaten som presenterats i tabellerna. 
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Tabell 9. Sammanställning av analysresultat av svampprover i torrvikt (mg/kg Ts) 

respektive våtvikt (mg/kg VV) jämförda med referenshalter från både förorenade- och 

icke förorenade områden samt EU:s gränsvärde för odlad svamp.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne Svampsort Lokal TS As As Cd Cd Pb Pb Referens

Provpunkt % mg/kg TS mg/kg VV mg/kg TS mg/kg VV mg/kg TS mg/kg VV

T005BP Björksopp Transjö 9,7 8,24 0,799 1,37 0,133 0,71 0,069

T007BP Björksopp Transjö 11,3 1,15 0,130 0,07 0,008 0,83 0,094

T008BP Björksopp Transjö 9,1 2,29 0,208 0,13 0,011 0,95 0,086

P008BP Björksopp Pukeberg 10,2 0,56 0,057 2,25 0,230 3,20 0,326

B001BP Björksopp Bergdala 10,1 5,75 0,581 18,30 1,848 0,42 0,042

B002BP Björksopp Bergdala 11,2 3,87 0,433 18,70 2,094 0,54 0,060

B003BP Björksopp Bergdala 12,2 1,29 0,157 1,12 0,137 0,33 0,040

B004BP Björksopp Bergdala 8,9 1,97 0,175 2,30 0,205 0,37 0,032

B007BP Björksopp Bergdala 8,2 4,07 0,334 0,63 0,052 2,88 0,236

KH001refBP Björksopp Källehult 9,3 0,20 0,019 5,71 0,531 0,15 0,014

KH003refBP Björksopp Källehult 6,5 0,15 0,010 2,27 0,148 0,22 0,015

Referensvärde, icke 

förorenat Björksopp 0,43 0,044 2,37 0,451 0,20 0,056 Pelkonen et al . 2006
Gränsvärden svamp Björksopp 0,200 0,300 EU. 2006

GD006K Kantarell Gadderås 8,90 0,17 0,02 0,40 0,04 0,96 0,09

GD009K Kantarell Gadderås 8,90 0,045 0,00 0,90 0,08 1,10 0,10

P002K Kantarell Pukeberg 9,4 0,1 0,009 1,31 0,123 0,74 0,069

P003K Kantarell Pukeberg 9,6 0,26 0,025 1,94 0,186 1,01 0,097

P0017K* Kantarell Pukeberg 10,9 0,16 0,000 1,23 0,000 0,41 0,000

P0018K* Kantarell Pukeberg 8 0,21 0,000 3,13 0,000 0,85 0,000

P0019K* Kantarell Pukeberg 10,8 0,1 0,000 3,42 0,000 0,45 0,000

KH004refK Kantarell Källehult 13,3 0,04 0,005 0,33 0,043 0,14 0,019

AL001refK Kantarell Alsjö 17,2 0,04 0,007 0,24 0,042 0,15 0,026

AL002refK Kantarell Alsjö 9,5 0,04 0,004 0,44 0,041 0,29 0,028

Referensvärde, icke 

förorenat Kantarell <0,5-1,0 1,30 Petkovsec & Pokorny 2012
Referensvärde, icke 

förorenat Kantarell 0,15 Sesli et al . 2008
Referensvärde, icke 

förorenat Kantarell 0,014 0,040 <0,5-2,0 Pelkonen et a l. 2006
Referensvärde, 

förorenat Kantarell <0,5-2,0 1,0-10 Petkovsec & Pokorny 2012
Referensvärde, 

förorenat Kantarell 0,4 Svoboda & Chrastny 2007
Gränsvärden svamp Kantarell 0,200 0,300 EU. 2006

T006SM Smörsopp Transjö 5,9 0,35 0,068 0,31 0,004 1,09 0,049

P006SM Smörsopp Pukeberg 6,5 0,97 0,063 1,61 0,105 2,14 0,139

P007SM Smörsopp Pukeberg 4 0,42 0,017 2,71 0,108 0,91 0,037

P009SM Smörsopp Pukeberg 9,4 0,90 0,085 0,57 0,054 1,39 0,131

KH002refSM Smörsopp Källehult 10,4 0,11 0,011 0,07 0,007 0,11 0,011

Referensvärde, icke 

förorenat Smörsopp <0,5-1,0 <0,5-5,0 Petkovsec & Pokorny 2012
Referensvärde, icke 

förorenat Smörsopp 0,43 0,044 2,37 0,451 0,20 0,056 Pelkonen et al . 2006
Referensvärde, 

förorenat Smörsopp <0,5-2,0 2,0-5,0 Petkovsec & Pokorny 2012
Gränsvärden svamp Smörsopp 0,200 0,300 EU. 2006

