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FÖRORD

Under 80-talets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi för att
klargöra vilken framtida roll biobränslen kan spela för el och samtidig el och
värmeproduktion.

LRF/SLR medlemmar förfogar över större delen av den svenska åkermarken.
Effektivisering i kombination med relativt låga världsmarknadspriser leder vid
oförändrad produktionsinriktning till att arealbehovet inom jordbruket minskar.
Betydande arealer skulle därför, utan att livsmedelsförsörjningen äventyras, kunna
användas för odling av biobränslegrödor.

Mot denna bakgrund har ett flerårigt samarbetsavtal tecknats mellan Vattenfall och
LRF/SLR. Samarbetet syftar till att utveckla och demonstrera metoder och system för att
åkerbränslen skall bli praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt möjliga att använda för
produktion av värme och kraft.

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom respektive företag och dessutom av
forskare vid högskolor samt konsulter.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport belyser
kadmium i biobränslesystemet.

Vattenfall - LRF/SLR mars 1993.

Birgit Bodlund
Vattenfall Bioenergi
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SAMMANFATTNING II

Sverige tillförs årligen 250 - 350 ton kadmium. Den största delposten är
laddningsbara batterier. Det atmosfariska nedfallet över Sverige är 20 - 30
ton/år. Svenska källor emitterar ca 2 ton/år till atmosfären. Depositionen
som till liten del har naturligt ursprung sammanfaller med industria-
liseringen. Under de senaste 50 åren har en betydande spridning av
kadmium i miljön ägt rum. Från 1970-talet har depositionen minskat i
betydande grad fram till 1985 Det råder delade uppfattningar om den
totala depositionens storlek samt om utvecklingen efter 1985.

Kadmium föreligger i marken huvudsakligen som ovittrad bergart eller
som 2-värd kadmiumjon. Jonbyte på markpartiklar såsom lermineral,
organisk substans och oxider är den mekanism som styr halten i
markvätskan. Kadmiums jonbyte i marken är beroende av pH, lerhalt
och mullhalt samt konkurrerande metalljoner, främst aluminium. Vid
pH över ca 5 ackumuleras kadmium. Vid pH under ca 4,3 sker en kraftig
utlakning. Kadmium ackumuleras i mycket hög grad i åkermark på
grund av höga pH-värden och höga halter av organiskt och finkornigt
material. I skogsmarkens övre delar anrikas inte kadmium. Däremot
fastläggs kadmium i betydande grad i djupare jordskikt ,
utströmmningsområden samt sediment i vattendrag och sjöar.

Hela den svenska befolkningens kadmiumintag är ca 30 kg/år. Detta
intag ger negativa effekter på vissa delar av befolkningen och bör därför
inte öka. Huvuddelen av kadmiumintaget kommer via åkergrödor.

Åkermarken i Sverige omfattar 2,9 Mha och tillförs årligen drygt 3 ton
kadmium. Depositionen är ca 2 ton och fosforgödselmedel tillför ca 1 ton.
Matjordsskiktet innehåller totalt ca 1 700 ton kadmium och den årliga
ökningen är ca 3 ton eller 0,2 % per år. Den växttillgängliga delen är 150 -
300 ton och dess ökning är ca 1 - 2 % per år. Kadmiumhalten i grödan
ökar förnärvarande med mer än 2 % per år. För bränsleproduktion på
åker ges en sammanfattning av resultaten i nedanstående tabell.

Gröda Areal Skörd Energi Kadmiumupptag
ha tonTS/haår TWh/år mg/ha.år kp/år

Halm (330000) 3 5 180 60
Energiskog 560000 10 25 12000 6700
Energigräs 30000 5,6 0,8 330 10

Summa 590000 31 6800

Energiskogsproduktion med Salix är en kraftfull metod at t rena åker-
mark från kadmium. Vid växelbruk mellan Salix och livsmedel kan upp
till 7 ton kadmium/år bortkaffas jämfört med tillförseln på ca 3 ton/år.
Odling av Salix i 20 år på en åker beräknas bortföra en stor del av det
växttillgängliga kadmiet. Bruttovärdet av detta har beräknats till ca 300
kr/ha,år. Intäkten uppstår dock inte förrän Salixen ersät ts med livs-
medelsproduktion.



Skogen som omfattar 23.3 Mha tillförs årligen ca 25 ton kadmium från
atmosfären. Ungefär samma mängd lakas ut från de övre markskikten.
Utlakningen är starkt korrelerad till det sura atmosfäriska nedfallet. Ca
10 - 15 ton kadmium fastläggs i närområdet. Hur detta går till och var det
sker är inte helt klarlagt. Avrinningen med ytvatten ur de lokala av-
vattningsområdena är 5 - 10 ton. Dessa flöden är delvis naturliga men de
har förstärkts av antropogent surt nedfall och kadmiumdeposition. Ca 6
ton kadmium tillförs skogsindustrin med uttaget av stam ved.

Den totala mängden i 0,5 meter djup skogsmark är ca 12 000 ton. 1 södra
Sverige minskar förrådet något och i norra Sverige ökar det något. Den
växttillgängliga mängden anges till ca 7 000 ton.

Ett väl utbyggt bioenenergisystem illustreras i nedanstående tabell där

Bränsle

Skogsbränsle
Stamved
Åker enl ovan

Energi
TWh

40
31
31

Mängd
MtonTS

9
7
7

Ren
%

2,8
1
1,5

aska
kton

250
70
105

Kadmium
ton

3
1,5
7

ppm

12
21
G6

Summa 102 23 425 11,5 27

Askan från omvandlingsprocessen kommer dessutom att innehålla
varierande mängder av tillsatsmaterial och oförbränt material. Den
totala mängden beräknas bli 1,5 - 2,5 gånger den mängd som anges i
tabellen. Detta minskar medelvärdet av kadmiumhalterna till 10-20
PP-n.

Aska från skogsbränslen kan återföras till skogsmark utan påtagliga
risker. Askan från halm bör kunna hanteras fritt. Aska från Salix bör
behandlas så att kadmiummängden reduceras oavsevärt innan den
tillförs valfri mark. Alternativt läggs den på tipp. Återföring till åker av
aska med kadmium/fosfor-förhållandet > 100 mg Cd/kg P är olämpligt.

De inledande försöken med rening av aska med termiska metoder visar
att det är möjligt att nå en hög reningsgrad, troligen till en rimlig
kostnad.

Av den beskrivna potentialen om ca 100 TWh biobränsle kan ca 75 TWh
användas för tillkommande kraftproduktion. Denna bränslemängd kan
generera ca 34 TWh el med hjälp av framtida kraftverksteknik.

Emissioner till luft av spårmetaller i allmännhet och kadmium i
synnerhet måste beaktas vid utveckling av förgasningsteknik för
biobränslen.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Vattenfall bedriver i projekt Bioenergi sedan 1990 forskning och utveckl-
ing inom området elproduktion från biomassa. Projektet syftar till ett
teknikgenombrott för storskalig elproduktion. Främst omfattas
vedbränslen men även åkerbränslen studeras. Om biobränslebaserad
elproduktion skall vara av stor betydelse för Sveriges elförsörjning
kommer den att medföra förändringar på många områden i samhället
särskilt markanvändning, infrastruktur och miljö. I detta perspektiv är
acceptansfrågorna viktiga. De insatser som genomförs inom del-
områdena askåterforing och konsekvenser av biobränsleuttag har om-
världens acceptans som främsta mål.

Biobränslen innehåller spårämnen som i höga halter kan vara skadliga
för människa och miljö. Halten i bränslet är låg men vid förbränning
koncentreras de till relativt höga halter i askan eftersom andelen mine-
ralämnen i biobränslen är liten. Den minsta marginalen till skadliga
nivåer anses kadmium ha. Detta gäller generellt i flertalet terrestra
miljöer (i och på marken) och främst for skador på människa men också i
andra miljöer och på andra organismer. Eftersom biobränslen innehåller
relativt mycket kadmium anses detta ämne vara en av nyckelkomponen-
terna när det gäller att vinna acceptans för ett biobränslesystem.

Biobränsleuttag medför att nyttiga ämnen såsom näringsämnen och de
basiska metallerna bortförs. Vid förbränning hamnar alla dessa utom
kväve till största delen i askan. Enligt kretsloppsprincipen bör alltså
askan återföras till produktionsplatsen. Frågan har emellertid ställts om
detta är klokt med hänsyn till de skadliga ämnen som då samtidigt
återförs till naturen. Den princip som hittills tillämpats för icke naturliga
material som innehåller skadliga ämnen är att dessa slutförvaras på
särskilda tippar. Detta projekt har genomförts för att ge underlag för
avvägningar och beslut om vidare insatser inom området.

1.2 Mål

Projektets målsättning är att sammanställa tillgänglig information om
flöden, mängder och trender i skog, skogsmark, grödor och åkerjord
samt att utgående från detta beskriva och diskutera hur olika strategier
för hantering av vedaska kan påverka kadmiumförekomsten.
Möjligheten att avlägsna kadmium från askan skall även belysas.



1.3 Definitioner
I avsnitt 5.2.2 indelas jordskorpans grundämnen i 11 vanliga element och
övriga spårämnen. Metaller indelas i lätta och tunga. Härmed menas
vanligen att densiteten i det metalliska tillståndet är över eller under 5000
kg/m3. Detta innebär att t ex natiium, kalium, kalcium och aluminium
är lättmetaller medan t ex järn, mangan och alla tyngre metaller bl a
kadmium är tungmetaller. I svenskt och tysk teminologi används ofta
uttrycket tungmetaller 'Schwermetallen) när man menar metaller som
är skadliga i naturen medan man i anglosaxisk teminologi främst
använder termen "trace metals" (spårmetaller). Eftersom man sällan
önskar inkludera järn bland dessa används här begreppet spårmetaller.
Spårmetaller är således, i analogi med definitionen for spårämnen, alla
metaller utom aluminium, järn, kalcium, natrium, kalium, magnesium
och titan.

Inom biologin och framför allt växtodlingen indelas elementen i
makronäringsämnen t ex: kväve, fosfor, kalium, kalcium och
mikronäringsämnen t ex: bor, kisel, fluor, jod, mangan, järn, kobolt,
koppar, zink, molybden, etc. De ämnen där ingen nyttig funktion i de
biologiska systemen konstaterats kallas icke essentiella. Hit hör
kadmium och flera andra spårmetaller såsom: arsenik, bly och kvick-
silver.

Halter av spårämnen anges vanligen i viktsandelar såsom mg/kg och
ppm (parts per million). Flera olika räknebaser förekommer vilket kan
leda till missförstånd. Bränsleanalyser presenteras ofta med det torkade
provet som bas (ex mg/kg TS) även den askfria substansen kan vara
basen. Ibland är det oklart om resultatet avser bränslet eller det inaskade
bränslet. Askanalyser kan baseras på det våta, det torra eller det kolfria
provet. Inom livsmedelsområdet används främst begreppet färskvikt dvs
inkl vatten. Ibland antar laboratoriet att alla ämnen föreligger som oxider
och presenterar metallhalterna i form av metalloxider. Endast
undantagsvis kontrollerar man om antagandet gäller. Askor innehåller
vanligen förutom oxider även betydande mängder karbona ter mm.

1.4 Inledning

Studier som denna där en parameter skall belysas i flera olika naturliga
system med och utan mänsklig påverkan mynnar ofta ut i en begränsad
information som läsaren kan ta till sig som en utantilläxa. För att förstå
mer av de osäkerheter och mekanismer som ligger bakom de konsta-
terade förhållandena finns kapitlen 1-4 som utgör en omfattande men
nödvändig bakgrund för de följande resultatkapitlen. Avsikten är att
kapitel 5 skall ge en generell insikt om kadmiums rörlighet i mark.
Läsaren skall själv kunna tänka sig vilken inverkan en viss behandling
kan förväntas ge upphov till.

Ett varmt tack riktas till dr Bo Bergkvist, Växtekologiska institutionen vid
Lunds Universitet som granskat kap 5 och 6, agronom Jan Eksvärd,
Lantmännen som granskat kap 7, byrådirektör Björn Wallgren,
Naturvårdsverket som granskat kap } samt civ ing Gerd Bergqvist,
Vattenfall Utveckling AB som granskat rapporten i dess helhet.



2. MATERIAL OCH METODER

Arbetet har genomförts på grundval av de uppgifter som påträffats i
litteratur eller andra källor och omfattar dels kunskapssammanställning
och dels analys. Möjligheterna att separera kadmium från aska har
studerats i laboratorieförsök.

Litteratursökningen inleddes med automatisk sökning i följande data-
banker: Chemical Abstract, Compendex, Enviroline 40, Environmental
Bibliography, Georef, Lukas och Pollution Abstracts. En sökprofil upp-
rättades där följande sökord ingick: Cadmium, wood, biomass, wood?,
emission?, fuel?, combustion, gasification, slag?, ash?, soil?, leaching,
groundwater, ground(w)water, plant?, tree?, slagfuming, slag(w)fuming,
slag(3n)fuming samt olika kombinationer av dessa. Tecknet ? betyder
sammansättningar där nyckelordet ingår.

Resultatet av sökningen var att de tekniska nyckelorden tillsammans
med kadmium gav mycket få referenser (<10) i alla databaserna. De
biologiska nyckelorden gav emellertid flera hundra referenser. Om
sökprofilerna parades med ett krav på "wood" och "biomass" sjönk
antalet till ca 10. Att bearbeta flera hundra referenser ansågs inte möjligt
varför endast de mindre volymerna bearbetades vidare.

Parallellt genomfördes sökning i redan känd litteratur och kontakter togs
med personer som är verksamma inom området. Detta möjliggjorde
tillsammans med litteratursökningen en relativt täckande kunskaps-
insamling.

Laboratorieundersökningarna har genomförts på ett urval av askor som
insamlats inom projekt "Karakterisering av vedaska" inom Vattenfalls
Bioenegiprojekt. Försöken beskrivs utförligt i bilaga 4 och försöks-
resultaten presenteras i avsnitt 10.2.

Kunskapssammanställningen och analysen har genomförts av
Vattenfall Utveckling AB, Affärsområde Energiomvandling, System och
Processteknik i Råcksta av Tomas Åbyhammar och Marie Fahlin.
Laboratoriearbetena har genomförts vid Vattenfall Utveckling AB,
Materiallaboratoriet i Västerås av Sirpa Holmroos. Litteratursökning och
anskaffning har mestadels gjorts med hjälp av Vattenfalls Bibliotek vars
goda resurser, kunniga och hjälpsamma personal förbättrat och för-
billigat arbetet.



3 ALLMÄNT OM KADMIUM

3.1 Förekomst och egenskaper
Kadmium tillhör grupp 12 eller grupp lib, zinkgruppen, i grund-
ämnenas periodiska system [Hägg, Gunnar 1966]. Kadmium är i
reducerad form en silvervit metall som är mycket giftig. Den upptäcktes
av Stromeyer 1817 vid glödgning av zinkkarbonat och gavs namnet
kadmium efter det antika namnet for zink. Dess kemiska beteckning är
Cd. Kadmium angrips lätt i fuktig luft och bildar då tunna skikt av
hydroxid och om koldioxid finns närvarande, karbonat eller
hydroxidkarbonat. Dessa skikt skyddar mot ytterligare angrepp.

I jordskorpan finns kadmium i mycket små mängder, medelhalten är
0,10 |ig/g och anses utgöra det 64:e mest förekommande grundämne i, i
jordskorpan [Adriano, D C 1986]. Vissa andra källor anger något högre
halt. MetalLn förekommer oftast i högre halter tillsammans med zink
och bly i sulfidmalmer [Laveskog, A et al. 1976]. Halten kadmium i
zinkmineral är måttlig, oftast under 0,5 vikts-%. Förhöjda halter av
metallen finns också i sediment och sedimentära bergarter som bildats
under reducerande förhållanden t ex lerskiffer.
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Figur 3.1 Bakgrundsnivåer för kadmiumhalter, viktsandel enligt
[Heidenstam, O et al 1985].

Kadmium är divalent i alla stabila föreningar. Den vanligaste föreningen
är kadmiumsulfid. Kadmium kan bilda hydroxider samt komplex med
ammonium och cyanid m fl och bildar vita olösliga föreningar av
karbonater, arsenater, fosfater, oxalater och ferrocyanider. [Adriano, DC
1986]. Även selenider är mycket stabila [Bergqvist, G. 1992].



Flyktigheten är hög även vid låga temperaturer, jämfört med andra
metaller är det endast kvicksilver som är mer flyktig. Rent kadmium
finns i gasfas endast under kortare perioder, reaktion sker snabbt med
omgivande luft till oxid, sulfid, klorid, sulfat osv bland annat beroende på
luftens sammansättning. Den vanligaste formen är troligen kad-
miumoxid, CdO. [Görtz, S 1988]

Kadmium fås som biprodukt i samband med zinkframställning. Den
anrikade zinkmalmen rostas oftast så att zink finns i form av oxid.
Kadmium kan då separeras ur malmen på två sätt, genom termisk eller
genom elektrolytisk reduktion. [Hägg, G 1966]

Vid termisk reduktion används kol som reduktionsmedel. Temperaturen
är högre än kokpunkten för zink, dvs 908 °C, och zinken förångas och kan
sedan kondensera ut. Kondensatet innehåller även kadmium och bly.
Eftersom kokpunkten för dessa ämnen är skilda från varann går det att
avskilja ämnena genom destination. [Hägg, G 1966]

3.2 Användning av kadmium

Den historiskt viktigaste användningen av kadmium är som korrosions-
skydd. Som nämnts tidigare ger den en skyddande yta av hydroxid
och/eller karbonat samt motståndskraft mot alkali. Kadmiumskiktet har
god elasticitet (ytan på ett föremål kan deformeras utan att kadmium-
skiktet skadas), god lödbarhet och en långvarig silvervit lyster. [SNV 3317,
1987]

Kadmium utgör ofta den negativa elektroden i laddningsbara batterier.
Dessutom har kadmium varit ett viktigt färgämne (kadmiumgult och
kadmiumrött) i plast, målarfärg, keramik och konstnärsfärger. [SNV
3317,1987]

Kadmiumsalter används också som stabilisator av plaster för att minska
påverkan av värme och solljus såsom bl a missfärgning. [SNV 3317, 1987]

3.3 Hälsoeffekter av kadmium

I det biologiska systemet har kadmium, såvitt man upptäckt, ingen
positiv funktion. Det har länge varit känt att metallen är giftig men dess
biologiska verkan uppmärksammades först i samband med den sk Itai-
Itai-sjukan i Japan under 1960-talet. 1968 kom en officiell deklaration
från de japanska myndigheterna att sjukdomen berodde på kadmium-
förgiftning pga kadmiumhaltigt ris [Laveskog, A 1976]. Livsmedel får
därför inte komina i kontakt med kadmium. Vid upphettning av material
som innehåller kadmium bildas en gas som är mycket giftig att inandas.
Det har inträffat ett flertal olyckor med dödlig utgång. [Hägg, G 1966]



Nästan hela kadmiumintaget kommer via maten. Av totalt tillfört
kadmium via maten är det mellan 3 och 7 % som absorberas i kroppen,
[SOU1992:14, 1992]. Alla livsmedel innehåller kadmium men i de flesta
fall är halterna låga dvs under 20 mikrogram/kg, [Livsmedelsverk,
Statens 1989]. Rökare som röker 20 cigaretter om dagen får dock i sig mer
kadmium via röken än genom maten. Bidrag från dricksvatten och
andningsluft är normalt utan betydelse. [SNV-Miljöprogram,l987]

Vid långvarig exponering av kadmium uppkommer i första hand skador
på njurarna. Känsligheten for kadmium varerar mellan olika indivier,
en uppskattning visar att 1 % av befolkningen når den kritiska nivån vid
50 mg kadmium per kg våt njurbark, 10 % vid ca 200 mg/kg och 50 % av
befolkningen reagerar vid 250 mg/kg. [SOU1992:14 1992]

Om det genomsnittliga intaget av kadmium via födan är ca 200 ^g/dygn
kommer ungefar 10 % av befolkningen att före 45 års ålder få lättare njur-
skador. Om intaget är 50 ng/dygn sänks siffran till ca 1 % av be-
folkningen. [SOU1992:14 1992]

Medelintaget i Sverige är idag mellan 8 och 10 pg/person,dygn (vilket
motsvarar knappt 30 kg/år for hela befolkningen) medan Världs-
hälsoorganisationen (WHO) rekommenderade maxhalt ligger på mellan
400-500 pg/dygn. [SOU1992:14 1992]. En internationell arbetsgrupp inom
WHO och FAO [JECFA, 1989] säger emellertid att det dagliga intaget inte
bör överstiga 1 mikrogram per kg kroppsvikt. Det innebär ca 70
mikrogram/person, dygn vilket beräknats leda till en halt i njurbarken av
50 mg/kg efter 50 år [Statens Livsmedelsverk 1989].