GD005SP Stensopp Gadderås 10,50 0,08 0,01 1,54 0,23 0,18 0,03

P001SP Stensopp Pukeberg 8,7 0,25 0,022 5,31 0,462 0,19 0,017

AL003refSP Stensopp Alsjö 7,5 0,12 0,009 1,02 0,077 0,30 0,022

Referensvärde, icke 

förorenat Stensopp 4,0-8,8 0,5-0,85 Kalac 2010
Referensvärde, icke 

förorenat Stensopp 1,0-10 <0,5-5,0 Petkovsec & Pokorny 2012
Referensvärde, icke 

förorenat Stensopp 0,43 0,044 2,37 0,451 0,20 0,056 Pelkonen et al . 2006
Referensvärde, 

förorenat Stensopp 1,0-50 1,0-50 Petkovsec & Pokorny 2012
Referensvärde, 

förorenat Stensopp 2,00 Svoboda & Chrastny 2007
Gränsvärden svamp Stensopp 0,200 0,300 EU. 2006
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Tabell 10. Fortsättning sammanställning av analysresultat av svampprover i torrvikt 

(mg/kg Ts) respektive våtvikt (mg/kg VV) jämförda med referenshalter från både 

förorenade- och icke förorenade områden samt EU:s gränsvärde för odlad svamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne Svampsort Lokal TS As As Cd Cd Pb Pb Referens

Provpunkt % mg/kg TS mg/kg VV mg/kg TS mg/kg VV mg/kg TS mg/kg VV

GD001SS Sandsopp Gadderås 6,00 1,04 0,06 0,40 0,02 0,07 0,00

GD003SS Sandsopp Gadderås 7,80 1,27 0,10 1,02 0,08 0,07 0,01

GD004SS Sandsopp Gadderås 7,50 1,51 0,11 1,60 0,12 0,02 0,00

GD007SS Sandsopp Gadderås 5,60 2,97 0,17 0,28 0,02 0,09 0,01

GD008SS Sandsopp Gadderås 8,40 2,12 0,18 1,38 0,12 0,07 0,01

P004SS Sandsopp Pukeberg 6,8 3,42 0,233 5,46 0,371 0,42 0,028

P005SS Sandsopp Pukeberg 6,3 3,54 0,230 3,02 0,190 0,21 0,013

P0010SS Sandsopp Pukeberg 6,5 3,30 0,000 3,30 0,000 0,51 0,000

Referensvärde, icke 

förorenat Sandsopp 0,43 0,044 2,37 0,451 0,20 0,056 Pelkonen et al . 2006
Gränsvärden svamp Sandsopp 0,200 0,300 EU. 2006

GD002TG Tegelsopp Gadderås 9,40 0,82 0,08 3,26 0,31 0,12 0,01

T001TG Tegelsopp Transjö 12,3 2,08 0,256 0,16 0,019 0,89 0,000

T002TG Tegelsopp Transjö 9,1 1,89 0,172 0,15 0,013 0,85 0,078

T003TG Tegelsopp Transjö 13,8 1,21 0,167 0,04 0,006 0,81 0,112

T004TG Tegelsopp Transjö 16,5 0,55 0,090 0,13 0,022 0,43 0,071

Referensvärde, icke 

förorenat Tegelsopp 0,43 0,044 2,37 0,451 0,20 0,056 Pelkonen et al . 2006
Gränsvärden svamp Tegelsopp 0,200 0,300 EU. 2006

P0011TK Trattkantarell Pukeberg 11,3 0,39 0,000 0,54 0,000 0,68 0,000

P0012TK Trattkantarell Pukeberg 10,1 0,15 0,000 5,10 0,000 0,64 0,000

P0013TK Trattkantarell Pukeberg 10,6 1,31 0,000 0,71 0,000 0,96 0,000

P0014TK Trattkantarell Pukeberg 11,7 0,58 0,000 1,45 0,000 0,88 0,000

P0015TK Trattkantarell Pukeberg 12,5 0,34 0,000 1,17 0,000 0,60 0,000

KH005refTK Trattkantarell Källehult 14,5 0,05 0,007 0,48 0,070 0,48 0,069

KH006refTK Trattkantarell Källehult 11,5 0,04 0,005 0,31 0,035 0,53 0,061

Referensvärde, icke 

förorenat Trattkantarell 0,01 2,20 Sesli et al . 2008
Referensvärde, icke 

förorenat Trattkantarell 0,12 0,35 0,031 0,63 0,119 Pelkonen et al . 2006
Gränsvärden svamp Trattkantarell 0,200 0,300 EU. 2006
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Tabell 11. Medelhalter, medianhalter, 5-percentilhalter och 95-percentilhalter av 

metaller i svamp i torrvikt jämförda med referenshalter från både förorenade- och icke 

förorenade områden. Alla halter är i mg/kg Ts.

 
1 
Pelkonen et al. 2006 

2
 Petkovsec & Pokorny 2012 

3
 Sesli et al. 2008 

4
 Svoboda & Chrastny 2007 

5
 Kalac 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensvärde, icke 

förorenat
2

Referensvärde, icke 

förorenat
3

Referensvärde, 

förorenat
2

Referensvärde, 

förorenat
4

Medel Median 5-percentil 95-percentil

Arsenik 0,201 0,190 0,165 0,257 0,4

Bly 0,787 0,846 0,770 1,073 1,3 0,154 1,0-10

Kadmium 1,761 1,310 0,548 3,333 <0,5-1,0 <0,5-2,0

Referensvärde, icke 

förorenat
3

Referensvärde, icke 

förorenat
 1

Arsenik 0,553 0,386 0,187 1,164 0,009

Bly 0,751 0,677 0,608 0,944 2,2 0,63

Kadmium 1,794 1,170 0,576 4,370 0,35

Referensvärde, icke 

förorenat
1

Arsenik 3,243 2,290 0,796 7,244 0,43

Bly 1,135 0,709 0,345 3,072 0,2

Kadmium 4,985 1,370 0,091 18,540 2,37

Referensvärde, icke 

förorenat
1

Arsenik 2,396 2,545 1,121 3,498 0,43

Bly 8,515 0,085 0,067 0,481 0,2

Kadmium 2,058 1,490 0,322 4,704 2,37

Referensvärde, icke 

förorenat
2

Referensvärde, icke 

förorenat
1

Referensvärde, 

förorenat
2

Arsenik 0,004 0,662 0,361 0,960 0,43

Bly 1,383 1,240 0,940 2,028 <0,5-5,0 0,2 2,0-5,0

Kadmium 3,950 1,490 0,345 2,545 <0,5-1 2,37 <0,5-2,0

Referensvärde, icke 

förorenat
5

Referensvärde, icke 

förorenat
2

Referensvärde, icke 

förorenat
1

Referensvärde, 

förorenat
2

Referensvärde, 

förorenat
4

Arsenik 0,166 0,166 0,092 0,240 0,43 2

Bly 2,911 0,184 0,176 0,192 0,5-0,85 <0,5-5 0,2 1,5-50

Kadmium 3,425 3,425 1,729 5,122 4,0-8,8 1,0-10,0 2,37 1,0-50

Referensvärde, icke 

förorenat
1

Arsenik 1,309 1,210 0,601 2,042 0,43

Bly 0,621 0,814 0,185 0,879 0,2

Kadmium 0,747 0,145 0,059 2,639 2,37

Totalt

Arsenik 1,661 1,150 0,161 4,406

Bly 0,767 0,677 0,074 2,214

Kadmium 2,460 1,340 0,122 6,102

Arsenik 0,145 0,138 0,108 0,193

Bly 0,263 0,224 0,122 0,509

Kadmium 1,206 0,436 0,137 4,334

Kantarell

Trattkantarell

Björksopp

Sandsopp

Smörsopp

Tegelsopp

Referens

Stensopp
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Tabell 12. Medelhalter, medianhalter, 5-percentilhalter och 95-percentilhalter av 

metaller i svamp i våtvikt jämförda med referenshalter från icke förorenade områden 

samt EU:s gränsvärden för odlad svamp. Alla halter är i mg/kg VV. 

 
1
 Pelkonen et al. 2006 

6
 EU. 2006 

Referensvärde, 

icke förorenat
1

Gränsvärden 

svamp
6

Medel Median 5-percentil 95-percentil

Arsenik 0,011 0,015 0,001 0,023 0,014

Bly 0,074 0,069 0,046 0,098 <0,5-2,0 0,3

Kadmium 0,169 0,134 0,049 0,334 0,04 0,2

Referensvärde, 

icke förorenat
1

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,062 0,044 0,021 0,125 0,12

Bly 0,084 0,077 0,067 0,103 0,119 0,3

Kadmium 0,193 0,146 0,064 0,446 0,031 0,2

Referensvärde, 

icke förorenat
1

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,319 0,208 0,086 0,712 0,044

Bly 0,109 0,069 0,036 0,290 0,056 0,3

Kadmium 0,524 0,137 0,009 1,996 0,451 0,2

Referensvärde, 

icke förorenat
1

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,161 0,042 0,035 0,229 0,044

Bly 0,013 0,006 0,000 0,031 0,056 0,3

Kadmium 0,142 0,118 0,006 0,316 0,451 0,2

Referensvärde, 

icke förorenat
1

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,058 0,042 0,017 0,082 0,044