Den genomsnittliga halten i njurbarken hos icke rökare i Sverige är ca 12
mg/kg medan den är ungefär dubbelt så hög hos rökare. Detta skall inte
tolkas så att säkerhetsmarginalen generellt är stor dels därför att äldre
personer får högre halt och dels därför att mängden är ojämnt fördelad
hos befolkningen, [Statens Livsmedelsverk 1989].

Förutom njurstörningar inträffar följande, [Görtz, S 1988]: I människan
finns enzymer och proteiner som producerar för kroppen livsnödvändiga
ämnen och står för ämnestransporten i kroppen. Dessa enzymer och
proteiner består av tjugo sammankopplade aminosyror. Två av de tjugo
aminosyrorna innehåller svavel (som ibland är ersatt av selen). Svavel
(eller selen) har stor betydelse för aminosyrans funktion. Då kadmium
binds till svavel (eller selen) blockeras delar av aminosyran med nedsatt
biologisk effekt som följd.

En belgisk undersökning - Cadmibel - visar att skada på njurfunktionen
kan uppstå vid lägre exponering än vad som tidigare antagits,
[naturvårdsverk, Statens 1992]. Exponeringen är något högre i Belgien än
i Sverige, ca 15 pg kadmium/dag mot 8-10 i Sverige, [SOU1992:14 1992].



3.4 Annan biologisk påverkan av kadmium

Inverkan av förhöjd kadmiumhalt i naturen har studerats i flera arbeten.
Vanligen sker dessa i områden som lokalt utsatts för mycket stor och
långvarig föroreningsbelastning såsom kring smältverken vid Rönnskär
och Gusum. Nackdelen med dessa studier är att föroreningarna
innehåller många farliga metaller med liknande verkan. Man har
konstaterat nedsättning av markandningen, dvs en nedsatt biologisk
aktivitet under dessa förhållanden. Man har också konstaterat att
organismerna i någon mån kan adapteras till höga metallhalter,
[Balsberg-Påhlsson, Anna-Maj 1989]. Det finns också exempel på studier
med lägre föroreningsnivåer men forskarna tycks ha svårigheter att dra
slutsatser av dessa studier, [Nohrstedt, Hans-Orjan 1982/83].

3.5 Tillförsel av kadmium

Världsproduktionen av kadmium har under 1980-talet legat på ca 18 000
ton/år. Av dessa 18 000 är det endast 1 % som kommer ur återvunnet
material vilket betyder att nästan hela produktionen till slut kommer att
tippas i sk deponier eller spridas i naturen. Ca 70 % av allt kadmium som
har producerats i världen härstammar från 1970- och 80-talet. [SNV 3317,
1987]
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Figur 3.2 Årlig produktion av kadmiummetall i världen enl Minerals
Yearbook 1980.



Den sk teknosfären (produkter i det mänskliga samhället) i Sverige
tillfördes 1990 ca 150 ton kadmium. Den största mängden kommer från
batterier och denna del ökar snabbt. [SOU 1990:59, 1990]. Räknat på en 50-
års period fram till 1990 har ett förråd av ca 5 000 ton byggts upp i
teknosfären. Var allt detta kadmium finns är inte känt. Den största delen
är fortfarande i bruk, hushållsavfallet innehåller endast ca 20 ton/år och
industriavfallet lika mycket, [SNV-Miljöprogram 1987].
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Figur 3.2 Nettoinflöde av kadmium till Sverige (grov uppskattning),
[SOU 1990:59,1990]



3.6 Intenationell utblick över åtgärder mot kadmiums spridning
i miljon

Internationellt arbete for att minska spridningen bedrivs av nedan-
stående organisationer enligt [Statens naturvårdsverk 1992]

a. Pariskonventionen (PARCON) arbetar med landbaserade källor
(SÖ-1976:14 och SÖ 1986:51). EG stöder arbetet.

b. OECD arbetar med riskminimering av kadmium främst från
handelsgödsel.

c. CODEX är ett samarbetsorgan mellan WHO och FAO som arbetar
med att fastställa ett gränsvärde på spannmål om 0,1 mg/kg. Sverige
planerar att ansluta sig till detta gränsvärde.

d. EG-kommisssionen arbetar med gemensamma regler för nickel-
kadmiumbatterier. EG planerar inte någon avgift på kadmium i gödsel-
medel såsom man gör i Sverige.

e. De Nordiska länderna har en viss samsyn angående gödselmedel
som presenteras i [Nord-1991:27, 1991] men man har ändå valt olika
vägar. Finland och Norge har gällande gränsvärden för gödselmedel och
Danmark har beslutat införa gränsvärde från 1995.

f. EES-avtalet med EG medför vissa miljöbestämmelser av minimika-
raktär vilket som regel inte bedöms ge Sverige några svårigheter.
Medlemsländerna är oförhindrade att införa hårdare regler om den
positiva miljöeffekten som uppnås står i relation till den negativa effekten
på handeln.



4 KADMIUM I LUFT OCH VATTEN

4.1 Inledning

4.1.1 Emissioner
Naturliga utsläpp till atmosfären förekommer och kommer främst från
vulkanisk aktivitet. De naturliga utsläppen är mindre än de antropogena,
se figur 4.1 och figur 9.1.
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Fig 4.1 Atmosfärisk emission av kadmium i hela världen i slutet av 1970-
talet, [Heidenstam, O et al 1985]



Kadmiumutsläppen i S.erige har minskat kraftigt under 70- och 80-talen.
År 1985 tillförde svensk industri luften 7 ton och vattnet 2 ton. [SNV-
Miljöprogram 1987]

Den absolut största utsläppskällan var Rönnskärsverken, ett smältverk,
som ensam stod for en tredjedel av de svenska utsläppen. Andra
industrier som bidrog var övriga metallverk, järn- och stålindustri,
gruvor och till viss del avfallsförbränning. [SNV-Miljöprogram 1987]

Fram till 1990 har de svenska utsläppen minskat kraftigt, till luft
emitterades totalt 2 ton och till vatten 2,1 ton kadmium Siffrorna för 1991
ligger på ungefar samma nivå som för 1990. [Lindgren, H 1992]

4.1.2 Immissioner

Huvuddelen av kadmiet kommer via nederbörden, sk vå tdepos i t i on .
Mycket små stoftpartiklar, 0,1 - 2,0 um, bildas vid smält- och för-
bränningsprocesser. Kadmium fastnar på dessa partiklar som ofta är för
små för att avskiljas i den efterföljande reningsutrustningen (i de fall
sådan finns). Se också avsnitt 4.2.7. I atmosfären hinner vatten
kondensera ut på partiklarna och vid kollisioner med andra partiklar
koncentreras halten av föroreningar. Dessa lätta partiklar kan finnas i
atmosfären upp till några veckor vilket medför att de kan transporteras
långa sträckor. [Monitor-1987, 1987]

Avsättning av tungmetaller kan också ske genom torrdepos i t ion .
Barrträd har visat sig ha stor förmåga att avskilja tunga partiklar vilket
gör att torrdepositionen över barrskogar kan vara betydande. Dessutom är
metereologiska faktorer, som vindstyrka och vindriktning, av vikt.
[Monitor-1987,1987]

I Norden mäts nedfallet bl a genom provtagning och analys av vissa typer
av mossa. Dessa mätningar ger ett relativt mätetal för det atmosfäriska
nedfallet under de föregående 2 - 3 åren. År 1985 uppmättes > 0,8 i
sydvästra Götaland och > 0,4 i Svealand och Norrlands kustland samt
stora delar av Norrlands inland [SCB, 1990]. År 1990 hade situationen för-
bättrats avsevärt. Huvuddelen av Götaland och Svealand låg under 0,3
och huvuddelen av Norrland under 0,2 [Nord-1992:12, 1992]. Mer specifika
uppgifter ges i avsnitten om skog och åker. Dessa mätningar kan räknas
om till totalt nedfall över landet, se nedan. Mätningarna från 1990 har
inte överförts till totalt nedfall. Minskningen mellan 1985 och 1990
bedömms till ca 30%, [Riihling, 1992]. I tabell 4.2 presenteras resultaten
av mossmätningarna för olika år.

År 1975 1980 1985

Nedfall, ton/år 33 25 17

Tabell 4.2 Totalt nedfall över Sverige enligt mossmätningar, [Bernäs,
1992].



Mossmätningarna genomförs på öppen mark och i gles skog, tätorter och
punktkällor undviks. Mossmätningarna ger en viss underskattning pga
begränsad sorption och viss utlakning. Enligt [Riihling, 1992] är
skillnaden mellen öppen mark och sluten skog liten. Detta strider mot det
som sagts ovan. Mätningarna omfattar enligt [Tyler, 1992] inte
torrdeposition i skog då denna är mycket svår at t mäta. Eftersom
skogsmarken är dominerande måste detta påverka uppgiften om det
totala nedfallet i betydande grad. Här antas därför att den 1985 var större
än 20 ton. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.3.

Mätningar har också genomförts med sk nederbördstrattar vilket 1985
gav 20 ton/år. Nederbördstrattarna mäter inte den deposition som avsätts
genom filterverkan i trädkronorna. Enligt [Ross H, 1992] har
kadmiumnedfallet efter 1985 planat ut på denna nivå. Möjligheterna att
omsätta mossmätningarna till mängduppgift sr för viss yt.» och period
ifrågasätts i [Ross H, 1990].

Det råder enighet om att de tillämpade mätmetoderna underskattar den
totala depositionen men det finns olika uppfattningar om hur stort detta
fel är. Det finns också olika uppfattningar om utvecklingen av
depositionen efter 1985.

Nedfallet över Sverige är alltså numera betydligt större än de svenska
emissionerna till atmosfären. Vi blir därmed allt mer beroende av
åtgärder i våra grannländer. Tabell 4.3 visar att man också i Tyskland
tidigt vidtagit betydande åtgärder.

År Total medelhalt av kadmium i luft, ng/m3

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Tabell 4.3
1985].

10
8
7
6
5
5
4

Kadmiumhalt i luft i Nordrhein-Westfalen, [Heidenstam,

Ovanstående uppgifter sammantaget med figur 3.2 visar att marken
under några få decenier tillförts stora mängder kadmium och att
tillförseln nu avtagit i betydande grad. Dagens kadmiumhalter i marken
är således påverkade av denna förhoppningsvis tillfälliga period av stora
föroreningsmängder.



4.2 Genomförda åtgärder för att iranska utsläppen

Eftersom en stor andel av det svenska nedfallet av kadmium orsakas av
utländska utsläpp krävs internationella överenskommelser för att
minska det totala nedfallet. Det har dock gjorts en hel del för att minska
de svenska utsläppen, både åtgärder inom industrin och införande av det
svenska kadmiumförbudet.

4.2.1 Det svenska kadmiumförbudet

År 1979 beslutade den svenska regeringen att införa ett förbud mot an-
vändning av kadmium för ytbehandling, som stabilisator och som pig-
ment (SFS 1979:771). Förbudet innefattade även import av varor där
kadmium använts för dessa ändamål. Förbudet skulle börja gälla år 1980
men pga svårigheter att påverka användningen av kadmiumhaltiga
importvaror uppsköts ikraftträdandet av förbudet till 1 juli 1982. [SNV-
Miljöprogram 1987]

Dåvarande produktkontrollnämnden fick befogenhet att bevilja undantag
från förbudet och beviljade ett stort antal enskilda dispenser och även
generella undantag för ett stort antal varor. Tidsperiod för undantagen
kunde vara begränsad eller tills vidare. [SNV-Miljöprogram 1987]

Numera ingår kadmiumförbudet i förordningen om kadmium (1985:839)
som trädde i kraft 1 januari 1986. Befogenheten att bevilja undantag har
också överförts till naturvårdsverket som gjort en ny kungörelse angå-
ende undantag från lagen. De nya reglerna började gälla 1 januari 1988.
[SNV-Miljöprogram 1987]. Erfarenheter av kadmiumförbudet och mycket
av förarbetena har dokumenterats i [Nilsson, R. 1990].

4.2.2 Metallverk

Metallverk är en av de större kadmiumkällorna i Sverige. I Sverige finns
ett som är baserat på malm, Rönnskärsverken, och några skrotbaserade.
Rönnskärsverken har kraftigt minskat sina utsläpp av kadmium under
en lång följd av år. År 1987 var utsläppen totalt ca 3 ton varav 2,7 ton
släpptes ut direkt till luft. År 1990 var totala utsläppen ca 1,4 ton, varav 1,3
ton till luft. År 1991 var luftutsläppen något högre, ca 1,7 ton, beroende på
varierande produktion medan 1990 års siffror för vatten gäller även 1991.
[Hans-Roland Lindgren 1992]. Koncessionsnämnden kommer troligen
endast att ge tillstånd för utsläpp av 1 ton per år till luft vid
Rönnskärsverken år 1994, [Hans-Roland Lindgren 1992]. De 30 • 75 ton
kadmium/år som kommer till metallverken läggs i avfallsförvar där det
redan finns 200 - 500 ton kadmium.

4.2.3 Gruvor

Gruvorna har också stått för en betydande del av det svenska kadmium-
emissionerna till luft. Nästan allt kadmium kom från torkning av
metallkoncentrat med rökgaser, [SNV-Miljöprogram 1987].



Tekniken för torkning har dock förbättrats betydligt idag, 1987 använde i
princip alla gruvor termisk torkteknik medan de idag använder en typ av
mekanisk awattning sk pressning. Ett fåtal processer kan inte använda
den här sk presstekniken men de har istället försetts med effektiv
rökgasrening. På det här, sättet har kadmiumutsläppen reducerats en
tiopotens till ca 50 kg/år. Ar 1987 var samma siffra 600 kg/år. [Lindgren.
H1992]

4.2.4 Gruvavfall

Vid gruvbrytning bildas stora mängder avfall i form av berg med låg
malmhalt och anrikningsrester i form av sand. Vid sulfidmalmsgruvor
finns sedan århundraden sk varphögar och från modern tid sand-
magasin med betydande halt kadmiumsulfid. Vid kontakt med luftens
syre oxideras sulfiden till svavelsyra vilket ger goda betingelser for
kadmium att lakas ut till grund- och ytvatten. Utsläppen till luft är
emellertid små. Det årliga avfallsflödet är ca 40 ton kadmium. Totalt
finns ca 200 Mton sand och sten vid gruvorna som innehåller l'2OO ton
kadmium. Den årliga utlakningen beräknas till ca 1 ton, [SNV-
Miljöprogram, 1987].

4.2.5 Järn-och stålverk
Kadmium kommer i första hand från de verk som använder metallskrot
som råvara eftersom skrotet innehåller kadmium. De siffror på utläpp
som finns är mycket osäkra, 1987 var siffran till luft troligen något ton/år
och till vattten ca 0,1 ton/år [SNV-Miljöprogram 1987]. Genom bättre
sortering och uppsamling av skrot samt rening av diffusa utsläpp har
utläppen minskat ytterligare fram till 1991 [Hans-Roland Lindgren 1992].
På längre sikt kommer de svenska ansträngningarna att totalt minska
kadmiumanvändning att ge lägre halter i skrotet. En hake i samman-
hanget är att skrot även köps utomlands där reglerna ofta inte är lika
hårda som i Sverige. Zink och kadmiumhaltigt stoft med en
kadmiummängd av 5 - 25 ton/år kommer att läggas på avfallsupplag även
i framtiden. Dessa upplag innehåller redan 100 - 200 ton kadmium. [SNV-
Miljöprogram 1987]

4.2.6 Ytbehandling

I början av 1970-talet förbrukade den svenska ytbehandlingsindustrin
ungefär 40 ton kadmium per år. Strängare krav på utsläpp och arbets-
miljö, samt kadmiumförbudet 1979 har minskat detta värde till 1 ton per
år och utsläppen från industrin är med god marginal under 0,1 ton per
år. Inga ytterligare åtgärder planeras.



4.2.7 HushåDs- och industriavfall, förbränning
Som nämnts i avsnitt 3.5 tillförs det svenska samhället eller teknosfaren
årligen ca 150 ton kadmium med kadmiumhaltiga produkter.
Teknosfaren beräknas idag innehålla ca 5 000 ton kadmium. Årligen
produceras ca 2,5 Mton hushållsavfall, innehållande ca 20 ton kadmium.
Drygt hälften av avfallet förbräns och resten läggs i avfallsupplag.
Industriavfall uppgår till ca 4,5 Mton/år varav merparten läggs på tipp.
Detta material uppskattas innehålla något tiotal ton kadmium, [SNV-
Miljöprogram, 1987]. Slutsatsen av detta är att det for närvarande
ackumuleras mer än 100 ton kadmium/år i samhället. Potentiellt
kommer alltså kadmiummängden i avfall att öka.

Vid avfallsförbränning är det endast en mindre del som emitteras till
luft. Genom att minska stoftutsläppen från anläggningarna kan kad-
miumhalten ut också minska. Halten stoft ut har därför satts till 20
mg/m3N vid 10 % kolmonoxid. Kadmiumutsläppen till luft 1985 var 400
kg, [Monitor-1987, 1987] medan resterande mängd hamnar i askflöden
som läggs på tipp. I dag berdöms utsläppet till luft vara ca 200 kg/år,
[Drougge, B 1992].

Utlakningen till vattendrag från befintliga upplag för hushållsavfall är
mindre än 100 kg kadmium/år. Utlakningen från övrigt avfall bedöms
ännu vara liten men kommer att öka, [SNV-Miljöprogram, 1987].

4.2.8 Skogsindistrin
För skogsindustrin är statistiken bristfällig. I ett samarbete mellan
Naturvårdsverket och branschorganisationen Skogsindustrierna har
man uppmätt de totala utsläppen till vatten från massa-, papper- och
träfiberskiveindustrin till 0,6 ton kadmium/år, [Zhan, X P 1992].

Som framgår av avsnitt 6.4.1 utgör detta bara en liten del av den tillförda
mängden. Troligen lämnar en stor del av kadmiet industrin med
produkterna. En annan stor del måste vara aska och slam från massa-
industrin. Ytterligare en del "exporteras" till värmeverken med
sågverksavfall mm

4.2.9 Värmeverken
För värmeverken finns ingen statistik över kadmiumflöden. Resultaten i
tabell 8.4 och tabell 11.1 nedan ger visst underlag för bioenergidelen.



5 KADMIUM I MARK

5.1 Arealer
Skogen utgör ca 57 % av Sveriges landareal eller 23,3 Mha (1 ha = 10000
m2). Skogen är också relativt jämnt fördelad över landet. Den utgör t ex
mer än 50% av landarealen i samtliga län utom Malmöhus. Olika
klassificeringssystem ger olika arealer t ex anges i [Nilsson, Nils-Erik
1990] att arealen skogbärande mark (utan hänsyn till produktions-
kapacitet) är 28,9 Mha. I fortsättningen används 23,3 Mha. Eftersom
föroreningsbelastning, produktion mm varierar inom olka delar av
landet tillämpas en regional indelning vid upprättande av balanser.