Bly 0,089 0,097 0,041 0,138 0,056 0,3

Kadmium 0,068 0,079 0,023 0,108 0,451 0,2

Referensvärde, 

icke förorenat
1

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,016 0,013 0,009 0,021 0,044

Bly 0,024 0,022 0,017 0,018 0,056 0,3

Kadmium 0,346 0,346 0,177 0,447 0,451 0,2

Referensvärde, 

icke förorenat
1

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,153 0,167 0,079 0,239 0,044

Bly 0,076 0,078 0,023 0,112 0,056 0,3

Kadmium 0,074 0,019 0,007 0,249 0,451 0,2

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,140 0,088 0,001 0,441

Bly 0,070 0,066 0,005 0,144 0,3

Kadmium 0,233 0,122 0,008 0,582 0,2

Gränsvärden 

svamp
6

Arsenik 0,009 0,007 0,000 0,016

Bly 0,029 0,022 0,012 0,066 0,3

Kadmium 0,110 0,043 0,018 0,378 0,2

Totalt

Referens

Stensopp

Tegelsopp

Kantarell

Trattkantarell

Björksopp

Sandsopp

Smörsopp
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I tabell 13 nedan presenteras resultaten av T-testen för Björksopp, Kantarell och 

Trattkantarell avseende arsenik, bly och kadmium. De värden som innebär statistiskt 

signifikant skillnad mellan halterna i svamparna som vuxit runt glasbruken respektive 

referensområdena är markerade med gult. 

Tabell 13. Resultat av T-test utryckt i P-värde för Björksopp, Kantarell och 

Trattkantarell avseende arsenik, bly och kadmium. Värden som har statistisk signifikans 

har markerats med gult. 

 

När halterna av arsenik, kadmium och bly i de analyserade svamparna som vuxit i 

närheten av glasbruken jämförs med referenshalter från andra studier runt icke 

förorenade områden så konstateras att halterna av samtliga tre metaller generellt är 

förhöjda. Även om vissa undantag finns så talar detta generella mönster för att den 

föroreningspåverkan som finns i jorden också påverkar svampen. Resultaten av T-testen 

visar signifikant statistiskt skillnad avseende arsenik i Björksopp och Kantarell, 

avseende bly i Björksopp, Kantarell, Stensopp och Trattkantarell samt avseende 

kadmium i Kantarell. Av de svampsorter som det gjordes T-test för var Kantarell den 

som hade störst underlag för referenssvamparna varför det kan antas att de värdena har 

störst tillförlitlighet. För resterande svampsorter fanns endast en eller ingen 

referenssvamp varför inget T-test kunnat genomföras och det går därför inte att med 

säkerhet säga om halterna varierar mellan glasbruksområdena och referensområdena.  

Jämförs halterna med referenshalter från andra studier runt andra förorenade områden så 

blir slutsatsen att flertalet svampprover även överskrider även de referensvärdena.  

Jämförs de olika referensvärdena med varandra kan dock konstateras att det är en stor 

variation i halter mellan olika svampsorter. Vissa referensvärden för förorenade 

områden hade halter som underskred de för icke förorenade områden. Detta innebar att 

andra undersökningar av svamp inom förorenade områden gett olika resultat beroende 

på svampsort. I vissa svampsorter återfanns höga halter av metaller i svampar som vuxit 

inom förorenade områden i andra svampsorter var halterna låga. Bland annat har höga 

haler av arsenik i stensopp påvisats medan halterna i kantarell var låga (Svoboda & 

Chrastny 2007).  Det går därför inte att dra någon slutsats över hur det sett ut generellt 

sett inom andra förorenade områden mer än att det varierade mellan de olika 

svampsorterna. 

Även halterna av metaller i svamp som vuxit inom icke förorenade områden varierade 

mellan svampsorterna t.ex. var halterna av bly i trattkantarell dubbelt så höga som i 

soppar och halterna av kadmium var sju gånger så höga i soppar än i trattkantarell 

(Pelkonen et al. 2006). 

Jämförs resultaten med de utredningar som gjorts i Gusum (Helmfrid et al. 2012) 

konstateras att de stämmer väl överens. Det var i båda fallen förhöjda halter av 

kadmium och bly och i vissa fall överskreds även EU:s gränsvärde för livsmedel i såväl 

Gusum som runt glasbruken som ingått i denna studie.  

Jämförs halterna i svamparna som vuxit runt glasbruken med EU:s gränsvärden för 

livsmedel så konstateras att gränsvärdet för odlad svamp avseende kadmium överskrids 

för ungefär en femtedel av svamparna och avseende bly endast i någon enstaka svamp. 

Björksopp Kantarell Smörsopp Stensopp Trattkantarell

Arsenik 0,0061 0,0074 0,11 0,41 0,11

Bly 0,046 0,00076 0,063 0,044 0,026

Kadmium 0,68 0,017 0,19 0,30 0,24
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I referensproverna överskred halterna av kadmium gränsvärdet för svamp i en punkt. 