Area of land use classes within counties and regions during the period 1986-1990

Län

landsdel'

Agoslag

Skogs-
mark

1 000 ha

Myr Berg Fjäll-
barr-
skog

Fjäll Jord-
bruks-
mark

Fridlyst &
militan

Annan
mark

Total

areal

Nbtn
\"bm
Jmtl
Vnr!
Gävl

Kopp
Vrml
öreb
Vstm
Upp*

Sihm
Sbdm
östg
Skbg
Älvs

Jkpg
Krön
Kalm
Gott
Gtbg

Hall
Blek
Km
Malm

N Norrland
S Norrland
Svealand
Götaland

Hela landet

3
3
2
1
1

1
1

7
5
5
A

23

840
289
730
661
462

955
368
591
380
3K3

302
328
619
398
"40

680
642
710
132
196

287
190
300
82

129
S52
308
976

265

1 578
932
809
176
159

420
147
44
38
16

10
14
22
24
69

57
54
20
11
15

32
3

17
4

2 511
1 145

690
329

4 673

106
91
52
93
27

14
44

9
8

19

76
36
76
6

37

3
1

78
28

107

10
11
1
1

197
172
207
359

935

284
36

254
—
—

23
1

—
—
—

—

—
—

—

—

321
254

24
—

598

2 310
421
779
—
—

33
—
—

—

_
—

—
—

_

—

_

—

2 731
779
33
—

3 543

44
87
52
76

117

103
135
142
152
213

125
163
260
355
197

150
93

235
111
88

148
51

228
344

131
244

1 033
2 259

3 668

1 543
525
142

8
5

147
9

12
4
8

9
11
4
6
5

14
9
3
7
9

4
4
6
7

2 067
156
201

76

2 500

117
132
92

101
90

103
71
50
46
53

141
49
69
70
65

80
46
70
23
66

46
32
58
60

249
283
514
686

1 732

9
5
4
2
1

2
1

1

1

1

15
8
8
8

40

822
513
911
115
860

799
775
848
629
693

664
601
050
859
114

983
844
115
313
481

528
291
610
497

336
885
009
686

915

1 Beträffande områdesindelningen, se fig. 1.1.
Källa: Riksskogstaxeringen.

Glossary: lan och landsdel — counties and regions, seefig 1.1. ägoslag— land use classes, skogsmark
—forest land, myr — swamp, berg — rock surface, fjällbarrskog — subalpine woodland.
jordbruksmark — agriculture land, fridlyst & militärt — nature resen.es and land under
military supervision, annan mark — other lands, total l indartal —total land area. hela landet
— the entire country

Tabell 5.1 Landarealens fördelning på ägoslag inom län och landsdelar
under perioden 1986-1990 [Skogsstatistisk-årsbok, 1992].
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Jordbruksmarken omfattar 3,7 Mha och är koncentrerad till Götaland
och Svealand. Av detta utgör åkermarken 2,9 Mha [Jordbruksstatistisk-
årsbok, 1987] dvs 7% av den totala landarealen som är 40,9 Mha. Av
åkermarken planeras ca 0,4 Mha ställas om till annan användning
under 1990-talets första del. Åkermarken har mer homogena om-
givningsförutsättningar än skogsmarken varför ingen regional indelning
tillämpas i denna översiktliga studie.

5.2 Jordskarpans uppbyggnad

5.2.1 Markens bildning
Jordens tillkomst och jordskorpans utveckling t o m den senaste istidens
slut för lO'OOO år sedan beskrivs i bilaga 2. Under isens avsmältning
avsattes lösa avlagringar över äldre bergarter vilka utgör den mark som
idag står till vårt förfogande fram till nästa istid om 5'000 - 10000 år. När
isen drog sig tillbaka invandrade människan.

All mark i Sverige är formad av den senaste istiden. Speciellt gäller detta
de områden som låg under sjö- eller havsytans nivå under längre eller
kortare tid. Den så kallade högsta kustlinjen utgör en tydlig gräns mellan
olika marktyper. Under denna ligger de mest produktiva markerna.
Översiktligt kan man indela dessa marker i 2 typer. Den finjordsrika och
bördiga marken som bildats på slätter och i dalbottnar genom
sedimentation och som idag till stor del tagits i anspråk som
jordbruksmark. Den grovkorniga och magra marken som svallats och
utarmats på finjord när mera sluttande terrängpartier höjdes över sjö
och hav och som idag främst utnyttjas som skogsmark.

Markanvändningen styrs till viss del av människan men det är viktigt att
komma ihåg att denna baseras till mycket stor del på de geologiska
grundförutsättningarna. Åkermarken är betydande grad manipulerad
av människan medan däremot människans direkta påverkan på
skogsmark är av mindre omfattning.

En indirekt påverkan utgör det allt fortgående sura atmosfäriska
nedfallet. Denna är dels en naturlig och långsam process vilket t ex
märks på östra Jylland som inte nedisades under den senaste istiden.
Detta medförde att jorden inte förnyades varför den har utsatts för surt
nedfall från 2 interglacialer vilket idag gör att dessa marker är mycket
försurningskänsliga.

Under det senaste halvseklet har det antropogena sura nedfallet
accelererat denna process så att åtgärder i form av sk vitaliserings-
gödsling måste vidtas förr eller senare på alla marker. Denna
problematik har bl a belysts av [Liljelund, L et al. 1990] m fl i projektet
"Skogsvitalisering".



5.2.2 Jordskorpans beståndsdelar

De vanligaste grundämnena i jordskorpan är i vikts-%: syre (46,7), kisel
(27,7), aluminium (7,8), järn (5,1), kalcium (3,7), natrium (2,8), kalium
(2,6), magnesium (2,1), titan (0,4), väte (0,1) och fosfor (0,1). Summan av
dessa 11 är 99,1 %. Detta innebär att övriga grundämnen, spårämnena
endast förekommer i ringa omfattning, [Norman, F 1991]. Kadmium
utgör ca 0,1 miljondelar (ppm), se avsnitt 3.1.

5.3 Markens uppbyggnad
En sammanställning av skogsmarkens ekologi ur skogsbrukets synpunkt
ges i [Lundmark, Jan-Erik 1986] och [Lundmark, Jan-Erik 1988].
Definitioner och termer mm ges i "Jords Egenskaper", [Larsson, Rolf
1982].

5.3.1 Vittring
Berg är uppbyggt av bergarter som i sin tur består av olika mineral. Ett
mineral är ett fast homogent ämne som förekommer i naturen oftast som
kristall eller kristallaggregat. En bergart utgörs av ett eller flera mineral
som är fast hopfogade vid varandra. De vanligaste mineralen är silikat-
mineral som främst består av kisel och syre. I Skandinavien är följande
mineral vanliga:

-Silikatmineral: kvarts, fältspat, glimrar, amfiboler och pyroxener.
-Icke silikatmineral: karbonater och oxider.

Vittring är en process där mineral och bergarter sönderfaller genom
mekanisk eller kemisk påverkan.

Mekaniskt uppstår sprickbildning redan vid bergmassans avkylning
samt när berget kommer i dagern genom det förändrade spännings-
mönstret i berget. Förutom inlandsisen är frost och strömmande vatten
orsak till krossning och målning av material.

Den kemiska vittringen blir en faktor att räkna med först när materialet
krossats så att den yta som markvattnet kan bearbeta blivit tillräckligt
stor. Bergarterna har vanligen bildats långt nere i jordskorpan under
helt andra förhållanden än de som råder på jordens yta. Skillnader i
tryck och temperatur är uppenbara men också andra skillnader såsom
förekomst av vätskeformigt vatten, fritt syre etc är betydelsefulla. Kemiskt
strävar atomerna i bergartens mineraler att inta nya jämvikter genom att
bilda nya kemiska föreningar. Vissa mineral löses kemiskt i sin helhet av
markvattnet, andra löses delvis i vätskan och de resterande atomerna
bildar nya föreningar. En tredje grupp omkristalliserar med samma
atomer i en ny konfiguration och en fjärde grupp kan ta upp vissa ämnen
ur markvätskan, t ex vatten och bilda nya föreningar.



Den kemiska vittringen kan också vara en följd av biologiska processer i
marken eftersom mineralet bildats under abiotiska förhållanden. Hög
marktemperatur och låga pH-värden leder oftast till snabbare kemisk
vittring. Vid vittringen frigörs många enskilda ämnen och föreningar, t
ex:

Basiska:

Alkalimetaller (Na, K... )
Alkaliska jordartsmetaller (Mg, Ca... )

Hydroxidjoner (OH")

Sura:

- Svavelsyror
- Kiselsyror

- Kolsyror

Spårämnen:

Metaller

* mikronäringsämnen (Cu, Zn, Cr... )
* andra metaller, t ex kadmium
Icke metaller
* mikronäringsämnen
* andra icke metaller

5.3.2 Lermineral

En vittringsprodukt som har speciellt stor betydelse för markens kemiska
och fysikaliska egenskaper är lermineralen. Dessa består av kisel och
syre som förenats i en mycket stabil tetraedisk konfiguration som bygger
upp polymera molekyler huvudsakligen formade till 2-dimensionella
skikt. Flera skikt kan ingå i molekylen. Den skiktade uppbyggnaden ger
mineralet en mycket stor och aktiv yta.

Beroende på förekomsten av andra ämnen kan kisel bytas mot andra
positiva metalljoner i några positioner i mineralets struktur. Detta ger
upphov till många olika typer av lermineral. Eftersom kiseljonen har ett
elektronunderkott på 4 och flertalet andra metaller har 1 - 3 kommer
lermineralet som helhet att få en svag negativ laddning genom detta
utbyte. Natrium, kalium, magnesium, järn och aluminium är vanligast
men även kadmium kan ingå i strukturen.



Laddningen och den stora ytan leder till att positiva joner binds till
lermineralet i en helt annan omfattning än vad som är normalt för andra
mineral. Laddningarna är svagt lokaliserade jämfört med andra bind-
ningsformer. Detta resulterar dels i en generell elektrostatisk adsorption
med liten bindnings styrka och dels i specifika platser där atomer med
viss radie och laddning kan bindas mycket hårt. Lermineralen är ofta
ofullständigt utbildade i jorden varför mängder av mellanformer
förekommer.

Förutom metalljoner där kadmium med säkerhet ingår binds till
lermineral också vätejonen och ammoniumjonen [Bolt, G H och
Bruggenwert, M G M 1978] samt vatten och organiska ämmnen [Gunnar
Hägg 1966]. Lermineral erna påverkar jorden så, att av de atomer som
föreligger som positiva joner, t ex kadmium, kan en betydande del av den
totala mängden vara bunden till lermineralerna även om halten i
markvätskan är låg.

5.3.3 Jonbyteskapacitet

De joner som har adsorberats på det sätt som beskrivs i föregående avsnitt
kan bytas mot andra joner. Denna mekanism kallas jonbyte och styrs av
aktiviteten för respektive jon i markvätskan och i markpartiklarna samt
fördelningsjämvikterna för respektive jon. Andra mineraler som har
elektriskt laddade ytor kan uppträda på samma sätt men vid sidan om
lermineralen är det främst markens organiska innehåll som är av
betydelse för markens samlade jonbytesförmåga. Den organiska substan-
sen är på samma sätt som lermineralerna främst aktiva mot negativa
joner även om mekanismerna är annorlunda. Organisk substans har
vissa grupper som kan ge svag till medelstark bindning av kadmium. En
kort översikt av kunskapsläget inom detta område ges i [Bolt, G H 1985].

5.3.4 Löslighet, speciering och analys av kflHmiiim i mark
Den kadmiummängd som finns i jorden klassificeras enligt [Adriano,
DC 1986] i följande grupper:

Markvätskan Kemiskt löst som jon eller komplex.

Utbytbart Elektrostatisk adsorption på negativt laddade lermi-
neral, organisk substans eller hydratiserade oxider.

Reducerbart Adsorption eller medfallning på oxider och hydro-
oxider av järn, mangan och aluminium.

Utfällt Vid höga pH-värden fälls karbonater och fosfater.

Organiskt Bundet till organisk fas genom komplexbildning,
kelat eller organisk bindning.

Sulfid Bundet som sulfid.
o

Återstod Bundet i mineralkristallers atomgitter, mycket
stabilt.



5.3.5 Kemisk löslighet

Den kemiska lösligheten utgör ett tak för hur höga halter som kan
uppnås under längre tid. Den kan beräknas teoretiskt utfrån uppmätta
jämviktsdata såsom visas i figur 5.2.

•o
V

o

a CO2 = C003 atm
D CO2 = 0-0003 atm
* Ca2*=

The solubiliu of several cudmium minerals compared 10 soil-Cd at 10" M.

Figur 5.2. Löslighet av flera kadmiummineral jämfört med empiriska
data för kadmiumhalten i markvätska enligt [Lindsay, W L 1979].

Författaren drar slutsatsen att beräkningarna inte gäller vid låga pH-
värden eftersom så höga halter (log Cd -7 motsvarar 11 ug/1) sällan eller
aldrig uppmätts vid praktiska försök. I en annan artikel [Santillan-
Medrano, J och Jurinak, J J 1975] där halten i 3 olika jordar (sand, silt
och lera) jämförts med med teoretiska beräkningar konstateras att
uppmätta halter kraftigt understiger de beräknade för karbonat och fosfat
vid pH-värden över 7,5 - 8. Andra författare presenterar liknande resultat.



Slutsatsen är antingen att det finns andra okända föreningar som är lös-
lighetsbestämmande eller mera troligt att de fysikaliska processerna
alltid är viktigare än den kemiska lösligheten.

En faktor som i detta sammanhang endast behandlats i samband med
risodling och sediment i ytvatten är lösligheten vid låg redoxpotential.
Fysikaliska data anger att kadmium har mycket låg löslighet redan vid
anoxiska förhållanden. I figur 5.2 visas uppmätt löslighet for kadmium
och järn i ett avfallsupplag. Diagrammen illustrerar både inverkan av pH
och redoxpotential och visar att kadmium fälls ut som sulfid vid syrebrist

(mV) j f
• 6 0 0 T

• 400-

•200-

• 0 -

-200-

pH5 pH6

0.5mgCd/l 0 0.3

'It

^

pH7

o~a2

Cd Fe

mgp»/l 500 300 200 0

Figur 5.3. Uppmätta halter av kadmium och järn i ett avfallsupplag vid
olika redoxförhållanden och pH enligt [Lindsay, W L 1979]

5.3.7 Kemisk speciering

För att möjliggöra en djupare förståelse av uppmätta data måste man
känna till i vilken form spårmetallen förekommer i olika miljöer. Kemisk
speciering kan definieras som fördelning av den totala mängden av ett
element i olika kemiska former (eng species).

Den viktigaste faktorn vid speciering av metaller i markvätskan är
koncentrationen av de närvarande liganderna (joner som kan bilda
lösliga föreningar med den aktuella metallen) och jämviktsdata för de
resulterande föreningarna. I marken finns både organiska och oor-
ganiska ligander. Klorid och sulfat är de mest betydelcefulla oorganiska
liganderna. De organiska indelas i två kategorier.



* Biokemiska:
enkla alifatiska syror
aminosyror
sura sockerarter
etc

* Humussubstans (förkortas här HS, är sura, gul till svartfärgade
polyelektrolyter):

fulvosyror
humussyror

Merparten av löst organiskt kol (DOC) föreligger som humussubstans
(kallas normalt humusämnen eller humus, här används humussub-
stans så att den engelska förkortningen HS för "humic substances" blir
förståelig).

I tabell 5.4 visas att kadmium liksom koppar, bly och zink har låg affinitet
till oorganiska ligander vid de pH-värden som är aktuella i skogsmark.

Jiorpnic speciation of Cu, Pb, Cd, and Zn at different pK and ligand concentrations. All data are from A horizons. Equilibrium calculations
vert performed using stability constants from Lindsay (1979). Only species contributing 19c or more of the total inorganic metal concentration

are included

Ref.

1
2a
2b
3

pH

4.04
3.4
3.9
3.90

Ligand conc. (̂ V

so.:-

68
200
100
137

CV

16
150
150
200

I)

NO,-

8
0

300
60

9c of total inorganic metal concentrator

Cu:-

99
97
98
98

CuSO."

1
3
2
2

Pb:"

98
94
96
95

PbSO,°

2
6
3
4

i

PbCl-

., ,

<1

1
1

Cd:*

98
93
97
95

CdS04«

2
4
2
3

CdCI'

<j

1
1
2

Z»"

99
97
98
98

ZnS04°

1
3
2
2

Ref. 1: Cronan (1980), balsam fir (Abies balsamea), podiol.
Ref. 2: Bourg and Védy (1986), (a) Scots pine (Pima syhturis), podzol. (b) European silver fir (Abies alba), acidic brown forest soil. 1
mM ionic strength was assumed.
Ref. 3: Nilsson and Bergkvist (1983), Norway spruce (Picea obies) and Scots pine, podzol. Cl~ and NO,' data not published. 1 mM ionic
strength was assumed.

Tabell 5.4. Oorganisk speciering av olika spårmetaller enligt [Bergkvist,
B et al. 1989]

Figur 5.5. Speciering av kadmium i karaktäristiskt markvatten i skog
både organiska och oorganiska ligander omfattas, enligt [Bergkvist, B et
al 1989].



Humussubstansen är mycket heterogen och behandlas ofta som en syra
med empiriskt uppmätt jämviktskonstant. Ett annat sätt är att mäta den
verkliga halten och subtrahera de kalkylerbara oorganiska föreningarna,
resten utgörs då av metall som bundits till humussubstansen. Tabell 5.5
visar att kadmium endast förenas med humus i ringa utsträckning
varför den tvåvärda kadmiumjonen dominerar i markvätskan. Detta
förhållande står i god överensstämmelse med andra resultat [Adriano,
DC 1986].

Specieringen kan också erhållas genom beräkningar på samma sätt som
lösligheten. I figur 5.6 visas att tvåvärd kadmiumjon dominerar även
med den empiriska begränsning som [Lindsay, WL 1979] tillämpar.

Or—

CdCO3 i
(octaviteT"*!

- 4 0

The hydrolysis species of Cd2* in equilibrium with soil-Cd or CdCOj(octavite) at
0.003 aim of CO,.

Figur 5.6. Speciering av läsligt kadmium i jämvikt med jord eller
kadmiumkarbonat (Oktavit) vid 0,003 atm koldioxid enligt [Lindsay, WL
1979]

i



TABLE 4.6. Distribution of cadmium species in saturation extracts of two soils treated with sewage sludge
enriched with variable amounts of cadmium."

Soil

Redding
fine sandy
loam; pH 5.1

Holtville
clay;
pH 7.6

Cd application
rate.

HgCd/g

O.I
10
20
40
80

160
0.1

10
20
40
80

160

PH.'

5.1
4.9
5.1
5.3
5.1
4.8
7.6
7.6
7.5
7.6
7.4
7.2

I,'
M

0.0IK6
0.0186
0.0210
0.0241
0.0352
0.0700
0.0265
0.0279
0.0313
0.0325
0.0483
0.0737

Cd/

0.0361
1.43
3.30
8.04

20.1
87.5
0.071

39.3
60.3
69.6
75.9
80.4

Free

7 1 . 6

71.0
72.8
67.9
70.7
67.2
67.7
63.8
65.8
65.8
67.4
65.0

CO,

0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
7.1
6.0
5.2
6.6
3.5
1.9

SO,

16.0
18.4
14.9
13.9
13.9
11.0
21.2
21.2
21.4
19.4
15.1
12.4

Distribution, %

Cl

1.6
1.4
1.4
2.9
6.4

15.6
0.8
I.I
0.7
1.7
8.6

16.2

P04

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CdT

NO,

0.3
0.1
0.4
0.5
1.0
2.0
0.0
0.0
0.1
0.3
1.2
2.0

OH

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

Fulvate

10.2
8.7

10.0
14.4
7.7
4.0
2.9
7.4
6.5
6.0
3.9
2.5

'Source: Mahler el al, 1980, with permission of the authors and [he Am Soc of Agronomy, Crop Sci Soc of America, Soil Sci Soc of
America.
'pH, = pH of the extract.
' I = ionic strength.
JCdT = total concentration in the saturation extract.

Tabell 5.7. Fördelning av kadmium i mättade extrakt från 2 jordar
behandlade med avloppsslam med olika mängd kadmium. [Adriano, DC
1986]

Resultatet av den kemiska specieringen är alltså att kadmium
huvudsakligen föreligger som tvåvärd metalljon i all normal mark om
den är löst i markvätskan. Tabell 5.7 visar att detta även gäller under
starkt förorenade förhållanden.

5.3.7 Fysikalisk speciering

De joner som är lösta i markvätskan växelverkar inte bara kemiskt med
andra kadmiumfbreningar utan också fysikaliskt med markens fasta
beståndsdelar framför allt lermineral och organisk substans. De
teoretiska mekanismerna för jonbyte på lermineraler och organisk
substans har beskrivits översiktligt i tidigare avsnitt. Vid försök med jord
kan man inte särskilja de olika fysikaliska processer som äger rum utan
är hänvisad till att registrera
fysikalisk speciering.

summan av dessa vilket här kallas för



Jord har en betydande förmåga att binda positva joner men jorden kan
också frigöra dessa om aktiviteten av andra positiva joner ökar. Detta
inträffar t ex när marken försuras och vätejonaktiviteten ökar. För
kadmium i skogsmark beskriver [Berggren, D 1992] hur ett lågt pH-värde
höjer aktiviteten för aluminium i markvätskan som i sin tur mobiliserar
kadmium som tidigare sorberats. En liknande påverkan av andra joner
har också presenterats av [Christensen, Thomas H 1986] där blandningar
av nickel, kobolt, zink, krom, koppar och bly visats minska sorptionen av
kadmium i sandig jordbruksmark.

Tidigare har [Christensen, Thomas H 1984] visat att sorptionsförloppen
för kadmium i sandiga åkerjordar är mycket snabba (95% på 10 min).
Vidare har han uppmätt sorptionsisotermer for dessa jordar inom pH-
området 4 - 7,7. Sorptionskapaciteten ökar ca 3 gånger för varje pH-enhet.
Vid pH = 6 var fördelningsfaktorn 200 - 250 (halt Cd i jord/halt Cd i
markvätska). Senare undersökningar [Christensen, Thomas H 1989]
visar att fördelningsfaktorn kan beskrivas som en funktion av pH eller
bättre av pH och halt organiskt material i jorden. Andra parametrar
ökade inte korrelationen med de uppmätta värdena för 17 olika typer av
dansk åkermark.

5.3.8 Provtagning och analys av i mark
Det kadmium som finns i den ovittrade bergarten är inte tillgängligt for
växter. Detsamma gäller kadmium som inneslutits i döda djur- och
växtrester samt den del som är hårt bunden till lermineral. För att skilja
tillgängligt kadmium från total kadmiumhalt används olika analys-
metoder.

Den växttillgängliga delen erhålls genom att provet extraheras med
svaga syror eller komplexbildare t ex:

-EDTA
-Ammoniumacetat

Totalinnehållet erhålls genom uppslutning i stark syra t ex:

-HNO3
-HNO3 + ammoniumacetat

Eftersom halterna är mycket låga är det förenat med svårigheter att ta
och hantera prov utan kontaminering. Speciellt äldre studier kan vara
behäftade med sådana fel. Eftersom kadmium är flyktigt måste även
speciella förfaranden tillgripas vid själva analysarbetet. Goda översikter
av denna problematik speciellt användning av olika extraktionsmedel ges
i [Adriano, DC 1986], [Andersson, A 1975] och [Bergkvist, Bo 1987].



5.3.9. Kadmium i ytvattenvattensystemen

Vatten som avrinner från mark har vanligen en kadmiumhalt som är
något ugA. Järn och mangan har jämfört med kadmium ett omvänt
löslighetsforhållande vid syrefattiga förhållanden i t ex markvatten. Vid
syrebrist reduceras dessa metaller och blir lösliga i halter av några mg/l.
När sådant markvatten rinner ut i ytvattensystemen oxideras järn och
mangan och falls långsamt ut som finkomiga partiklar. Den betydligt
mindre kadmiummängden adsorberas i hög grad (ca 80%) till dessa
partiklar som därefter sedimenterar. Även alger utgör partiklar med
liknande funktion. [Salomons, 1984]. Detta resulterar i att kadmium
varaktigt fälls ut i sedimenten där den så småningom bildar stabilare
föreningar såsom sulfider och oxider. Vid stora punktutsläpp har man
konstaterat att huvuddelen av kadmiet under flera hundra år inte
transporterats längre än någon km från utsläppsplatsen, [Allard, 1992].
Förhöjda halter i samma område (Bersbo i södra Östergötland) har
konstaterats ca 15 km från utsläppspunkten, [Lundholm, 1985]. Den
generella bakgrundsvärdet för kadmium i svenska ytvatten anges till 0,03
(ig/l, [Lindeström, 1992]. Även i starkt förorenade vatten som t ex
Dalälven går halten ned till denna nivå några mil nedströms,
[Lindeström, 1991]. Denna frågeställning har bearbetats teoretiskt av
[Gunneriusson, 1991], och [Lövgren, 1989]. Tabell 5.8 visar bedömnings
grunder för ytvatten.

Metall

Cd
; Pb

: Cr

! As

i Cu

! Ni

Zn

Mycket
låga

<0,01

<0.2

<0,4

<0,2

<0,3

<1

<1

2

Lä?a

0,01-0,05

0,2-1.0

0,4-2,0

0,2-1.0

0,3-1.0

1-5

1-5

3
*

Måffliet
höga

0,05-0,1

1-2

2-5

1-2

1-2

5-10

5-15

4

Höga

0,1-0,3

2-5

5-20

2-10

2-5

10-50

15-75

5 ;

Mvcket ji
höga

>0,3

>5

>20 |

>10

>5 1
>50 j

>75

Tabell 5.8 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metallhalter i
svenska sjöar och vattendrag, [SNV-1990:!, 1990]

5.3.10 i grundvatten

Opåverkat grundvatten har en kadmiumhalt av ca 0,01 ug/1. Starkt sura
grundvatten har halter mellan 0,1 och 1 ug/1. Riktvärden i Sverige är för
"tjänligt" 5 ug/1 och för "tjänligt med anmärkning" 1 ug/1, [SNV 3317.
1987]. Troligen når andra metaller t ex koppar, okänlig nivå före
kadmium vid tilltagande försurning. Detta beror bl a på korrosion i
rörledningar och armatur.



6 KADMIUM I SKOG

6.1 Inledning
Ett begränsat antal vetenskapliga undersökningar av flöden och balanser
for metaller i skog har genomförts såväl i Sverige som utomlands. Som
framgår av tidigare kapitel är emellertid mark en mycket mångformig
foretelse som ogärna låter sig beskrivas eller jämföras i enkla tal. Den
biologiska aktiviteten i flora och fauna är minst lika mångformig vilket
innebär att det krävs många mycket målinriktade studier for att beskriva
skogen i generella termer. Speciellt för spårämnen är kunskapen ännu
ofullständig men är inte desto mindre nödvändig för förståelsen av-
ekosystemen.

Förutom det atmosfåriska nedfallet av metaller är naturliga och antropo-
gena (orsakade av människan) försurningsprocesser av stor betydelse.
Sura ämnen neutraliseras i marken varvid basiska metalljoner
förbrukas och lakas ut från marken. Redan 1975 förutsåg Ulrich att mag-
nesiumbrist skulle utgöra ett hot mot försurad skog. Mangan och
zinkbrist konstaterades 1983 av Raisch i 5 granbestånd i Schwarzwald.
Liknande resultat har presenterats för nordöstra USA 1980 av Norton m fl
och för södra Skandinavien [Nilsson, S I 1985],[Falkengren-Grerup, U
1988]. Betydande skogsskador har konstaterats i Centraleuropa och i ovan
nämnda områden. I den försurade jorden ökar halten av lösligt alumi-
nium och spårmetaller som bl a är giftiga för trädens rötter.

För kadmium har negativa effekter endast påvisats i lokaler som utsatts
för stark lokal påverkan och då oftast i samband med andra spårmetaller
såsom bly, koppar och zink, se avsnitt 3.4. Markvattnets halt har stigit
betydligt under senare decenier och ligger på nivån några p.g/1. Skadliga
halter vid korttidsförsök ligger på 50 -100 \ig/l och bedöms ligga vid 10 - 50
Hg/1 vid varaktig påverkan, riktvärden saknas, [SNV 3317 1987]. Gran
uppges tillhöra de känsligaste trädarterna.

Eftersom kadmium tillförs från atmosfären, om än i något avtagande
takt, se avsnitt 4.1, måste förhållandena studeras närmare såsom sker
nedan. I dag kan man emellertid inte se någon direkt koppling mellan
kadmium och någon betydelsefull kvalitetsparameter möjligen med
undantag för kadmiumhalt i lever och njure hos vilt, [Statens
Livsmedelsverk 1989]. Daggmask och näbbmus ackumulerar kadmium
till höga halter trots kort livslängd. I övrigt är mycket lite känt om små-
djur och mikroorganismer i marken, [SNV 3317 1987].



6.2 Uppmätta lokala kadiniumbalanser i skog

Som beskrivs i kap 5 är det svårt att mäta och definiera olika deposi-
tionsformer, speciellt torrdeposition. För skog är torrdepositionen bety-
dande p g a trädkronornas stora och väl exponerade yta. Mätningar
försvåras av att salter som forts upp från rotsystemet också anrikas på
ytan av barr och blad. Torrdepositionen och efterföljande utlakning från
barren är 30 -100 % högre i skog än på öppet falt, [SNV 3317 1987].

Generellt sett anrikas kadmium i marken om pH-värdet överstiger ca 5
såsom i åkermark och viss skogsmark. När pH-värdet är mindre än ca
4,3 sker en markant höjning av utlakningen, [SNV 3317 1987].

Åtskilliga mätningar som genomförts i Sverige och andra länder har
sammanfattats av [Bergkvist, B et al 1989]. Nedanstående uppgifter
bygger på denna sammanfattning om inte annat anges. Där behandlas
också Cu, Zn, Pb, Cr och Ni. Tidigare publicerade sammanställningar
ges i [Tyler, G et al 1983] och [Bergkvist, B 1987].
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Ruppcr: (1975) Bulk dcp>»>nun. Urbjn
Mjycr (1981) Bulk dcpminun
1969-1979
Sihuli? (1985). Bulk dtpubiliun
1983-1984

Goiii cl A (1985). Bulk di-p. 1982-1984
M o w n (1985). Bulk dcp. 1982-1983
Gcorgii rial. (1982) Bulk dcposition.
1979-1981

R.mch jnd Zöul (1983). Bulk dcp. 1977-78
Triiby (1983). Bulk dcp. 1978+79
Nurnbtrj (1983). Wci-only deposition.
1980-1981
Niirnbcrg ti al. (1984) Bulk deposition.
H-inlithcl el al (1985). Bulk deposition.

Keller j n j Fliickigcr (1985) Bulk deposition.

Kabju-Pcndiasjnd Pcndui (1984) Bulk
deposition.

S2cfcr and Sicfer (19S6). Dissolved *
suspended. Three suiions. Yearly means. 1976,

Tabell 6.1 Total deposition av vissa spårmetaller i skog på olika platser,
(glha,år) enligt [Bergkvist, B et al 1989]



6.2.1 Deposition på träden
Depositionen förändras kraftigt vid passage genom trädens kronor det sk
kronskiktet. På sommaren avdunstar en stor del av nederbörden
(interception) utan att nå marken vilket i sig ökar halten av salter i den
resterande mängden. Salter tillförs också från trädkronorna dels därför
att den före regnvädret avsatta torrdepositionen löses upp och dels genom
att den indunstningsåterestod som bildas på blad och barr vid trädens
transpiration löses upp.

Eftersom barren finns på träden hela året kommer barrträd att ta upp
mer föroreningar än lövträd och öppen mark. Detta gäller inte minst det
sura nedfallet. Att barrskog har en mer försurande verkan på marken är
ett faktum. Däremot är det bara delvis sant att mer lövskog generellt
lindrar försurningen eftersom de sura ämmnen som inte fångas av
barrskog kommer att falla ned på någon annan plats.

Metallerna beter sig olika i kronskiktet. Kadmium och zink deponeras i
högre grad än andra metaller i skog jämfört med öppen mark. Döda barr
och blad bidrar också till interna strömmar i skogen (alltså ingen
nettotillförsel). Kadmium och koppar är emellertid underrepresenterade i
detta nedfall.

Som framgår av 4.1.2 ingår inte ton-depositionen på träden i den officiella
statistiken för totalt nedfall över landet.

6.2.2 Deposition på marken
Som framgår av avsnitt 5.3.7 befinner sig det växttillgängliga kadmiet
som vattenlösliga tvåvärda joner. Merparten av dessa är emellertid
bundna till markpartiklarna. Mullhalt, lerhalt och pH-värde utgör
huvudparametrar vid denna fastläggning.

I markens A-horisont (urlakningsskikt) löser de organiska syrorna från
nedbrytningsprocesserna främst aluminium och järn som transporteras
nedåt till B-horisonten (anrikningsskiktet) där de fälls ut i takt med att de
organiska syrorna når sin isoelektriska punkt. De spårmetaller som
likaledes bildar lösliga organiska komplex t ex koppar, bly och krom följer
detta mönster. Kadmium, zink och nickel är inte beroende av de
organiska syrorna för sin mobilitet. De påverkas istället främst av pH-
värdet, det vill säga vid tilltagande markförsurning fortsätter de ned
genom markprofilen. För kadmium gäller detta både i podsoler och
brunjord. Vid kraftig försurning ökar kadmiums mobilitet genom att
jonbytet försvåras. Betydande mängder kadmium kan då lakas ut direkt
från markens nedre horisonter och tillföras grund- och ytvatten. Hur
vittringen påverkas av försurningen har ej belysts. Troligen bidrar den
till den ökade mobiliteten. Eftersom så stor del av kadmiet är växt-
tillgängligt kommer det minskade jonbytet av den växttillgängliga delen
att svara för huvuddelen av den ökade mobiliteten.



6.2.3 Lokala kadmiumbalanser i skog
Åtskilliga kadmiumbalanser i olika bestånd i olika länder och med olika
föroreningsbelastning har sammanställts i tabell 6. Tabellen är rensad
från resultat där mätmetodiken är oklar. Man kan ändå se att forskarna
har haft problem att mäta t ex torrdepositionen.
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Tabell 6.2a. Sammanställning av genomförda mätningar av årligt
medelfode av kadmium i olika skogsbestånd i utlandet, glha.år, enligt
[Bergkvist, B et al 1989].
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Tabell 6.2b. Sammanställning av genomförda mätningar av årligt
medelfode av kadmium i olika skogsbestånd i Norden, glha,år, enligt
[Bergkvist, B et al 1989].



För de svenska lokalerna är balanserna i flertalet fall negativa vilket
betyder att den totala kadmiummängden i marken minskar. För de
mindre försurningsutsatta lokalerna i Hälsingland och Västerbotten är
balansen svagt positiv. Gårdsjön som ingår i materialet är bl a en
referensmätplats for emissioner från Stenungsund. (Där finns bl a
Vattenfalls oljekraftverk som tidigare emitterat stora mängder
försurande ämnen.)

Med ekosystem menas mark med tillhörande växt och djurliv. I
avvattningsområde inkluderas även utströmmande grundvatten,
ytvattendrag och mindre sjöar. Det är alltså i detta fall underförstått att
ekosystemet endast omfattar de delar av marken där grundvattenbil dnig
äger rum, sk inströmningsområden. För de lokala områden där
grundvatten strömmar ut, sk utströmningsområden har inga mätningar
påträffats. Man kan anta att mekanismerna är helt olika på dessa
marktyper. Den dominerande marktypen är dock inströmningsområden.
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Figur 6.3 Årlig kadmiumbalans. Flöden i g/ha,år och forråd i g I ha och
angivet markdjup. Soiling: Gran på sur brunjord; Bärhelde: Gran på sur
brunjord; Strödam: Gran på sur brunjord; Värsjö: Gran på podsoljord.
Källa [Bergkvist, B et al 1989].

En annan presentation ges i figur 6.3. För lokalen Soiling norr om
Schwartzwald som sedan lång tid är mycket utsatt för atmosföriskt
nedfall kan man tydligt se kadmiums mobilitet och den utlösning av
jonbytt kadmium som sker under mycket sura förhållanden.
Årsnederbörden var höga 1950 mm. Strödam i Danmark ligger längre
från kadmiumutsläppen men har drabbats av försurningen. Bärhalde i
Schwarzwald, där nederbördsmängden var 1060 mm, visar en motsatt
balans. Detta kan bara delvis förklaras av skillnader i nederbörd och
marktyp.



Annual metal budgets of the two forests (in brackets the change in the soil pool of metals as percent of current
extractablc amounts),"+" denotes an increase (gain) and "-" a decrease (loss). (Calculated from Fig. 4 and Tables V

and VI, no biomass accumulation assumed.)

Mineral soil (B horizon)*

Värsjö Gårdsjön

Ecosystem budget

Gårdsjön

Catchment
study at
Gardsjon

(gm^yr1)
Na
K
Mg
Ca
Al
Fe
Mn
(mg nr2 yr1)
Zn
Cu
Cd
Pb
Cr
Ni

-1.1
+0.30
-0.32
-0.80
-2.5

+ 1.4
-0.39

-42
+0.87
-0.25

+7.5
+0.20
-1.2

(25)
(4)

(11)
(10)

(1)
(9)

(39)

(2)
(1-5)

(2)
(0.5)

(1)
(1)

-1.7
+0.59
-0.37
-0.18
-1.6

+0.21
-0.01

-18
+ 1.9
+0.03
+7.4
+0.27
-1.2

(13)
(4)

(17)
(3)

(0.5)
(0.8)

(5)

(0.5)
(1-9)
(0.2)
(0.6)
(0.7)
(0.9)

-1.46
-1.7
-0.37
-0.81
-2.9

+0.14
-0.53

-45
+0.17
-0.25

+9.4
-0.05
-0.96

(19)
(7)
(4)
(2)
(1)

(0.7)
(18)

(1.1)
(0.1)
(0.8)
(0.2)
(0.1)
(0.5)

-3.6
-1.9
-0.51
-0.85
-1.93

+0.01
-0.06

-13
+0.42
-0.10

+7.5
-0.53
-1.6

(16)
(7)
(3)
O)

(0.6)
(0.04)

(3)

(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.9)
(0.7)

-0.14
+0.24
-0.32

±0
-0.53
-0.17
-0.04

+16
+0.43
+0.09
+6.0
-0.06
-0.18

Input to 15 cm minus output from 55 cm soil depth.
** Total deposition (wet + dry) to the forest canopy minus output from 55 cm soil depth.
**• From Hultberg (1985) (Na, K, Mg, Ca) and Grann and Rosén (1983) (Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Cr, Ni).

Tabell 6.4. Årlig metallbalans for Värsjö och Gårdsjön. Inom parentes
anges årlig förändring au respektive forråd i % av totalt utbytbart, enligt
[Bergkvist, B 1987].
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Figur 6.5. Kadmiumbalans för mogen granskog i nordligaste Skåne,
mg/m2,år, enligt [SNV1692, 1983].



Ytterligare en annan typ av massbalans har upprättats inom det av
Vattenfall finansierade projektet "Regional försurning Södermanland".
Här anges deposition, avrinning från mark och avrinning från sjö. Det är
således inte möjligt att se den lokala balansen for trädens ekosystem som
ovan, se tabell 6.6.

Noresjön Råsjön

Deposition
Avrinning mark
Avrinning sjö

1,36
0,22
0,17

1,45
0,21
0,26

Tabell 6.6. Kadmiumbalans for 2 avvattningsområden i Södermanland
1987-88, glha,år, enligt [Bergman, G et al 1989].

Resultaten visar att kadmiumbalansen for awattningasområdet är
positiv. Om resultaten i tabell 6.2 - 6.5 sammanvägs med tabell 6.6 kan
man dra slutsatsen att kadmium anrikas på större markdjup eller i
markens utströmningsområden eller i sediment i ytvatten.

Figur 6.7 visar en sammanställning av flera sådana undersökningar i
Sverige. Därav framgår att balansen är kraftigt positiv när man betraktar
ett helt avrinningsområde.

g/ha-år c P b
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Figur 6.7. Massbalanser för spårmetaller i små avrinningsområden
åren 1980 • 1987. G=Gårdsjön i Bohuslän, K=Kullarna i Hälsingland,
S=Svartberget i Västerbotten, H=Holmesvattnet i Västerbotten,
N=Noresjön i Södermanland och R=Råsjön i Södermanland. Källa
[Westling, O 1989]



De tidigare redovisade balanserna visar att den totala kad"»""*T"ängHf>rt
i trädens ekosystem, dvs träden och underliggande mark, minskar i
inströmningsområden i södra Sverige och ökar något i norra Sverige.
När även ytavrinning, utströmmande grundvatten och ytvattendrag
inkluderas ändras balansen så att kadmium fastläggs i närområdet.
Detta resultat tycks gälla generellt för hela landet

Slutsatsen av detta är att på större delen av skogsmarken, där en
grundvattenbildning sker, kommer irgHmhimVmlton i marken inte att öka
nämnvärt men kadmium fastläggs i betydande omfattning i markens
djupare skikt och i utströmningsområden för grundvatten eller i ytvatten-
drag och sjöar.

Att kadmium fastläggs i sediment i ytvatten är klarlagt sedan länge se
avsnitt 5.3.9 men resultaten i tabell 6.6 antyder att en betydande
fastläggning äger rum betydligt tidigare i vattnets kretslopp.

6.3 Kadmiumbalanser för skog i Sverige

6.3.1 Balanser

Det finns ingen sammanställning av kadmiumdepositionen för skogs-
mark. Som kommenterats i avsnitt 4.1.2 ingår inte torrdepositionen i
trädkronorna i de generella tal som anges för hela Sverige. Ett sätt att
upprätta en balans för skogen är att generalisera de lokala mätningar
som genomförts via en regional uppdelning till en totalbalans. Ett sådan
beräkning för förhållandena före 1985 redovisas i bilaga 3. Enligt avsnitt
4.1.2 har nedfallet minskat med ungeför 30% fram till 1990. Korrigeras
uppgifterna för 1985 från bilaga 3 erhålles den totaldeposition som
redovisas i tabell 6.8. Depositionen 1990 motsvarar då ca 1 gCd/ha,år som
medelvärde över hela landets skogsmark.