Detta kunde innebära att de ”naturliga” halterna av kadmium i svamparna var högre än 

EU:s gränsvärden. Gränsvärdet för bly överskreds inte i någon referenssvamp.  

4.1.2 Jämförelse mellan jord och svamp, korrelation 

Korrelationsanalyser gjordes med koncentrationen i svampprov som funktion av den i 

jordprov för samtliga provpunkter. Analyser gjordes för arsenik och bly. För kadmium 

gick det inte att göra någon korrelationsanalys då halterna i jordproverna låg under 

detektionsgränsen i samtliga punkter. På grund av att antalet insamlade svampar var 

begränsat, har korrelationer inte studerats per varje svampsort utan det har bara varit det 

övergripande sambandet som undersökts. Man bör ha i åtanke att detta tillvägagångssätt 

bör göra samband svårare att detektera, eftersom man kan vänta sig att olika 

svampsorter tar upp olika metaller effektivt och att korrelationen därmed kan förväntas 

se olika ut för olika arter.  

4.1.2.1 Korrelation för arsenik 

 
Figur 1. Korrelation för arsenik i samtliga provpunkter (Halt i svamp som funktion av 

halten i jorden de vuxit, för samtliga insamlade svampprover runt de fyra utvalda 

glasbruken. Prover där arsenikhalten i jord var under detektionsgränsen har 

utelämnats). 

Korrelationsanalysen för arsenik gav en Perasonkorrelation på 0,25, och därmed kan 

man inte säkert slå fast att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan halten i 

svamp och i jorden den vuxit i. Vid 17 prover, som i detta fall, så hade en 

Perasonkorrelation på minst 0,456 behövts för att sambandet skulle vara signifikant på 

nivån alpha=0,05.  

Även om det inte gjordes några korrelationsanalyser för de olika svampsorterna 

individuellt, så kunde man särskilt för sandsopp se att halterna var relativt höga från de 

punkter där också halterna i jordprov var höga. Detta tyder på ett samband för arsenik 

mellan svamp och jord åtminstone för sandsopp.  

För övriga svampsorter gick det inte att utläsa något samband mellan arsenikhalterna i 

svamparna respektive jorden, men då upptag av metaller i olika grödor i allmänhet är 

mycket variabelt så behövs i allmänhet ett stort dataunderlag för att korrelationer ska 

kunna identifieras, och i denna studie är underlaget begränsat.  
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4.1.2.2 Korrelation för Bly 

 
Figur 2. Korrelation för bly i samtliga provpunkter (Halt i svamp som funktion av 

halten i jorden de vuxit, för samtliga insamlade svampprover runt de fyra utvalda 

glasbruken.)  

Korrelationsanalysen för bly (Pearsonkorrelation 0,60) visade på ett signifikant 

samband mellan blyhalterna i svamp respektive jord (vid 39 prover, som i detta fall, så 

behövdes en Perasonkorrelation på minst 0,304 för att sambandet skulle vara signifikant 

på nivån alpha=0,05). 

4.1.2.3 Sammanfattande diskussion för korrelation 

Korrelationsanslysen av bly visar på ett signifikant samband mellan koncentrationen i 

svamp och jord. Detta innebär att halterna i svamparna sannolikt är beroende av halten i 

jorden den vuxit i. 

En anledning till att korrelationen var dålig avseende arsenik kunde vara att flera olika 

svampsorter ingick i undersökningen. Svampsorternas förmåga att ta upp metaller kan 

antas variera vilket innebär att om det fanns någon svampsort som bättre tar upp någon 

metall så framkom det inte i undersökningen eftersom denna information fick svårt att 

slå igenom i korrelationsanalysen.  Det kunde också vara så att svamparna inte hade så 

bra förmåga att ta upp just arsenik. Att det fanns ett samband för bly indikerade att det 

inte var de utvalda svampsorterna som var oförmögna att ta upp metaller.  

Enligt en undersökning som genomförts inom ett förorenat område i Ryssland avseende 

nickel, koppar, krom, arsenik, bly, kadmium och kobolt fanns det ett starkt samband 

mellan halterna av nickel och koppar i jord och svamp men för övriga metaller kunde 

inget samband observeras (Barcan et al. 1998). I föreliggande studie har inte 

förhållandena för nickel och koppar undersökts men resultatet för arsenik stämmer väl 

överens med den undersökning som gjorts i Ryssland. För bly stämmer resultaten dock 

inte överens då det i denna undersökning har hittats ett signifikant samband för bly. 