1985 1990

Totaldeposition
Avrinning

ca 38
ca 23

Ändring av förrådet ca 15

ca 26
ca 26

caO

Tabell 6.8 Kadmiumbalans for Sveriges skogsmark om 23,3 Mha utan
uttag av biomassa eller virke, ton kadmium I år.

Bo Bergkvist, Växtekologiska institutionen vid Lunds Universitet avråder
från sådana beräkningar. Givetvis är beräkningen behäftad med stor
osäkerhet eftersom antalet mätningar är litet. Den utgör ändå den idag
enda tillgängliga metoden för att upprätta en total balans som är
samstämmig med tillgängliga mätvärden.



6.3.2 Diskussion av balanser och mängder utan bortförsel av biomassa
Som tidigare framhållits är marken och dess ekosystem något mycket
skiftande som det är svårt att beskriva i generella termer. De studier som
genomförs syftar vanligen till att beskriva förhållandena på en större yta
trots att mätningarna avser en mycket begränsad yta. De studier som
beskriver ett awattningsområde representerar i sig ett stort område men
nackdelen är då att man inte kan separera de olika mekanismerna. Detta
innebär t ex att det inte är möjligt att se den mängd som lakats från
marken men senare avsatts i djupare markskikt eller i ytvattendrag.

En god illustration av de svårigheter som föreligger ger en jämförelse av
summan av ovanstående totaldeposition till skog före 1985 som blir 38
ton/år medan det anges i kapitel 4.1.2 att all mark i Sverige åren innan
1985 tillfördes 17 - 20 ton från atmosfären. Som nämnts tidigare ingår inte
depositionen i trädkronorna i denna uppgift vilket kan utgöra en för-
klaring till skillnaden. De lokala mätningarna avser äldre välsluten
barrskog som enligt 6.2.1 avskiljer mera föroreningar ur luften än vad
glesare bestånd och kalmark gör. Man kan således tänka sig att denna
beräkningsmetod leder till en överskattning av depositionen. Ytterligare
en orsak till avvikelsen är att mätningarna gordes i början av 1980-talet
när depositionen var större. Generellt anges inga felgränser eller andra
tillförlitlighetsmått i litteraturen.

I brist på bättre uppgifter ansätts att kadmiumnedfallet över skog är ca 26
ton/år och att det minskar. Frågan är då om avrinningen i ovanstående
balanser också skall justeras. Avrinningen styrs främst av de försurande
ämmnen som deponeras i skogen. Denna mängd minskar inte även om
det sker en omfördelning från svavel- till kvävenedfall. Det är till och med
så att utlakningen av kadmium ökar vid oförändrat surt nedfall även om
kadmiumnedfallet minskar. Därför ansätts att utlakningen ökar till ca 26
ton som anges i tabell 6.8.
Resultatet blir att deposition och avrinning ur skogsekosystemet är
ungefar lika och att kadmiummängden i skogsmarken som helhet är
oförändrad. Skillnaderna är emellertid stora med hänsyn till region,
lokal och aktuellt trädbestånd.

Observera dock att en betydande del av det avrinnande kadmiet stannar i
närområdet som framgår i avsnitt 6.2.3.

Så länge det sura nedfallet pågår kommer kadmium att bli mer mobilt
oavsett den totala kadmiumhalten i marken. Ökad mobilitet leder både till
ökad utlakning och ökat upptag i växter. En aktuell beskrivning av hur
långt försurningen av skogsmarken har gått ges i [Eriksson, 1992]. I
[Sverdrup, 1991] presenteras dessutom olika scenarier för försurningens
fortskridande. Sammanfattningsvis kan sägas att det krävs mycket långt-
gående åtgärder för att bromsa försurningsprocessen.



6.4 Avverkning av stamved

6.4.1 Industriråvara
Skogsstyrelsen anger att 30,9 Mton TS (torrsubstans) stamved och 3,3
Mton TS bark kan avverkas årligen under 1990-talet [Skogsstyrelsen 1992].
Kadmiumhalten i stamved kan approximeras med 0.2 ppm räknat på
biomassans torrvikt [Bramryd, 1985]. För bark kan samma källa tolkas
till 0,25 ppm. Den årliga mängden kadmium i detta virkesflöde blir då ca
7 ton som bortförs från skogen. Idag utnyttjas ca 27 Mton TS (ca 65
Mm3sk) vilket medför att ca 5,5 ton kadmium tillförs den samlade
skogsindustrin. Vilka vägar detta kadmium tar sedan är oklart.
Naturvårdsverket har nyligen publicerat en undersökning av
vattenmiljöerna nedströms 6 skogsindustrier [SNV 4030 1992]. Förhöjda
halter av kadmium har påvisats i samtliga områden men inga mängd-
beräkningar har genomförts. Troligen hamnar huvuddelen i den aska
och det slam som tillförs olika avfallsupplag.

6.4.2 Bränsle

Av den resterande mängden bedöms 7 Mton TS/år kunna utnyttjas som
bränsle vid samma totala förbrukning av industriråvara som under 1980-
talet. Orsaken är att vissa kvantiteter inte uppfyller framtida
kvalitetskrav t ex på grund av skogsröta. Dessutom beräknas tillväxten av
stamved överstiga det industriella behovet under överskådlig framtid,
[SOU 1992:76, 1992]. Denna mängd innehåller 1,5 ton kadmium. Om
energiinnehållet sätts till 4,5 MWh/ton blir energimängden 31 TWh/år.

6.5 Uttag av biobränsle
Skogsstyrelsen har i förarbetena till 1992 års skogsutredning och den
kommande Skogsvårdslagen studerat möjligheterna att förutom stam-
virke också ta ut andra träddelar för energiändamål. Resultaten av
beräkningarna framgår av tabell 6.9, figur 6.10 och tabell 6.11.



Tillgång på biomassa (rån gallring och slutawerkning enligt AVB 92, period 2
milj ton TS Område: 1 2 3 4 Summa

Brutto
Stamved
Toppar
Bark
Grenar
Barr
Stubbar
Summa

Efter avdrag
Toppar
Grenar
Barr
Summa

Stamved är exkl

8.8
0.3

1.0
3.1
0,8

1.1
15,1

för tekniskt spili
0.2
2,5
0.7
3,3

. toppar

6,7
0,2
0,7
2.6
0,7
0.8
11,7

0,2
2,1
0,6
2.8

5,0
0,1
0.5
2,0
0,6
0,6
8,7

0,1
1.6
0.5
2,1

9.6
0,2
1,0
4,3
1.2
1.3

17,6

0,2
3,5
0,9
4.6

30,9
0,8
3,3
12,0
3,3
3.8

53,2

0,7
9,6
2.6
12,9

Tabell 6.9. Tillgång på biomassa från gallring och slutavverkning enligt
AVB 92, period 2, enligt [Fridh, M1992].

Stubbar 7,2%

Barr 6.2%

Bruttotillgång 53 milj ton torrsubstans

Stamved exkl. topp

56.6 %

Levande /
grenar 22,5%

Toppar 1,5 %

exkl. grenar Bark 6,1 %

Figur 6.10 Fördelning av träddelar i tillgänglig biomassa, se tabell 6.9.
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Tabell 6.11. Tillgång på toppar, grenar och barr vid olika ekologiska
hänsyn, enligt [Fridh, M 1992].

Totalt kan 12,9 Mton/år torrsubstans tas ut som toppar, grenar och barr
efter avdrag p g a tekniskt spill. Efter hänsyn till biologiska och juridiska
begränsningar återstår som lägst 9 Mton/år. Kadmiumhalterna i detta
material är mycket lite studerade. De källor som påträffats tyder dock på
att halten är högre än i stamved men skillnaderna är mindre än väntat.
Det finns uppgifter om mycket höga halter i barr. Dessa kan bero på
felaktiga analyser eller på stora regionala skillnader. Troligen är halten i
barren starkt beroende på den deposition på barren som föregått
provtagningen. I så fall är halten både beroende av tid och plats med
hänsyn till lokal deposition och väderleksförhållanden före prov-
tagningen. Approximativt kan tillgängliga källor [Bramryd, 1985] tolkas
så att nedanstående halter tas som medelvärden. Den totala mängden
kan då beräknas, se tabell 6.12.



Typ Mängd TS Halt Cd Mängd Cd
Mton/år ppna ton/år

Toppar
Grenar
Barr

0,5
6,7
1,9

0,3
0,3
0,5

0,15
2,0
0,95

Summa 9,1 3,1

Tabell 6.12. Kadmiumflöde i ett maximalt scenario for hyggesrester.

Ett totalt utnyttnande av alla toppar, grenar och barr med hänsyn till
tekniska, biologiska och juridiska restriktioner men utan ekonomiska och
marknadsmässiga begränsningar leder alltså till en bortförsel av ca 3 ton
kadmium/år från skogen. Som framgår i avsnitt 1.1 finns goda skäl att
återföra biobränsleaskan till skogen varvid denna kadmiununängd skulle
komma att återföras till skogsmarken. Detta diskuteras nedan i avsnitt
8.2 och i kap 12. Energimängen i detta bränsleflöde blir 40 TWh/år vid ett
energiinnehåll av 4,4 MWh/ton TS.



6.6 Sammanställning av flöden och mängder för den svenska
skogen

6.6.1 Flöden och mängder av all kadmium i skog

Kompletteras tabell 6.8 med avrinning ur awattningsystemet samt uttag
av stamved och biobränsle erhålls en total balans enligt tabell 6.13.

Ekosystemet Awattningsområdet
(Träd o underliggande mark på instr omr) (Utstr omr, ytvatten)

Totaldeposition ca 26

Avrinning ur ekosystemet ca 26 ca 26

Ackumulering i närområdet 10 -15

Avrinning ur awattningsområdet 5-10

Borttransport med stamved ca 7

Borttransport med hyggesrester ca 3

Systemets balans: minskning ca 10 ökning ca 10 - 15

Tabell 6.13. Utkast till kadmiumbalans for den svenska skogen (23,3
Mha) med fullt uttag av stamved och hyggesrester, ton I år.

För att beräkna den totala kadmiummängden i skogsmarken måste man
känna kadmiumhalten på olika nivåer. Vidare måste man definiera hur
djupt markskikt som skall omfattas. Nivåerna 50, 55 och 100 cm används
i litteraturen. Nedanstående siffror avser kadmiummängder ned till 50
cm. Enligt [Laveskog, A 1976] är kadmiumhalten i jord 0,06 mg/kg TS.
Korndensiteten har har bedömts till 2 700 kg/m3 [Larsson, R 1982] och
porositeten till 40 % enligt samma källa. Detta ger en torrdensitet av 1 600
kg/m3. Den totala kadmfummängden i 0,5 m jord blir då ca 500 g/ha
motsvarande ca 12'000 tou i den svenska skogsmarken.

Slutsatsen blir att den svenska skogens totala kadmiuminnehåll
betraktad som en enhet minskar i ekosystemen men att kadmium
ackumuleras i awattningsområdena. Denna slutsats torde vara giltig for
hela landet men minskningen ur ekosystemet är större i de förorenings-
utsatta delarna i sydvästra Sverige. De årliga omsättningen utgör ca 2
tusendelar av det totala förådet 12*000 ton.



6.6.2 Flöden och mängder av växttillgängiigt kadmium i skog
Det kadmium som är tillgängligt för växter utgör endast en mindre del av
markens kadmiuminnehåll. Det finns emellertid starka skäl att sär-
behandla detta eftersom det kadmium som är bundet i bergarter endast
kan bli tillgängligt på mycket lång sikt. Kadmium som tillfälligt gjorts
otillgängligt genom inkorporering i biologisk substans bör däremot
betraktas som tillgängligt i det tidsperspektiv man har anledning att
tillämpa på dessa frågor. Allt kadmium som transporteras betraktas som
tillgängligt. Med dessa definitioner tillkommer en kadmiumkälla
nämligen vittringen i marken. För kadmiumbalansen i den framtida
skogen kommer vittringen att spela allt större roll som kadmiumkälla
eftersom kadmiumnedfallet minskar men det sura nedfallet säkerligen
påverkar vittringen. En annan betydelsefull faktor är de lokala minera-
lernas vittringsbenägenhet. Marken i Sverige är som framhållits tidigare
"ung" och därmed mera lättvittrad än äldre jordar. Huvuddelen av
arealen utgörs emellertid av sura bergarter med låg vittringshastighet.
Den senare faktorn dominerar så att Skandinavien har den mest for-
surningskänsliga marken i Europa. Mätningar där vittringen studerats
specifikt har inte påträffats.

Den totala förändringen i markens växttillgängliga kadmiumförråd
anges i [Tyler, G et al 1983] till 1,15 mg/m2,år motvarande 11,5 g/ha,år
och i tabell 6.4 till 0,2 ing/m2,år motsvarand 2,0 g/ha,år. Båda
uppgifterna avser samma lokal men olika år och bestånd. Det högre talet
måste betraktas som extremt men antyder samtidigt hur förhållandena
kan bli vid stark försurning i äldre granbestånd.

Mängden växttillgängligt kadmium kan beräknas ur uppgifter från tabell
6.4 till nivån 300 - 500 g/ha i 0,5 m jord. I figur 6.3 ges uppgifter som kan
omräknas till 290 respektive 350 g/ha,år för 0,5 m jord. Det högre värdet
avser en brunjord som inte är representativ för svensk skogsmark vilket
däremot det lägre värdets podsol på morän kan anses göra. Ett utbytbart
förråd i marken till 0,5 m i podsol av 250 g/ha anges av [SNV 3317 1987].
Väljer man värdet 300 g/ha blir den växttillgängli
svensk skogsmark ca 7 000 ton. Jämför man med föregående avsnitt
framgår att den växttillgängliga delen skulle vara ca 60 % av den totala.
De årliga förändringarna utgör alltså ca 2 tusendelar av förådet



7 KADMIUM I ÅKERMARK

7.1 Historik

Åkerbruket uppstod i Mindre Asien for omkring 10 000 år sedan. Den
svenska jorden började odlas för omkring 6 000 år sedan. Svedjebruk utan
mer omfattande jordbearbetning var den första odlingstekniken. Först
när dragdjur inforts bearbetades jorden i större omfattning. I första hand
utnyttjades lätta jordar. De styva lerorna i slättbygderna kunde inte
bearbetas förrän redskap av järn kunde användas.

När värmeperioden som omnämns i avsnitt 5.2.1 slutade började man för
drygt 2000 år sedan gödsla jorden. Detta blev en följd av att det kärvare
klimatet krävde att husdjuren stallades på vintern. Foderproduktionen
gav upphov till utarmning av äng och hage men skapade också natur-
gödseln. Med hjälp av naturgödseln och ett odlingsschema med träda
vart annat år upprätthöll man en acceptabel produktion. Även skogsbetet
medförde en viss transport av näringsämnen från skog till åker.

Under 1100- och 1200-talen anses både åker- och skogsmark ha varit fullt
utnyttjad av människan med hänsyn till den då tillgängliga tekniken.
Digerdöden under senare delen av medeltiden minskade tillfälligt mark-
utnyttjandet p g a befolkningsminskningen. Successivt ökade åkerarealen
fram till 1920-talet, därefter har den minskat stadigt för att nu uppgå till
2,9 Mha av vilka minst 400 000 ha är omedelbart tillgängliga för alternativ
produktion.

12, Produkter som tillförs åkermark

7.2.1 Handelsgödsel

Inom jordbruket planeras en ändring av terminologin för gödselmedel.
Tidigare användes begreppsparet konstgödsel/naturgödsel detta har
senare övergått i handelsgödsel/stallgödsel. Eftersom det numera
handlas även med stallgödsel försöker man införa begreppen:
mineralgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Här har
begreppen handelsgödsel/stallgödsel/avloppsslam använts.

Gödsling med handelsgödsel eller avloppsslam och kalkning är exempel
på de vägar som åkersystemet tillförs kadmium. Även nedfall från luften
har betydelse. Från 1970 fram till mitten av 1980-talet har tillförsel av
kadmium till åkermark minskats till ungefär hälften, se figur 7.1 nedan.

Den årliga kadmiumtillförseln med handelsgödsel anges av
[Naturvårdsverk 1992] till 2,5 ton och av [SOU1992:14 1992] till 1,6 ton.
Hydro Supra AB är ledande på handelsgödsel i Sverige. Den mängd
kadmium som Hydro Supra hanterade under 1991 var 2 400 kg. En del av
detta gick på export, 1 720 kg. Under 1991 tillförde Hydro Supra 565 kg och
Norsk Hydro 125 kg. Tillsammans tillförde koncernen den svenska
marknaden 690 kg kadmium i form av gödselmedel motsvarande 6 400



ton konstgödsel av typ PK och 6 300 ton av typ NPK samt en mindre
mängd kalksalpeter. [Persson, B 1992].

Cd-tillförsel till svensk åkerjord
(2,9 milj ha), ton/år

1970 1980 1990 2000 AR

Figur 7.1. Scenario A: Fosforråvara med låg kadmiumhalt och ny
reningsteknik införs år 1995. Scenario B: Ont om fosforråvara med låg
kadmiumhalt och ingen ny reningsteknik införs. Bägge scenarierna
gäller handelsgödsel. [SNV 3317, 1987]



Den dominerande kadmiummängden i handelsgödsel kommer från
råfosfatet. Fosforfria gödselmedel innehåller betydligt lägre halter
kadmium än de fosforhaltiga. Halten varierar dock kraftigt mellan olika
leverantörer, under 1988 och 1989 uppmättes halter mellan 0,5 och 220 g
kadmium/ton gödsel. Den största delen låg inom intervallet 50 - 80 g
kadmium/ton. [SOU1992:14 1992]

Under 1992 innehöll de svenska fosforhaltiga handelsgödselmedlen i
genomsnitt 40 mg Cd/kg P, se avsnitt 7.4.2. Stallgödsel beräknas
innehålla ca 25 mg Cd/kg P, [Eksvärd, J 1992].

7.2.2 Kalk

Det vanligaste medlet för kalkning (pH-höjning) av sjöar och marker är
kalksten. Nordkalk Kalcium AB uppger att kadmiumhalten är mindre
än 0,5 ppm i kalksten, samma värden gäller även för bränd och släckt
kalk. 0,5 är detektionsgräns för kadmium med den mätutrustning som
används [Öman, Måns 1992]. Stråbruken AB uppger kadmiumhalten för
Sala dolomit till mindre än 0,5 ppm och Glanshammar dolomit (Ern-
ström) till mindre än 0,2 ppm, [Lilja, H 1992]. I litteraturen finns exempel
på högre kadmiumhalt för svensk dolomit, [KHM 107, 1984].

Sammanlagt bidrar kalkningsmedel med ca 100 kg Cd/år vilket
motsvarar ca 2 % av den totala tillförseln, [SOU1992:14 1992].
Karaktäristiskt för kalkbranschen är att leverantörerna inte tvingats
ange relevanta kadmiumanalyser varken till kunder eller till
myndigheter. Detta är ett exempel på att samhället accepterar natur-
material utan ingående specifikationer.

7.2.3 Avloppsslam

Avloppsslam tillförs åkermark och diskuteras som ett gödselmedel för
energiodlingar. På grund av den höga vattenhalten är det for dyrbart att
spida slam på skogsmark. Den totala mängden kommunalt avloppsslam
uppgår till 180 000 - 200 000 ton torrsubstans (TS)/år. Uppgifterna
varierar. Askhalten är ca 50% av TS. Kadmiuminnehållet i svenskt slam
är nu nere på nivån 2 ppm motsvarande 0,3 ton kadmium/år. I för-
hållande till fosfor är kadmiuminnehållet 40 - 120 mg Cd / kg P. Den
mängd slam som årligen tillförs åker har minskat från drygt 100 000 ton
till ca 60 000 ton. Denna mängd innehåller ca 120 kg kadmium/år.
[Diedrichs, H 1992] och [3632, SNV 1989]



7.3 Minskning av kadmiumhalten i handelsgödsel
Kadmium finns i första hand i fosforgödselmedel. Dessa tillverkas av rå-
fosfat eller apatit. Kadmiumhalten i råfosfat varierar med olika fyndig-
heter. Arsenik- och uranhalterna kan också medföra problem. Under
1900-talet har tillförseln ökat exponentiellt fram till 1975 för att därefter
snabbt avta, se figur 7.2.

1901- 00- II. IG- ?l- 20- 31- 36- 41- 46- 5l. 55- 61- 66- 71- 7G- Bl- 86-
1005 10 15 20 ?5 30 35 40 45 5C 55 60 65 70 75 80 85 1 0

Figur 7.2 Kadmiumtillförsel till åker med fosforgödselmedel under
1900-talet, g Cd/ha, år,[SOU 1992:14,1992].

Hydro Supra har minskat kadmiumhalten i gödselmedlen genom att
övergå till fosforråvara som har låg kadmiumhalt. I och med att Hydro
Supra enligt [SOU1992:14 1992] beslutat lägga ned sin tillverkning av
fosforsyra i Sverige kan utvecklingen bli svårare att överblicka och styra.

Eftersom kadmiumhalten i gröda är relativt hög och tillförseln till
åkermarken fortfarande är många gånger större än bortförseln behövs
ytterligare åtgärder för att minska tillförseln med bl a gödningsmedel.
Några reningsmetoder går ut på att ånga av kadmiet från råfosfat. I
andra metoder sker reningen med hjälp av extraktion, dvs våtkemiskt.
Våtkemisk rening övervägs i första hand vid fosorsyratillverkning.

Den fosfatråvara som säljs på Nauri Island, ca 300 mil nordöst om
Australien, har sedan 1974 renats från en kadmiumhalt på 80 - 100 ppm
till 20 ppm. Skälet var att Japan satte ett gränsvärde på 20 ppm för im-
porterad fosfatråvara i mitten 1970-talet. Metoden som används är
kalcinering vid 1150 °C då kadmiet sublimerar. Metoden går inte att
använda om materialet innehåller mycket aluminium, kisel eller järn-
oxider. Kadmiumavskiljning genom upphettning ger dock i de flesta fall
en hög kostnad. [SNV-INDSEC, 1992]



Det franska företaget Uranium Pechiney använder en separationsprocess
som kan avskilja över 90 % av kadmiet i fosforsyra. Det var den neder-
ländska regeringen som i mitten av 1980-talet satte gränser for kadmium.
Metoden ger ökad produktionskostnad på mindre än 5 % för fosforsyra.
[SNV-INDSEC 1992]

Hydro Supra AB har utvecklat en process som kallas CADEX. Fosforsyra
extraheras i tre steg med ett organiskt extraktionsmedel. Extrak-
tionsmedlet regenereras och kadmium avskiljs i ett filter. Metoden ger 1
ppm kadmium i fosforsyran och produktionskostnaden blir ca 10 %
högre. [SNV-INDSEC 1992]

En tysk process har också tagits fram. Den bygger på liknande teknik som
den svenska men ger lägre produktionskostnad, [SNV-INDSEC 1992]. Vid
Norsk Hydro's utvecklingscenter har ca 100 metoder och patent
sammanställts i en rapport, [Kongshaug, G 1989].

Det finns alltså möjligheter att rena konstgödseln från kadmium med
mindre än 10 % ökning av produktionskostnaden för fosforsyra,
[Naturvårdsverk, 1992].

Möjligheten till miljöavgifter på kadmium i konstgödsel har diskuterats i
Sverige. Om en avgift på 30 kr/g kadmium infors blir 1 ton gödsel med
innehåll 50 ppm kadmium 1 500 kr dyrare än tidigare. Kostnaden for att
rena beräknas bli 500 kr mer per ton gödsel. Med ekonomiska medel
skulle det alltså gå att styra användningen mot mindre kadmium.
[Naturvårdsverk 1992]

Regeringen tillsatte i juni 1991 utredningen "Mindre kadmium i
Handelsgödsel" för att studera möjligheterna att infora miljöavgift på
kadmium i gödselmedel. Under utredningens gång har den svenska
tillverkningen av fosforsyra som utgör mellanprodukt för fosfor-
gödselmedel lagts ned. Utredaren föreslog därför istället att gränsvärden
på kadmiuminnehåll i gödselmedel införs (50 resp 100 g Cd/ton P i olika
gödselmedel). Om en miljöavgift ändå förordas anser utredaren att 30
kr/g Cd är en nivå som skulle kunna göra rening av fosforsyra
intressant

Sent 1992 beslutade regeringen om införande av ett högsta tillåtna värde
på 100 mg Cd/kg P i gödselmedel. Observera att detta lämnar visst ut-
rymme för en större tillförsel än dagens, se avsnitt 7.4.2.

7.4 Balanser för kadmium på åkermark
Naturgödsel innhåller betydande mängder kadmium men har huvud-
sakligen sitt ursprung på åkermarken och utgör därmed inget tillskott
till systemet. Under 1900-talet har konstgödsel blivit det dominerade
gödningsmedlet. Sammantaget med det atmosfäriska nedfallet mm är
tillförseln av kadmium till åkerjord som tidigare nämts flerfaltigt större
än bortförseln. Fosforgödselmedlen bidrar idag med ca 40 % medan
resten kommer från atmosfären och en mindre del från kommunalt slam
[Statens naturvårdsverk 1992].



7.4.1 Karimijiinhqlflns för och ltftHmiiirninnphåll i åkermark

Tabell 7.3 visar en publiserad kadmiumbalans över svensk åkermark
enligt Statens Offentliga Utredningar.

Ton/år % av totalt tillfört Cd

Tillfört:

Nedfall
Fosforgödsel
Fodermineraler
Jordbrukskalk
Slam
Summa tillfört

Bortfört

Läckage
Upptag i växter
Deponi av slam
Summa bortfört

2,26
1,56
0,05
0,10
0,02
3,99

0,17
0,05
0,13
0,35

57
39
1
2
1
100

49
14
37
100

Tabell 7.3. Kadmiumbalans för svensk åkermark. [SOU1992:14 1992]

Kadmiumhalten i den svenska åkerns matjord är ca 0,2 mg/kg med en
variation mellan 0,1 - 0,6. Räknat på matjordsskiktet 0-20 cm, motsvarar
detta 600 g/ha. Sammanlagt beräknas att det i matjorden i åkermarken
(2,9 Mha enligt 5.1) finns l'7OO ton kadmium. Nettotillförseln är 3,64
ton/år vilket motsvarar en ökning på 0,21 % per år. [SOU1992:14 1992].

En stor del av kadmiumflödet är internt inom jordbruket eftersom den
större delen av produktionen (den kadmiumrikaste) konsumeras av
husdjuren för att sedan återförs med stallgödseln. De specifika flödena
illustreras med 2 exempel i tabell 7.4.



Utan stallgödsel Med stallgödsel
i södra Sverige i Mellansverige

Tillförsel:

Fosforgödsel, 13 kg P/ha resp
8 kg P/ha och år
Stallgödsel
Nedfall
Kalk
Summa

Bortförsel:

Grödor
Läckage
Summa

0,85

1,1
0.02
1,97

0,64
0.06
0,70

0,52
0,62
0,78
0.02
1,97

0,67
0.06
0,73

Tabell 7.4 Kadmiumbalans for en växtföljd utan stallgödsel i södra
Sverige och en med stallgödsel i Mellansverige (glha,år) enligt
[SOU1992.141992].

7.4.2 Förslag till IraHmiiimtialang nr\\ lraHmiiimmangH fnr ålwrmarkfm
år 1992.
Ovanstående balans i tabell 7.3 innehåller några tveksamma poster. Om
man antar att foder som produceras på åker återförs som stallgödsel
begränsas bortförseln med växter till en del av den svenska befolkningens
totala kadmiumintag som enligt avsnitt 3.3 uppgår till 30 kg/år. Mängden
i slam anges i avsnitt 7.2 till 120 kg/år.

Under 1992 innehöll de fosforhaltiga gödselmedel som Lantmännen sålde
(80 % av marknaden) 36 mg Cd/kg P. Medelhalten i de gödselmedel som
andra sålde var ca 70 mg Cd/kg P. Detta innebor att den genomsnittliga
halten var drygt 40 mg Cd/kg P och att den totala kadmiummängden
understeg 1 ton. [Eksvärd, J 1992]

Värdet för kadmiumdepositionen hänförs till 1985 års siffror,
[Andersson, A 1992]. Beaktas den reduktion på 30% som anges i avsnitt
4.1.2 sjunker värdet till 1,6 ton/år. Som också diskuteras i 4.1.2 råder det
olika uppfattningar om depositionen verkligen minskat efter 1985. En
kompromiss är att ansätta att nedfallet är ca 2 ton/år. Beaktas
ovanstående uppgifter kan man ställa upp den balans som visas i tabell
7.5. Noggrannheten i underlaget för dessa uppgifter medger inte mer än
1 värde siffra.



ton/år g/h a, år

Tillförsel:

Nedfall ca 2 ca 0,7
Fosforgödsel < 1 ca 0,3
Fodermineraler ca 0,05 ca 0,02
Kalk ca 0,1 ca 0,03
Slam ca 0,1 ca 0.03
Summa ca 3,2 ca 1

BortförseL*

Läckage ca 0,17 ca 0,005
Livsmedel enl avsn 3.3 <0.03 ca 0.001
Summa ca 0,2 ca 0,006

Nettoökning ca 3 ca 1

Tabell 7.5 Förslag till kadmiumbalans för svensk åker år 1992 (2,9
Mha).

Ovan anges kadmiuminnehållet i matjorden. Växternas rötter finns
emellertid också i den underliggande älven. För att nå jämförbarhet med
skogsmarken bör ett totalt djup av 0,5 m beaktas. Om kadmiumhalten i
älven sätts till 0,1 mg/kg och jordens övriga egenskaper är lika de som
redovisas i avsnitt 6.6.1 blir mängden i denna del 480 g/ha eller 1 400 ton.
Totalt for 0,5 m jorddjup blir kadmiummängden med uppgifterna från
7.4.1 1 100 g/ha eller 3 100 ton på hela åkerrealen. Den relativa ökningen
av kadmiumhalten beräknad på 0,5 m jord blir då ca 0,09 % av den totala
kadmiummängden.

Inom Lantbruksvetenskaperna används sedan gammalt uppgifter endast
för matjorden. Nya sätt att ange halt och mängd kommer att leda till
missförstånd enligt [Eksvärd, J 1992]. I fortsättningen och i samman-
fattningen anges därför värdena för 0,2 m matjord utan alv vilket alltså
haltar något vid en jämförelse med skogsmark.

Med uppgifterna från tabell 7.5 kan ökningstakten för total mängd
kadmium beräknas till knappt 0,2% per år.

Den växttillgängliga delen anges av (Andersson, A 1992) till 10 - 20 % av
det totala kadmiuminnehållet. Detta motsvarar då 150 - 300 ton på hela
åkerarealen eller 50 • 100 g/ha. Allt tillfört kadmium anses vara växt-
tillgängligt varför ökningstakten är minst 1 - 2 %.

Halten i grödan ökar emellertid förnärvarande med mer än 2 % per år.
Orsaken kan vara ändrade odlingsmetoder såsom mera träda och
mindre vall med därav följande lägre humushalt samt minskad
kalkning. [Eksvärd, J 1992]



7.5 Diskussion

Balanserna säger att situationen på åker är helt annorlunda än i
skogsmarken där utlakningen i södra Sverige överstiger tillförseln.
Orsaken är dels större tillförsel men framförallt kvarhålls kadmium i
åkermarken i betydligt större omfattning på grund av högre pH-värde,
högre halt organisk substans och högre halt finkornigt material (lera).

Eftersom det sker en kontinuerlig haltökning och man inte kan peka på
några mekanismer som kan ändra på detta förhållande är det angeläget
att minska tillförseln. Data finns tillgängliga som visar att kadmium-
halten i vete i vissa delar av Sverige har värden som överstiger
världshälsoorganisationens (WHO/FAO) rekommendationer, 100 ug/kg.
Medelhalten i vete är högre i Skåne (75 ug/kg) än i övriga delar av landet
(55 (ig/kg). Delar av befolkningen i vissa delar av landet riskerar därför
att få i sig betydligt mycket mer kadmium än riksgenomsnittet.

De faktorer som styr kadmiumupptaget i gröda har behandlats i kapitel 5.
Mer specifikt för åkermark ges goda sammanställningar i [Andersson, A
1974], [Andersson, A 1981] och [Eriksson, Jan E 1990]. Inledande
modellarbeten för kadmiumupptag har utförts av FVL, [Palm, Viveka
1992]. Att bortförseln av kadmium är obetydlig beror på att stråsäd i
allmänhet och kärnan i synnerhet har lägre halt än andra växter och
växtdelar. Biotillgängligheten i olika livsmedel studeras för närvarande i
flera projekt.

En forskare [Arrenius, Erik 1992] bedömer att man i framtiden kan ta
fram genmanipulerade växter som mycket selektivt tar upp vissa ämnen
t ex kadmium. Nedan i avsnitt 7.6.4 framhålls att odling av Salix kan ha
en sådan effekt.

Livsmedelsverket genomförde 1989 en utredning angående försurningens
inverkan på kadmiumupptag i åkergrödor. Som framgår av avsnitt 5.3.7
ökar kadmiums aktivitet i markvätskan med sjunkande pH-värde. Man
konstaterar att åkermarkens pH inte har förändrats nämnvärt under de
3 senaste årtiondena vilket ofta hävdas i debatten. Den försurning som
åstadkommits genom surgörande gödselmedel, skörd, markandning och
syranedfall tycks ha motverkats av kalkning och vittring. Inte desto
mindre anser man att pH-värdena är för låga, < 6 på ca 45% av arealen
och < 5.5 på 15% av arealen. Ca 75% av av kadmiumintaget kommer från
åker via spannmål, rotfrukter, grönsaker och potatis. Samman-
fattningsvis anser man att riskerna idag är små men att halterna i
livsmedel inte skall tillåtas öka, [Statens Livsmedelsverk 1989]. Det finns
dock en viss osäkerhet om vilka mängder som kan tolereras, se avsnitt
3.3.

Som framgår i avsnitt 7.4.2 kan den nuvarande omställningen av
jordbruket och jordbrukets ekonomiska kris leda till en snabb ökning av
kadmiumhalten i livsmedel trots den avtagande nettotillförseln.



7.6 Odling av energigrödor

7.6.1 Halm
Halm är en biprodukt vid stråsädsodlingen och kan skördas utan
speciella odlingsinsatser. Halm kan därför bli ett billigt bränsle trots att
den är skrymmande och måste skördas säsongsvis. Halmens innehåll av
askämnen som ger en låg asksmältpunkt, flyktiga klorider etc försvårar
användningen genom att speciella tekniska lösningar krävs.

Användningen av halm som bränsle anges 1992 till 0,3 TWh [Bergman,
Jackie 1992] och potentialen i Sverige anges till 5 TWh [Gärdenäs, Sture
1992]. Enligt samma källa är energiinnehållet 4,7 MWh/ton TS och
kadmiumhalten ca 0,06 mg/kg TS. Den skördade mängden anges till ca 3
ton TS/ha,år [Hadders, 1992]. Motsvarande mängder blir då 60 000 ton
TS/år respektive 1 Mton TS/år och arealbehovet 20 000 ha respektive 330
000 ha. Detta betyder att den nuvarande användningen av halm för
energiändamål bortför ca 4 kg kadmium och vid fullt utnyttjande bortförs
ca 60 kg kadmium (ca 180 mg Cd/ha,år). En jämförelse med balansen för
åkermarken som kollektiv visar att dessa mängder är försumbara.

7.6.2 Energiskog
Odling av energiskog kräver intensiva odlingsmetoder men resulterar i
en hög produktion av vedbränsle. Bränslet har emellertid höga askhalter
och beroende på marken och odlingsbetingelserna erhålls relativt höga
kadmiumhalter. Halterna uppges variera mellan 0,8 och 1,7 mg Cd/kg TS
[Bramryd, T 1985], [JTI 436, 1992], [Diedrichs, H 1992]. Här utnyttjas
värdet 1,2 mgCd/kgTS. Energiinnehållet ar 4,5 MWh/ton TS [Gärdenäs, S
1992].

Under 1992 kommer 150 ha energiskog att skördas, med 10 ton TS/ha blir
produktionen 1500 ton TS motsvarande 7 GWh. Potentialen för energi-
skogsodling i Sverige anges till 25 TWh/år [Liberg 1992]. Detta motsvarar
5,6 Mton TS och kräver en areal av 560 000 ha.

Kadmiuminnehållet i dessa nuvarande resp framtida kvantiteter blir
med ovanstående förutsättningar ca 2 kg respektive 6,7 ton kadmium/år
(ca 12 g Cd/ha,år). En utbyggd energiskogsodling skulle därmed svara för
en betydande borttransport av kadmium från åkermark. Jämför med
hela åkerarealens (2 900 000 ha) årliga kadmiumtillförsel som är ca 3 ton.

Det höga kadmiumupptaget är karaktäristiskt för de studerade Salix-
klonerna. Generellt drabbas växter med stor vattenkonsumtion per bildad
mängd ved t ex lövträd av högt metallupptag. Om tillväxten hämmas t ex
på grund av konkurrens från andra växter under etableringsfasen stiger
halten ytterligare. På samma sätt är metallhalterna högre i bark och löv
än i ved. Dessa funktioner kan leda till halter på flera ppm för unga
salixbestånd. Troligen har växterna också en funktion i sina rötter som
kan minska det relativa upptaget av oönskade metaller. En teori är att
denna funktion är dåligt utvecklad för kadmium hos Salix. [Bramryd, T
1992]



7.6.3 Energigräs
Odling av gräs för energiändamål har studerats eftersom det har några
unika fördelar framför annan energiodling. Odlingen kan ske med den
teknik, personal och utrustning som redan finns inom jordbruket.
Dessutom kan växelbruk med andra åkergrödor ske liksom en återgång
till annan odling vilket kan vara nog så värdefullt om skapandet av den
nya marknaden slår fel. Det energigräs som anses ha de bästa förutsätt-
ingarna är rörflen vilket speciellt rekommenderas för odling i Norrland
bl a eftersom energiskogsodling inte rekommenderas där.

I år odlas ca 4 000 ha rörflen, potentialen uppges till 30 OOO ha och
produktionen till 5,6 ton TS/ha, [JTI 426, 1989]. Energiinnehållet och
kadmiumhalten anses vara desamma som för halm [Gärdenäs, S 1992],
se 7.6.1. Årsproduktionen blir 22 000 ton respektive 170 000 ton TS vilket
motsvarar 100 GWh repektive 0,8 TWh och kadmiuminnehållet blir ca 1
kg respektive ca 10 kg kadmium/år (ca 330 mg Cd/ha,år)

7.6.4 Sammanställning
I avsnitt 7.6 har ett framtida väl utbyggt scenario för energiproduktion på
åker beskrivits. Resultaten sammanfattas i tabell 7.4, där det framgår att
endast 590 000 ha av den totala åkerarealen om 2 900 000 ha krävs för
produktion av 31 TWh bränsle. Jämför detta med de 400 000 ha som
planerades ingå i det nu pågående omställningsprogrammet for jord-
bruket.

Gröda Areal Skörd Energi
ha tonTS/haår TWh/år

Kadmium Kadmium
mg/ha, år kg/år

Halm (330000)* 3
Energiskog 560000 10
Energigräs 30000 5,6

5

0,8

180
12000
330

60
6700
10

Summa 590000 31 6800

*Halmproduktionen kräver ingen egen areal eftersom den utgör bipro-
dukt vid odling av stråsäd.

Tabell 7.4 Sammanställning au bränsleproduktion, arealer och
kadmiuminnehåll i bränslet for ett utbyggt scenario med åkerbränslen.



Energiskogsodling kan ge ett stort energibidrag och medför dessutom att
stora mängder kadmium transporteras bort från åkern. Vid odling av
Salix kan ca 7 ton/år bortföras, detta skall jämföras med den nuvarande
totala tillförseln av 3 ton till hela åkerarealen. Energiskogsodling är alltså
ett kraftfullt sätt att minska kadmiummängden i mark. Om detta
tillämpas växelvis på åkermark kan kadmiumhalten i livsmedels-
produkterna nedbringas och svenskt jordbruk tillföras ett intressant
konkurrensmedel.

Den höga kadmiumhalten är en biologisk egenskap hos denna art. Det är
inte troligt att halten i bränslet förändras på något avgörande sätt vid
odling på olika åkerjordar. Denna fråga bör dock belysas genom
provtagning och analys av bränsle och den jord där bränslet producerats.
Helst bör detta ske på jord som inte nyligen utsatts för stora förändringar
i form av stora givor kalk eller gödselmedel.