4.1.3 BCF-värden 

BCF-värden räknades ut för arsenik och bly. För kadmium var samtliga halter i jord 

under detektionsgränsen 

 



  
 

20 

 

Tabell 14. BCF-värden för samtliga provpunkter. 

 

BCF-värdena visade att både arsenik och bly bioexkluderas, d.v.s. de var under 1.  

Provpunkt Svampsort Lokal Arsenik Bly

B001BP Björksopp Bergdala 0,009

B002BP Björksopp Bergdala 0,035 0,001

B003BP Björksopp Bergdala 0,014 0,001

B004BP Björksopp Bergdala 0,012

B007BP Björksopp Bergdala 0,058 0,004

GD001SS Sandsopp Gadderås 0,001

GD002TG Tegelsopp Gadderås 0,043 0,004

GD003SS Sandsopp Gadderås 0,051 0,001

GD005SP Smörsopp Gadderås 0,007

GD006K Kantarell Gadderås 0,025

GD007SS Sandsopp Gadderås 0,149 0,001

GD008SS Sandsopp Gadderås 0,003

KH001refBP Björksopp Källehult 0,003

KH003refBP Björksopp Källehult 0,006

KH004refK Kantarell Källehult 0,004

KH005refTK Trattkanatrarell Källehult 0,006

KH006refTK Trattkanatrarell Källehult 0,007

P001SP Smörsopp Pukeberg 0,008

P003K Kantarell Pukeberg 0,039

P004SS Sandsopp Pukeberg 0,007

P005SS Sandsopp Pukeberg 0,035 0,001

P007SM Smörsopp Pukeberg 0,006

P009SM Smörsopp Pukeberg 0,028

P010SS Sandsopp Pukeberg 0,100 0,003

P011TK Trattkanatrarell Pukeberg 0,012 0,006

P012TK Trattkanatrarell Pukeberg 0,009

P013TK Trattkanatrarell Pukeberg 0,0144 0,005

P014TK Trattkanatrarell Pukeberg 0,0086 0,003

P017K Kantarell Pukeberg 0,010

P018K Kantarell Pukeberg 0,008

P019K Kantarell Pukeberg 0,004

T001TG Tegelsopp Transjö 0,042 0,006

T002TG Tegelsopp Transjö 0,010 0,006

T003TG Tegelsopp Transjö 0,020 0,013

T004TG Tegelsopp Transjö 0,027 0,013

T006SM Smörsopp Transjö 0,030

T007BP Björksopp Transjö 0,017 0,003

T008BP Björksopp Transjö 0,042 0,015
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 Fanns det så höga halter av metaller i matsvampen som vuxit i 4.2
närheten av glasbruken att exponeringen kunde innebära någon risk? 

4.2.1 Medelexponering (ME) 

Tabell 15. Medelintag (ME) för vuxna per metall och svampsort. Inga värden 

överskrider TDI. 

 

Det beräknade medelintaget för samtliga metaller låg under TDI för alla svampsorter. I 

de flesta fall låg värdena dessutom långt under TDI vilket innebar att det fanns utrymme 

för att få i sig metallerna via andra exponeringsvägar utan någon större risk. Även när 

intaget jämförs med hur stor andel av TDI som får komma från ett förorenat område 

finns marginal. Konsumtion av svamp med de uppmätta medelhalterna borde därför inte 

utgöra någon risk för den genomsnittliga konsumentens hälsa. Även om de flesta 

personer som plockar svamp inte begränsar sig till bara en enskild sort, t.ex. bara 

Björksopp, så kan det ändå vara informativt att se hur mycket metallintaget skiljer sig åt 

beroende på vilken svamp som konsumeras. Ett mer relevant mått är dock Totalmåttet i 

Tabell 14, vilket beräknats utifrån medelkoncentrationen för samtliga svampar och som 

därmed utgår från att samtliga sorter konsumeras. Någon justering för att vissa sorter i 

allmänhet konsumers i högre utsträckning än andra har dock inte gjorts här. 

4.2.2  Resonabel maximal exponering (RME) 

Tabell 16. RME per metall och svampsort för barn (10 kg). Värden över TDI har 

markerats med gult. 