Om den idag växttillgängliga delen utgör 200 g/ha och energiskogsodling
bortför ca 12 g/ha,år skulle det tillgängliga kadmiet vara starkt reducerat
efter 20 år med salixodling. Därefter kan man förvänta en lägre
kadmiumhalt oavsett gröda.

Halmen kan bidra med en betydande energimängd men påverkar ej
kadmiumsituationen. Energigräs är marginella både med hänsyn till
energiproduktion och kadmiumflöden,



KADMIUM I ASKA

8.1 Mängder och huvudkomponenter i aska

Mängden ren vedaska som alstras i Sverige uppskattas till 170 000 ton per
år. Ofta tillsätts andra ämnen som ytterligare ökar mängden, t ex består
aska från massaindustrin av ca 50 % kalk. [Eriksson, J 1991] Några
askanalyser presenteras i tabell 8.1 och 8.2.

ANLÄGGNING

A N

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17

i
3
5
6
6
6
6
6
1
1
6
6
6
3
6

2 x/antal A

Ca

Flyg-
aska

26
21
27
26
19
8,0
20
21
32
14
20
23
14
11
20

20

Botten-
aska

26

28
12
19
6,7
17
26
35
26
19
25
6,8

20
20

Si
Flyg-
aska

15
20
6.0
3.6
14
27
7,1
9,8
2.2
0.94
7,2
3.9
21
19
11

11

Botten-
aska

15

12
23
14
27
22
9,6
5.4
3.8
12
12
27

8.S
15

Al

Flyg-
aska

4,6
3,6
1.1
1,4
2,6
*,5
1.2
0,84
0.70
0,20
0,91
1.3
3.5
2.4
1.7

2.0

Botten-
aska

4,7

1,7
4,0
2,9
4,9
2,6
1,1
1,4
0,75
1,9
3,1
5,5

1.6
2,8

Fe

Flyg-
aska

2,6
1,6
1,1
1,1
1,4
2,9
1,1
0,85
0,49
0,46
0,82
1,5
2,0
1,9
1.2

1,4

Botten-
aska

2,5

1,0
3,0
1,7
3,1
3,4
1,0
0,71
0,64
1,0
2,1
2,0

1.1
1,8

K

Flyg-
aska

5.7
4.7
6,5
6.2
7,6
3,7
7.5
9,6
6.2
16
9,6
8.7
2.8
5,S
7.4

7,2

Botten-
aska

5.6

4,6
3,6
7,4
3,5
7.2
6,3
2,2
6,9
7,4
3.3
3,0

6.5
5,2

Tabell 8.1a. Medelhalter av huvudelement i vedaskor beräknat i % av
inaskad torrsubstans, A = anläggning nr, N = antal prov, [Holmroos, S
1992]



ANLÄGGNING

A

1
7

5
6
-7
/

s
9
10
11
12
14
15
16
17

N

1
3
5
6
6
6
6
6
1
1
6
6
6
3
6

2, x/anta I A

M«
Flyg-
aska

2.6
1.6
3.0
2 4
2.0
1,2
4,5
2,3
2,5
2,1
2,2
4,5
1,6
1,8
2,6
2,5

Botten-
aska

2,7

2.S
1,7
3,0
1,2
3.0
2.6
2,3
2,6
2.4
4,7
1,0

2,3
2,5

Mn
Flyg-
aska

1,1
0.89
2.2
1,5
0,76
1,1
1,9
1,8
1,6
1,2
1,9
2,5
1.0
1.0
1,9

1.5

Botten-
aska

T2

0.80
0,81
1.1
2,3
1.9
1.2
1,6
1.8
2,1
0,47

-> y

1.5

I

Flyg-
aska

1,1
0.79
1.7
0.94
1.1
0,61
1.2
1,8
1.2
0.9S
1,7
0.96
0.6S
1.1
1.3
1.1

Botten-
aska

0,58

1.5
0.5S
1.3
0,55
1,3
1,7
1,2
1.2
1,6
0,97
0,29

1.4

1,1

Na
Flyg-
aska

1,2
1.1
0,67
0,65
0,96
1.6
1.0
0,79
0,18
0,50
0,9S
2,2
1.7
1,4
1,1

1.1

Botten-
aska

1,0

0,69
1,6
0,95
1,8
1,5
0,62
0,18
0,21
1,4
0,90
3,0

1,3
1,2

Tabell 8.1b. Medelhalter av huvudelement i vedaskor beräknat i % av
inaskad torrsubstans, A = anläggning nr, N = antal prov, [Holmroos, S
1992]

ANLÄGGNING

1
4
S

6
7
8
9
12
14
15
16
17

BRÄNSLE

Flis
Flis
Bark
Flis
Skogsavfall/byggavfall/rivningsvirkc
Träpulver
Flis
Ris
Träbriketter
Bark
Flis
Flis

ASKIIALT
vikt- % avT.S.

3.6
2.1
2,7
2.4
15,0
0,84
2,7
3,1
0.53
2,4
2,7
3,0

Tabell 8.2. Askhalter i biobränslen, [Holmroos, S 1992]



8.2 Askåterföring
Vedaska innehåller i huvudsak kalcium, kisel, aluminium, järn,
kalium, magnesium, mangan, natrium och fosfor som alla är viktiga
näringsämnen for växter. Askan är dessutom basisk, pH mellan 12 och
13 och har en betydande buffertkapacitet, vilket gör den lämplig for för-
surad mark. Jämfört med den kalk som används för neutralisation inom
jordbruket har vedaska ungefär hälften så god neutralisationsförmåga,
[Unger et al 1990]. Kadmiumhalten i kalk är < 0,5 ppm enligt avsnitt 7.2.
Vid en kadmiumhalt understigande 0,2 ppm i aska medför alltså aska
och kalk ungefär samma kadmiumbelastning.

Det är på lång sikt nödvändigt att tillföra basiska metalljoner samt vissa
spårämnen för att kompensera uttaget av skogsindustrins stamved samt
biobränsleuttaget. Det stora behovet av sådana åtgärder är emellertid
orsakadt av det sura nedfallet som under lång tid förbrukat basiska joner
i marken. Tyvärr kan man inte heller se något slut på detta varför
kalkning och eventuellt vitaliseringsgödsling med andra ämnen än kalk
nu är en mycket angelägen åtgärd i stora delar av södra Sverige.
Kalkningsbehovet är akut för 530 000 ha i sydvästra Sverige. För 730 000
ha i södra Sverige är kalkning mycket angelägen, [Lindström, I 1992].

Det här gör askan attraktiv som jordförbättringsmedel. Dess samman-
sättning bör motsvara markens behov tämligen väl. En negativ del utgör
emellertid de oönskade spårmetallerna, exempelvis kadmium. Nationellt
sett sker ingen ökning av metallmängden om bränslet är inhemskt men
man bör givetvis analysera konsekvenserna och jämföra de alternativ
som står till buds.

Lokalt kan dock gödsling med aska innebära en ökning av spårmetall-
halterna. Uttag och spridning sker inte alltid på samma plats. Vid
platsen för uttag sker en sänkning av kadmiumhalten. Eftersom det
skulle vara positivt att sänka kadmiumhalten totalt har några metoder
för rening av askan undersökts i kapitel 15.

Naturvårdsverket rekommenderar att aska inte används på jordbruks-
mark för livsmedelsproduktion. Verket är tveksamt till gödsling av
skogsmark och annan gröda som energiskog, energigrödor och
industriråvaror. Aska från målat eller impregnerat virke bör inte alls
spridas i naturen, [SNV-Miljöprogram 1987]. Det är emellertid inte
förbjudet att sprida aska. Däremot krävs tillstånd för att leverera aska
från miljötillstånds- och konressionspliktiga anläggningar. Vanligen är
tillstånden baserade på tippning.

Idag tippas alltså askan vanligen på avfallsupplag, sk deponier, men
eftersom det finns allt färre lämpliga platser för deponier blir kostnaden
för detta hela tiden högre. Askan har även använts på annat sätt, t ex
som bindemedel i keramiska material, i cementproduktion och för att
neutralisera surt avfall. [Etiégni, L et al 1991]



Aterföring av aska kommer att kräva att ett kvalitetssäkringssystem
tillämpas. Det är således nödvändigt att förhindra att bränslen med höga
halter föroreningar kommer in i anläggningarna. Likaså får inte
bränsle- eller asksystemen tillföras diverse avfall.

För att kompensera näringsförlusterna vid uttag av avverkningsrester
behöver ca 1 ton aska/ha återföras, [Nilsson, 1991]. Transport av kalk från
kalkverk till avlägg vid skogsväg beräknas kosta 50 -100 kr/ton om arbetet
kan genomföras i stor skala, [Lindström, 1992]. Spridning i skogen från
marken med terränggående maskiner kostar enligt samma källa 120 -
150 kr/ton. Spridning från luften med helikopter än ännu inte en
fungerande teknik men beräknas kosta 250 - 300 kr/ton. Dessa kostnader
bedöms vara helt överförbara till aska om askan först genomgår en
härdningsprocess och därefter krossas och siktas till lämplig
kornstorlek. Denna behandling bedöms kosta ca 50 kr/ton. Observera att
kostnaderna avser hela askmängden dvs förutom de rena askämnena
även tillsatsämnen, oförbränt och fukt.

8.3 Kadmiuminnehåll i askan

Vedaskan består, som tidigare nämnts, till största delen av kalcium,
kalium, magnesium, natrium, fosfor och kisel. Hur mycket kadmium
askan i det framtida bioenergisystemet kommer att innehålla är inte lätt
att avgöra, de värden som finns är mycket varierande. Den bilaga som
finns i Vattenfall-rapporten "Vedaska i skogen - En litteraturstudie" av
Jan Eriksson och Pål Börjesson visar 26 olika analyser av vedaska där
kadmiumhalten analyserats. [Eriksson, J 1991]

Det saknas många viktiga uppgifter för att man skall kunna dra några
säkra slutsatser av sammanställningen, t ex vilken typ av biobränsle som
använts, kadmiuminnehållet i detta, förbränningstemperatur, mängden
producerad aska i firhållanden till tillfört bränsle, anläggningstyp,
reningsutrustning mm. Vissa arter av Salix innehåller mycket höga
kadmiumhalter, halten i askan kan därför väntas bli hög. [Eriksson, J
1991]

Vissa anläggningar redovisar enbart aska, och avser då troligen botten-
aska, medan andra redovisar både flyg- och bottenaska. Det framgår inte
om det finns någon typ av rökgasreningsutrustning i det första fallet och i
så fall vad som händer med det som avskiljs i en eventuell sådan.
[Eriksson, J 1991]

Den här jämförelsen visar i flertalet fall högre kadmiumhalt i flygaska
än i bottenaska for samma anläggning. Skillnaderna är dock stora
mellan olika anläggningar, flygaskan kan innehålla mellan två och
femtio gånger högre halt kadmium än bottenaskan. För 5 anläggningar
har både flyg- och bottenaska redovisats. Se figur nedan. [Eriksson, J
1991]



respektive bottenaska

Enhet mg/kg

Boden Osby Rörvik Skövde

Figur 8.1. Kadmium i flyg- respektive bottenaska enligt [Eriksson, J 1991]

Det finns 16 andra analyser som ger halten kadmium i (botten-) aska. Av
dessa visar alla halter under 50 mg/kg aska. Variationen i dessa värden
är också mycket stor, den minsta halten är 0,1 mg/kg och den högsta ca
20. [Eriksson, J 1991]

Senare har det gjorts analyser av vedaska av Sirpa Holmroos, Vattenfall
Utveckling AB, Västerås, [Holmroos, S 1991] samt [Holmroos, S 1992].

Slutsatsen av detta är att det inte går att beräkna karimiiimmängden i det
framtida bioenergisystemet från askanalyser. De värden som anges i
kapitel 6 och 7 är betydligt tillförlitligare.

8.4 Ask- och energimängder i det framtida bioenergisystemet
Sammanställs uppgifterna från avsnitt 6.5 samt tabell 6.11 och tabell 7.4
med bedömningar av askhalter med ledning av tabell 8.2 kan
askmängden utan restkol tillsatsmedel eller föroreningar beräknas
liksom kadmiumhalten i detta material. För att erhålla en total potential
inkluderas också en bedömd mängd av 7 Mton stamved som skogs-
industrin ännu inte efterfrågar, se avsnitt 6.4. Mängder och halter för
olika sortiment biobränsle anges i tabell 8.4.



Bränsle

Skogsbränsle

Stamved

Åkerbränslen

Energi

TWh

40

31

31

Mängd

tonTS

9

7

7

"Ren

%

2,8

1

1,5

aska"

kton

250

70

105

Kadmium

ton

3

1,5

7

ppm

12

21

66

Summa 102 23 425 11,5 27

Tabell 8.4 Årliga energier och mängder samt halter for bränsle och
aska i det framtida bioenergisystemet

Som en jämförelse kan nämnas att med ovanstående forutsättningar
innehåller skogsindustrråvaran (65 Mm3sk) ca 270 kton askämnen.

Den totala mängden aska består förutom av de rena askämnena som
anges ovan (inklusive viss askmängd från förorening i bränsleledet)
också av eventuella tillsatser av kalk, sand eller dolomit vid omvandling
samt oforbränt. Tillsatsämnena kan variera mellan 0 och 100 % av
mängden askämnen. Mängden oförbränt kan variera mellan 5 och 100 %
av mängden askämnen. Totalt kan alltså askmängden vara 1,5 - 2,5
gånger ovanstående mängd dvs 700 -1 100 kton/år. Kadmiumhalten i det
samlade flödet kan då variera mellan 10 och 20 ppm. Askans
neutralisationsförmåga motsvarar 200 - 250 kton kalk.

Tidigare utförda inventeringar av bränslepotentialen ger något lägre
resultat. I Bioenergiprojektets årsrapport 1991 anges att skogsbränsle kan
bidra med 33,7 TWh/år. Därutöver finns ca 4 TWh som inte utnyttjas idag
i skogsindustrins biprodukter, [Bodlund, 1991], I Vattenfall broschyren
"Översikt Energimarknaden 1991 - 1992" anges 78 - 88 TWh för skogs- och
åkerbränslen-
Orsakerna till den något större bränslepotentialen i denna studie är:

- De nya awerkninsberäkningarna AVB 92 medger större uttag
- Stamved som bränsle har inkluderats

Stamveden har tidigare betraktats som helig och vigd för skogsindustrin.
I dag är man överens om att det kommer att finnas stora kvantiteter som
inte har någon idag planerad användning.



En stor del, 45 - 50 TWh/år, av den nuvarande bioenergianvändningen om
ca 60 TWh/år är biprodukter från skogsindustrins stamved, [Bodlund,
1991]. Det innebär att endast 10 - 15 TWh av ovanstående potential
utnyttjas idag. Den nuvarande bränsleanvändningen vid värmeverken
framgår av tabell 11.1. Förutsatt att den nuvarande utnyttjandet inte
ändras kommer det alltså att av ovan beräknade 102 TWh återstå minst 75
TWh som t ex kan användas för ny elproduktion. Denna bränslemängd
innehåller då ca 8,5 ton iraHmium i ca 310 kton l

8.5 Relativ kadmiumhalt i olika fosforgödselmedel
Kvoten kadmium/fosfor är ett relevant kvalitetsmått for åkergödselmedel
eftersom fosfor måste tillföras och därför att fosforgödselmedel al.tid
innehåller kadmium. Med de fosforhalter som anges i [JTI 426, 1992] och
de kadmiumhalter som anges i avsnitt 7.6 kan den relativa
kadmiumhalten för askor beräknas. Halm och Salix särbehandlas med
uppgifter från [JTI 426, 1992]. I tabell 8.5 anges kadmium/fosforkvcten
enligt ovan kompletterad med uppgifter från avsnitt 7.2.

Fosforgödselmedel

Salixaska
Skogsbränsleaska
Gränsvärde från 1993
Avloppsslam
Handelsgödsel 1992
Stallgödsel
Halmaska

mg Cd/kg P

ca 1500
ca 300

100
40-120

ca 40
ca 25
cal l

Tabell 8.5 Kadmium /fosfor-kvot för olika fosforgödselmedel.



9. FLÖDEN OCH MÄNGDER I SVERIGE OCH ÖVRIGA
VÄRLDEN, SAMMANSTÄLLNING

9.1 VMden

En sammanställning av flöden och förråd i hela världen ges i figur 9.1.
Här illustreras både naturliga och de antropogena förhållanden. Se också
figur 4.1. En jämförelse mellan dessa uppgifter visar inte helt förvånande
på ganska stora skillnader.

Natural Anthropogenic

O Fluxes 103 to/Jahr

I i Reservoir 103 to

PrcM.-ni-tl.iy ,irul prc-historical cadmium fluxes. (Grunncranii Baccini, 1981)

Figur 9.1 Kadmiumflöden i hela världen, förhistoriska och
nuvarande enligt [Brunner, 1981J. Ringar = flöden i ktonlår,
rektanglar = förråd i kton.

9.2 Sverige

Uppgifterna från de föregående kapitlen har sammanställts till tabell 9.2
som visar flöden och förråd av kadmium i olika delar av Sverige och det
svenska samhället. Förutom de sammanställningar som genomförts i
detta arbete baseras tabellen främst på [SNV-Miljöprogram, 1987] och
[SOU 1990:59,1990]. Uppgifterna skall betraktas som orienterande.

Av tabellen kan man dra slutsatsen att det stora kadmiumproblemet i
Sverige finns i teknosfaren och utgörs numera främst av laddningsbara
batterier. Om en liten del av teknosfårens kadmium kommer på avvägar
utgör det ett betydande hot mot andra system. Man kan diskutera om inte
en del av tillförseln till metallverk samt järn- och stålindustrin bör vara
en export från teknosfaren.



TABELL 9.2: Sammanställning av flöden och förråd av kadmium i Sverige med de definitioner och beräkningar som redoinsats
tidigare i texten. Uppgifterna är inte helt konsistenta vad avser tidpiinktern. Denna varierar mellan 1988 och 1992.

Teknosfären totalt
- Batterier

Legeringar
- Hushållsavfall
- Industriavfall

Avfallsförvar:
- Gruvor
- Metallverk
- Järn- ocn stålindustri
- Skogsindustri
- Kommunala
- 100 TWh biobränsleeldning:
• med askåterföring
• med askåterföring till skog
• utan askåterföring

Skog, 3 alternativ:
• Inget bränsleuttag
• Max bränsleuttag
• D:o med askåterföring

Åker, 3 alternativ:
• Inget bränsle
• Max bränsle ej askåterföring
• D:o med askåterföring

Summa

Tillförsel

Ton/år
ca 150
(100)
(10)

40
30-75
15-35
5,52)

11,53)
11,53)
11,53)

ca 26
ca 26

ca 30,5

3,1
3,1
10,1

250-350

Bortförsel
Vatten Luft Export
Ton/år

1
2

0̂ 6
0,1

ca 10
ca 10
ca 10

0,1
0,1
0,1

10-15

Ton/år

0,1
2

0,2

-

-

ca 2,3

Ton/år
7

20D
ca 20D

ca84)

11,55)
4,55)

0

5,52)
102) 3)
102)3)

0
73)
73)

Förrådsökning

Ton/år
110

39
25-70
5-25
5?

39,5

0
7

11,5

ca 10
ca 6
ca 10

3
-4
3

ca 250

%
2

3
ca 13

10

7

0,1
0,05
0,1

0,2
-0,2
0,2

Förråd

Ton
5000

1200
200-500
100-200

7

7
7
7

12000
12000
12000

1700
1700
1700

ca 20 000

1) Från teknosfären till kommunala avfallsförvar
2> Från skog till skogsindustri

3) Från skog och åker till energianläggningar
4) Export av stoft från Scandust [Helgesson 1992]

5) Askåterföring



10 RENING AV VEDASKA

10.1 Teoretiska förutsättningar
Aska från biobränslen har i kontakt med vatten ett mycket högt pH-värde.
För att lösa kadmium kemiskt krävs en sur miljö och en uppslutning av
mineralerna. Askans värdefulla komponenter, de basiska metalljonerna
skulle alltså neutraliseras varför sådana metoder att rena askan inte är
önskvärda.

Däremot kan man tänka sig att lösa upp askans lättlösliga salter i varmt
vatten. Eftersom kadmiums löslighet är låg vid det höga pH-värde som då
rade*- bör lösningen få en låg kadmiumhalt. De upplösta ämnena främst
kaliumkarbonat kan då tillvaratas och återstoden läggs på tipp.
Vattenlösningen kan t ex användas för befuktning av en aska med låg
kadmiumhalt som skall återföras till skogsmark. Denna metod löser bara
en del av problemet varför även andra metoder bör studeras.