 

RME-värdet beräknat för barn som väger 10 kg och är storkonsumenter av svamp med 

de uppmätta medelhalterna understeg för arsenik och bly TDI i samtliga svampsorter, 

dessutom med ganska stor marginal. För kadmium överskreds TDI för Björksopp och 

Stensopp och låg inte så långt under för ett antal andra svampsorter. Detta innebär att 

det för kadmium kan innebära en hälsorisk för småbarn som äter svamp som plockats i 

närheten av glasbruk om de äter 2,2 kg svamp per år. Den sannolikheten antas dock inte 

vara så stor. Om man väger in att man får i sig metaller via annan mat också, så går det 

Svampsort Enhet ME, Arsenik TDI, Arsenik ME, Bly TDI, Bly ME, Kadmium TDI, Kadmium

Kantarell µg/kg/dag 0,000 0,3 0,002 3,5 0,006 0,2

Trattkantarell µg/kg/dag 0,002 0,3 0,003 3,5 0,006 0,2

Björksopp µg/kg/dag 0,010 0,3 0,004 3,5 0,017 0,2

Sandsopp µg/kg/dag 0,005 0,3 0,000 3,5 0,005 0,2

Smörsopp µg/kg/dag 0,002 0,3 0,003 3,5 0,002 0,2

Stensopp µg/kg/dag 0,001 0,3 0,001 3,5 0,011 0,2

Tegelsopp µg/kg/dag 0,005 0,3 0,002 3,5 0,002 0,2

Totalt µg/kg/dag 0,005 0,3 0,002 3,5 0,008 0,2

Referens µg/kg/dag 0,000 0,3 0,001 3,5 0,004 0,2

Svampsort Enhet RME, Arsenik TDI, Arsenik RME, Bly TDI, Bly RME, Kadmium TDI, Kadmium

Kantarell µg/kg/dag 0,007 0,3 0,045 3,5 0,102 0,2

Trattkantarell µg/kg/dag 0,037 0,3 0,051 3,5 0,117 0,2

Björksopp µg/kg/dag 0,192 0,3 0,066 3,5 0,316 0,2

Sandsopp µg/kg/dag 0,097 0,3 0,008 3,5 0,086 0,2

Smörsopp µg/kg/dag 0,035 0,3 0,054 3,5 0,041 0,2

Stensopp µg/kg/dag 0,010 0,3 0,014 3,5 0,209 0,2

Tegelsopp µg/kg/dag 0,092 0,3 0,046 3,5 0,045 0,2

Totalt µg/kg/dag 0,084 0,3 0,042 3,5 0,141 0,2

Referens µg/kg/dag 0,005 0,3 0,018 3,5 0,067 0,2
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dock inte att utesluta negativa hälsoeffekter om man slår samman svampkonsumtionen 

med konsumtion av annan mat som innehåller dessa metaller. 

Tabell 17. RME per metall och svampsort för vuxna. Värden över TDI har markerats 

med gult. 

 

RME-värdet som beräknades för en person vars vikt motsvarade den  10:e percentilen  

för Sveriges vuxna befolkning enligt SCB (2010) understeg TDI för arsenik, bly och 

kadmium i samtliga svampsorter. Jämförs intaget med hur stor andel av TDI som får 

förbrukas för ett förorenat område överskrids det avseende kadmium för björksopp och 

är på gränsen för stensopp. Enligt Naturvårdsverket 2009 får inte mer än 20 % av TDI 

avseende kadmium förbrukas för ett förorenat område. För de svampsorterna går det 

därför inte att utesluta att exponeringen kan utgöra en risk beroende på hur mycket 

kadmium konsumenterna exponeras för via andra exponeringsvägar. 

5 Slutsatser 

 Hur höga är de uppmätta halterna i svamp av bly, kadmium och 5.1
arsenik i förhållande till svamp som växer på andra ställen? 

Det var svårt att bedöma om halterna var högre eller lägre jämfört de referensvärden 

som fanns för dels icke förorenade och dels förorenade områden eftersom 

referensvärdena varierade mycket mellan olika svampsorter. Jämfört med halterna i 

referenssvamparna var halterna högre i de svampar som plockats i anslutning till 

glasbruksområdena vilket tyder på att svamparna påverkas av de markföroreningar som 

finns i anslutning till glasbruksområdena. Resultaten av T-testen visar signifikant 

statistiskt skillnad avseende arsenik i Björksopp och Kantarell, avseende bly i 

Björksopp, Kantarell och Trattkantarell samt avseende kadmium i Kantarell. T-testen 

veriferar i viss mån att halterna i svamparna som vuxit i anslutning till glasbruken var 

högre än i de som vuxit inom referensområdena.  

 Hur höga är halterna i svamp i förhållande till jorden de växer i? 5.2

Jordproverna i flera provpunkter visade på höga halter av arsenik och bly vilket 

indikerar förorening av marken på flera ställen.  

Korrelationsanalyserna för bly mellan jord och svamp visade på ett signifikant samband 

mellan halterna av bly i svamparna och jorden de vuxit i vilket innebär att det är 

sannolikt att svamparna påverkas av den förorenade jord de vuxit i. 

Korrelationsanalysen för arsenik mellan jord och svamp visade inte på något signifikant 

samband mellan halterna av arsenik i svamparna och jorden de vuxit i. Analysen av 

arsenik stämde väl överens med en studie som gjorts i Ryssland där det endast var 

koppar och nickel man funnit ett samband för. Svampsorternas förmåga att ta upp 

Svampsort Enhet RME, Arsenik TDI, Arsenik RME, Bly TDI, Bly RME, Kadmium TDI, Kadmium

Kantarell µg/kg/dag 0,001 0,3 0,008 3,5 0,018 0,2

Trattkantarell µg/kg/dag 0,007 0,3 0,009 3,5 0,020 0,2

Björksopp µg/kg/dag 0,034 0,3 0,012 3,5 0,055 0,2

Sandsopp µg/kg/dag 0,017 0,3 0,001 3,5 0,015 0,2

Smörsopp µg/kg/dag 0,006 0,3 0,009 3,5 0,007 0,2

Stensopp µg/kg/dag 0,002 0,3 0,002 3,5 0,037 0,2

Tegelsopp µg/kg/dag 0,016 0,3 0,008 3,5 0,008 0,2

Totalt µg/kg/dag 0,015 0,3 0,007 3,5 0,025 0,2

Referens µg/kg/dag 0,001 0,3 0,003 3,5 0,012 0,2
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metaller kan antas variera vilket innebär att om det fanns någon svampsort som bättre 

tar upp någon metall så framkom det inte i undersökningen eftersom denna information 

fick svårt att slå igenom i korrelationsanalysen. Det kan också vara så att svamparna tar 

upp vissa metaller lättare än andra t.ex. bly. 

BCF-värdena visade att både arsenik och bly bioexkluderades. 

 Finns det så höga halter av metaller i matsvampen som växer i 5.3
närheten av glasbruken att det innebära någon fara att äta dem? 

Det var svårt att bedöma om analysresultaten av svampproverna var höga eller låga vid 

jämförelse med referensvärdena eftersom referensvärdena var väldigt olika. Jämfört 

med EUs gränsvärden överskreds gränsvärdet för svamp i de flera av punkterna 

framförallt avseende kadmium. Flera av referensvärdena var högre än gränsvärdena 

vilket med stor sannolikhet innebar att halterna i svamparna många gånger låg över vad 

som är ”normalt” i icke förorenade områden. 

Beräkning av medelexponering för de olika metallerna i svamparna tydde dock på att 

det inte utgjorde någon uppenbar risk att äta svampar som vuxit i närheten av 

glasbruken innehållande de här halterna, förutsatt att detta skulle vara den enda 

exponeringsvägen. Även vid beräkningarna av rimlig maximal exponering (RME) för 

en person vars kroppsvikt motsvarade 10-percentilen av Sveriges befolkning 

underskreds TDI för samtliga metaller. Jämförs intaget med hur stor andel av TDI som 

får förbrukas för ett förorenat område överskrids det avseende kadmium för björksopp 

och är på gränsen för stensopp. För de svampsorterna går det därför inte att utesluta att 

exponeringen kan utgöra en risk beroende på hur mycket kadmium konsumenterna 

exponeras för via andra exponeringsvägar. Vid beräkning av RME för ett barn på 10 kg 

underskreds TDI för samtliga metaller utom kadmium i björksopp. Detta innebar att det 

kan finnas en risk vid exponering av kadmium via svamp för barn. Framförallt bör man 

ha i åtanke att den totala exponeringen styrs av flera exponeringsvägar, och det faktum 

att halterna i svamp förefaller vara förhöjda är en indikator på att en hög konsumtion av 

svamp kan vara olämplig i dessa områden där det dessutom finns en risk för att 

exponeringen via andra exponeringsvägar är förhöjd.  

 Fortsatta studier 5.4

Fortsatta studier för grönsaker och svampar som växer inom olika typer av förorenade 

områden behövs, då stora delar av Sveriges yta är påverkad av tidigare aktivitet. Detta 

för att veta hur vi människor påverkas och exponeras via den mat vi äter. Vid fortsatta 

studier bör vissa justeringar i metod göras: 

 Försöka hitta bättre underlag för svampkonsumtion. De uppgifter som anges i 

denna studie är relativt gamla och bygger på hur mycket svamp som plockats 

inte hur mycket som konsumerats. 

 Jordprover som samlas in bör analyseras på laboratorium för att förhoppningsvis 

ge ett bättre resultat med färre provpunkter under detektionsgräns. Det är en 

nödvändighet för att kunna göra kvalitativa korrelationsanalyser. 

 Jordproverna kan med fördel analyseras innan svampproverna, på så sätt kan 

man välja att samla in nya prover om analyserna av jordproverna inte går att 

använda. 
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 Fler svampar av samma sort behöver samlas in för att tolkningar och 

beräkningar ska kunna göras för de olika svampsorterna. Det är sannolikt att det 

finns svampsorter som är bättre på att ta upp vissa metaller än andra sorter. 
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