Det är känt att kadmium är en flyktig metall. I [Perry, R H 1973] anges
följande:

Kadmiumförening

metall
karbonat
klorid
hydroxid
nitrat
oxid
sulfat
sulfid

smältpunkt (°C)

321
sönderfaller >500
568
sönderfaller >300
350
sönderfaller 900-1000
1000
1750 (100 bar)

kokpunkt (°C)

767

960

sublim. 980

I oxiderande miljö bör således flertalet föreningar sönderfalla och avge
kadmium i gasfas vid ca 1000 °C. I reducerande miljö kan
förhoppningsvis all kadmium överföras till metall, varvid denna
sublimerar vid ca 800 °C.

Beräkningar av jämviktssammansättningar har utförts. Dessa visar att
kadmium sublimerar vid lägst temperatur under reducerande
förhållanden. Det finns emellertid risk att svavel som bundits till askan
avgår som svavelväte i starkt reducerande miljö. Även kaliumklorid kan
avgå vid höga temperaturer. Beräkningsresultaten indikerar alltså att
rening är möjlig samt att oxiderade miljö och temperaturer över 1000 °C
skulle vara att föredra. (Beräkningarna avses bli publicerade i annat
sammanhang.) Jämför också den reningsmetod för zink som beskrivs i
avsnitt 3.1.



Information om reningsmöjligheterna för råfosfat ges i kap 12.1. Dessa
erfarenheter bör ha viss relevans även för detta problem vilket skulle
innebära att Al, Si och Fe kan binda kadmiet. Saft Nife i Oskarshamn
tillämpar en reningsprocess för kadmiumskrot från batteritillverkning.
Man arbetar emellertid med betydligt högre halter och är tveksam till de
krav som ställs i denna applikation.

10.2 Laboratorieprov
Orienterande försök har genomförts vid Vattenfall Utveckling ABs
materiallaboratorium i Västerås, se bilaga 4. Resultaten presenteras
nedan i sammandrag.

10.2.1 Oxiderande atmosfär

Försök har genomförts för 3 biobränsleaskor. Dessa har upphettats i ett
syrgasflöde till olika temperaturer, se tabell 10.1.

Upphettning till °C Flygaska CFB Flygaska, rost- Bottenaska, rost
panna panna

Ingen upphettn
800
900
1000

800
900
1000

Kolhalt i prov %
1,3

Kadmium.

15
7,3
5,6
4,6

Kadmium

51
63
69

38,2

mg/kgr TS inaskad

30
2,4
1,2
<1

som avgått %

92
>95
>95

11,4

aska

24
23
17

9,2

4,2
29
62

TabelllO.l Upphettnings försök med askprover i oxiderande atmosfär



Försöken visar att det är möjligt att sublimera kadmium under mycket
oxiderande förhållanden. Ett prov följer i stort de fysikaliska data som
presenterats ovan och upphettning till 1000 °C ger en höggradig avskilj-
ning. Två prov ger vid 1000 °C 60 -70% reduktion viket möjligen kan
förklaras av att kadmium föreligger i annan form t ex som sulfat. Man
kan inte utesluta att kolhalterna som är mycket olika påverkat
sublimeringen.

10.2.2 Reducerande atmosfär
Samma försök har upprepats i reducerande atmosfär. Gasen bestod av
60% CO och 40% CO2, se tabell 10.2.

Upphettning till °C Flygaska CFB Flygaska, rost- Bottenaska, rost-
panna panna

Ingen
700
800
900

upphettn 15
3,1
3,7
<1

Kadmium, me/kg TS inaskat prov

30
1,7
2,7

24
8,0

700
800
900

Kadmium som avgått %

79
75

>95

95
91

>95

67
>95
>95

Tabelll0.2 Upphettningsförsök med askprover i reducerande atmosfär.
Samma kolhalt som i tabell 10.1.

10.2.3 av försöken
Försöken verifierar de teoretiska beräkningarna och studierna i avsnitt
10.1. Kadmium kan avlägsnas från förbränningsaska i betydande grad
vid oxiderande förhållanden och 1 000 °C. Vid reducerande förhållanden
uppnås mycket goda resultat redan vid 800 - 900 °C.



10.3 Industriella tillämpningar

10.3.1 Liknande teknik

Aska från eldning av kommunalt avfall innehåller ännu högre
metallhalter än biobränsleaska. Man har därför under senare år
utvecklat teknik för sublimering av framförallt kadmium och kvicksilver.
ABB har en lab- och en pilotanläggning i Schweiz samt 2 kommersiella
anläggningar under uppförande i Schweiz och Tyskland. Även andra
företag kan erbjuda samma teknik.

Förfarandet bygger på att askan värms till 1300 °C varvid den smälter och
de "flyktiga metallerna" sublimerar till en kylare där en mycket kon-
centrerad och liten avfallsmängd uppstår. Den återstående smältan kan
omformas till cm-stora kulor, stavar eller 2-3 mm stora korn. Syftet är att
askan skall forglasas dvs återföras till ett bergartsliknande tillstånd så att
utlakning av metallerna från en deponi försvåras. För biobränsleaska är
detta inte önskvärt eftersom de kvarvarande metallerna skall tillföras
marken där askan sprids. Eventuellt kan en lätt sintring vara bra for
askans agglomerering

Processen kräver ca 1 kWh el/kg aska, vilket är ganska mycket, och
offereras i storlekarna 500 och 1000 kg/h. Totalkostnaden måste betraktas
som preliminär och anges av ABB till ca 2000 kr/ton. Andra källor anger
1000 kr/ton.

10.3.2 Önskvärd teknik och utvecklingsbehov

Antag att det är ekonomiskt att bygga en reningsanläggning vid varje
större biobränsleanläggning och att denna kan betjäna andra mindre
förbränningsanläggningar i området. Beroende på hur mycket bädd-
material och sorbenter som tillsätts i anläggningarna kan en kapacitet av
5 - 30 ton/d vara lämplig.

Enligt laboratorieresultaten skall askan värmas till minst 800 C vilket är
möjligt utan att smälta materialet. För att erhålla reducerade atmosför i
ugnen skall det finnas tillräckligt mycket restkol i askan alternativt får
man tillsätta något bränsle. Ugnen skall möjligen värmas indirekt eller
så att gasflödet kan minimeras för att den sublimerade ångan skall
kunna tas omhand på ett säkert sätt till låg kostnad. Gasen är utom-
ordentligt giftig varför vissa säkerhetsanordningar kommer att krävas.

Ugnen kan arbeta satsvis vid mindre storlekar (ca 5 ton/d) och är då
troligen elvärmd. Det kan då vara lämpligt att arbeta så att el
huvudsakligen förbrukas nattetid medan svalning och omlastning görs
på dagtid.

För större enheter bör ugnen arbeta kontinuerligt och värmas av restkol,
gasbränsle eller lättolja. Bränsleavgasen bör ledas till huvudanlägg-
ningens panna så att värmet utnyttjas effektivt. Det finns mer eller
mindre standardiserade kalcineringsugnar som arbetar på liknande
sätt. I en sådan bör prov kunna utföras.



En reningsanläggning kan tjäna 2 syften dels avskiljning av kadmium
och dels slutforbränning av restkol. Detta bör reducera processens energi-
behov högst avsevärt, en första uppskattning kan vara 0,5 kWh/kg.

10.3.3 Värdet av askrening
Ett sätt att beräkna värdet av kadmiumrening är ati utnyttja den
föreslagna miljöavgiften 30 kr/g kadmium (se avsnitt 7.3). Om askan
befrias från 30 ppm kadmium blir värdet av detta: 30 g/ton x 30 kr/g = 900
kr/ton. Värdet av att rena bort t ex 90 % av kadmiet i askan från åker i
ovanstående scenario enligt figur 8.4 om 7 ton/år blir då 190 Mkr/år.

Ett annat sätt att beräkna värdet är att jämföra med kostnaden för den
kalk som askan ersätter. Denna utgör halva askmängden eller 210 kton
enligt avsnitt 8.4. Kalk som är lämplig för skogsmarkskalkning kostar ca
120 kr/ton exklusive frakt och spridning, [Lindström, 1992].

Ett annat värde utgör den deponeringskostnad man undviker. Depo-
neringskostnaden kan i framtiden bli 200 - 800 kr/ton beroende på de
lokala förutsättningarna. Askan måste också behandlas så att den blir
spridningsbar. Detta uppskattas kosta ca 50 kr/ton. (För aska med hög
restkolhalt krävs pelletering som kan kosta ca 300 kr/ton.) Vid 400 kr för
deponering blir motsvarande värde 120/2 + 400 - 50 = 410 kr/ton aska.

Om kalk eller dolomit tillsätts i processen kommer även denna mängd att
belasta kalkylen om askan inte kan användas. Detsamma gäller också
kvarvarande oförbrända ämnen. Värdet av att rena de ca 1 Mton aska/år
som totalt kan komma att produceras enligt avsnitt 8.4 blir då 400 Mkr/år
vid ovanstående deponeringskostnad. Till detta bör läggas ett visst värde
for att man undviker den miljöbelastning som avfallsförvaringen
innebär.

Slutsatsen är att värdet av att rena askan är minst lika stor som den
alternativa deponeringskostnaden.



11. ELPRODUKTION FRAN BIOBRÄNSLEN

11.1 Kraftvärmeverk
Den mest ekonomiska elproduktionen från bränslen är som regel ett
kraftvärmeverk där kraftverkets värmeöverskott utnyttjas i ett fjärr-
värmenät. Tabell 11.1 visar statistikuppgifter for svenska värmeverken.

1991 1990 1989
Levererad värmeenergi i TWh 36,6 32,9 32,1
Abonnerad värmeeffekt i GW 20,8 20,4 19^9
Producerad mottryckskraft i
TWh (netto) ' 3,1 1,7 1,7
Installerad mottryckseffekt i GW 2,4 2,1 2,1
Förbrukat bränsle mm i TWh 47,1 41,9 40,9

varav eldningsolja 4,8 3,1 4,6
kol 8,8 8^3 93
bränsleCis 4,5 3,5 3,1
avfall 4,0 4,1 4,2
industriell spillvärme 2,9 2.3 2,4
elenergi till elpannor 5,8 6,1 5,1
produktion från värmepumpar 6,8 6,6 6,4
torv 3,2 2,7 —
naturgas 2,8 — —
övrigt bränsle, hetvatten mm 3,5 5,2 5,8

Distributionsnätets längd i km 8153 7782 7642
Verkningsgrad i procent 83 82 82

Tabell 11.1 Värmeverksföreningens statistik i sammandrag

I Sverige är potentialen för tillkommande vänneleverans från elproduk-
tion 7,3 TWh. Detta kan ge 5,5 TWh el, [Bodlund, 1991]. Ett energiscenario
där denna potential utnyttjas kräver med framtida teknik ca 15 TWh
bränsle. För att utnyttja potentialen krävs anläggningar av varierande
storlek. Endast 1,5 TWh värme kan avsättas i nät med större behov än 100
MW värme. På grund av de små enheterna kan uppgiften om 5,5 TWh el
vara för optimistisk.

11.2 Kondenskraftverk
Om hela biobränslepotentialen enligt avsnitt 8.4 skall utnyttjas måste
man bygga kondenskraftanläggningar. Dessa lokaliseras med fördel till
en stad eller industri med vännebeho* Denna kan därmed få hela sitt
värmebehov tillgodosett när verket är i urift. Verkets utformning och drift
styrs emellertid huvudsakligen av elproduktionen. Av den enligt tabell 8.4
tillgängliga bränslemängden återstår 75 - 15 = 60 TWh. Vid en anlägg-
ningsstorlek av 400 MW bränsle och en drifttid av 6500 h/år krävs 23
anläggningar. Elproduktionen med framtida teknik förväntas bli ca 27
TWh el. En intressant slutsats av detta scenario är att transport-
avstånden inte blir långa ens för dessa relativt stora anläggningar om
man bygger dem med hänsyn till bränsletillgången.



Istället for att först bygga kraftvärmeverk enligt föregående avsnitt kan
man bygga kondenskraftverk med värmeavtappning även för dessa 13
TWh bränsle. Bränslet, 75 MWh räcker då till 29 anläggningar vilket
innebär att mer än 25 städer kan få större delen av sitt värmebehov
tillgodosett samtidigt som man kan producera ca 34 TWh el.

11.3 Askämnen vid förgasning
Om bränslet antas ha samma sammansättning som i tabell 8.4
innehåller 75 TWh bränsle ca 390 kton ren aska varav ca 8,5 ton
kadmium. I Sverige är förnärvarande det tekniska utvecklingsarbetet
främst inriktad mot kraftverk som utnyttjar förgasningsteknik. Vid
förgasning av biobränsle uppkommer en askström från förgasaren kallad
bottenaska och en askström från gasreningen kallad filteraska. Mängden
filteraska beräknas bli något större än mängden bottenaska.

I processen tillsätts ungefär lika mycket dolomit som det finns rena
askämnen. Mängden oförbränt beräknas också bli av samma storleks-
ordning som den rena askströmmen. Den totala askmängden kan
därmed uppgå till 1,2 Mton/år. En aska med så hög halt oförbränt har ett
högt bränslevärde och den bör slutförbrännas i en anläggning t ex av typ
fluidiserad bädd som ger en låg halt oförbränt. Härigenom minskas
askmängden till ca 800 kton/år. Askämnena och dolomittillsatsen ger
askan en neutralisationskapacitet som motsvarar närmare 600 kton
kalk/år.

Förhallar lena vid förgasningen och den gasreningsteknik som håller på
att utvecklas har stora liJJieter med förhållandena vid reningsförsöken i
avsnitt 10.2.2. Man kan därför anta att bottenaskan kommer att ha en låg
ka^minmhalt.

Förhållandena vid gasens filtrering kan också vara sådana att
huvuddelen av kadmiet befinnpr sig i gasfas och inte kan avskiljas genom
filtrering. I så fall krävs andra reningsåtgärder eftersom utsläpp till luft
av flera ton kadmium per år knappast är acceptabelt. Andra flyktiga
spårmetaller t ex zink, koppar, bor, bly, krom och kvicksilver kan
uppträda på ett likartat sätt, [IEACR/49]. Förutom skadliga emissioner
kan spårmetallerna ha en negativ inverkan på den gasturbin som utgör
en viktig del i den efterföljande processen. Slutmålet måste vara att spår-
metallerna avskiljs i anläggningen, helst i en separat mindre ström.
Filteraskans kadmiumhalt, är därmed svår att förutse. Eventuellt till'
kommer en ann an ström innehållande de flyktiga ämnena.

Inom Vattenfalls bioenergiprojekt har hittills "beprövade tumregler"
använts, [Lindman, N 1992]. Med hjälp av dessa har man fastlagt att alla
askämnen lämnar processen med askan. Detta ligger till grund for de
preliminära ansökningshandlingar för miljötillstånd som har upp-
rättats. Spårmetallernas uppträdande i förgasningsprocessen är av
avgörande betydelse för anläggningens utformning och drift samt för att
kunna erhålla miljötillstånd. Detta kräver fortsatta forsknings- och
utvecklingsinsatser.



12. STRATEGIER FÖR HANTERING AV VEDASKA

12.1 Aska från akerbränslen
Kadmium ackumuleras i åkermark eftersom denna alltid har ett högt
pH-värde jämfört med skogsmark. Akergrödorna kräver högre pH-värde
dels för sitt upptag av näringsämnen och dels för att begränsa upptaget
av kadmium. Markens pH-värde kan alltså inte manipuleras så att kad-
miumproblematiken kan lösas långsiktigt. Borttransporten genom utlak-
ning och med de normala akergrödorna är obetydlig varför nästan all
tillförd kadmium stannar i jorden. Den nuvarande tillförseln om ca 3
ton/år bör reduceras. Energigrödor som halm och stråbränslen leder till
en obetydlig omsättning av kadmium även i fullt utbyggda scenarier.
Askor från dessa bränslen bör således kunna hanteras fritt under
förutsättning att inga skadliga ämnen tillförs i hanteringen.

Energiskog av salixtyp tar däremot upp betydande mängder kadmium.
Genom att odla Salix i ett maximalt scenario kan upp till 7 ton
kadmium/år bortföras från den aktuella marken. Att återföra denna aska
vore oklokt även om man kan hävda att verksamheten inte leder till att
något nytt kadmium tillförs åkermarken. Aska från åkerbränslen bör
inte återföras till åkermark utan rening.

Däremot bör man se salixodling som ett sätt att rena åkermark från
kadmium. Detta kan ge en unik konkurrensmöjlighet vid växelbruk
mellan salix och livsmedel. Ett värde av 30 kr/g kadmium har indikerats
som en lämplig miljöavgift för kadmium på åkermark, se avsnitt 7.3.
Kompletterat med de värden som anges i tabell 7.4 och 8.4 kan brutto-
värdet av att rena åker med Salix beräknas till 360 kr/ha4r eller ca 2000
kr/ton ren aska. Kostnaden för att lägga askan i förvar och värdet av
askans kalkverkan samt kalium- och fosforvärdet får då dras ifrån värdet
av kadmiumreningen. Tyvärr kan inte detta värde omsättas i intäkter
förrän Salix ersätts med livsmedelsproduktion.

Då återstår frågan om askan från salix kan återföras till skogen.
Principiellt spelar det ingen roll varifrån kadmiet kommer även om
"kretsloppstänkandet" numera är mycket aktuellt. Om man väljer att
betrakta bränslen från både skog och åker som ett kretslopp kan man
argumentera för en total återföring av askan. Metoden är emellertid
bedräglig eftersom den döljer den "onda cirkel" för åkermark som
beskrivits ovan. Den döljer också det förhållandet att kadmiummängden i
åkerbränslena är nästan dubbelt så stor som den i skogsbränslena. Svaret
på frågan blir antagligen ~-tt man bör definiera ett förhållande mellan
kadmiumhalt och halten av värdefulla beståndsdelar i askan. En
framtida biologisk värdering kan då ge ett riktvärde för hur hög denna
kvot får vara. Man kan emellertid konstatera att om mängden begränsas
kommer återföring av salixaska att stoppas först.



12.2 Aska från skogsbränslen

Kadmium ackumuleras inte i skogsmark som normalt har ett lågt pH-
värde. Den atmosfäriska depositionen av kadmium som tidigare varit
den främsta påverkande faktorn på kadmium i skogsmark kominer att
minska till en nivå under 20 ton/år. Mobiliteten hos kadmium styrs
främst av pH-värdet och därmed av det sura atmosfäriska nedfallet. Med
hänsyn till borttransport av kadmium dels genom utlakning, ca 15 ton/år
och dels med skogsindustrins råvara, 5,5 ton/år balanserar tillförsel och
borttransport tämligen väl. Detta gäller speciellt i södra Sverige där bio-
bränsleanvändning har störst potential. De negativa konsekvenserna av
den nuvarande kadmiumhalten i skogsmark är små jämfört med andra
konsekvenser av det atmosfäriska nedfallet. Att minska tillförseln (eller
återföring) av kadmium till skogsmark har ett värde men detta värde
måste sättas betydligt lägre än de nivåer som föreslagits för åkermark.
Kadmiummängden i skogsbränslen uppgår i ett maximalt scenario till
4,5 ton/år.

Askans övriga beståndsdelar har flera positiva effekter. Dels genom sin
kalkverkan mot den allmänna försurningen och dels som
vitaliseringsmedel i svårt försurningsskadad skog. Alternativet är att
lägga askan i ett avfallsförvar. Detta blockerar mark för överskådlig tid
samt är förenat med betydande kostnader. Eftersom askan är mycket
lakningsbenägen kommer detta att resultera i en fördröjd och sannolikt
måttlig påverkan på det aktuella vattensystemet. Fördelarna med
återföring av askan till skogsmark bedöms vara större än nackdelarna.
Aska som anrikats avsevärt med avseende på kadmium bör däremot
renas eller läggas i avfallsfbrvar.



13. SLUTSATSER

Kalkning av betydande arealer skogsmark i sydvästra Sverige måste ske
inom en 10-årsperiod. Därefter krävs kalkning av större delen av södra
och mellersta Sverige samt delar av Norrland. Stora arealer kräver även
tillförsel av andra basiska metaller mm sk vitaliseringsgödsling. Vid
uttag av hyggesrester måste skogen kompenseras för den bortförsel av
näringsämnen detta medför. Askan innehåller de flesta av de ämnen
skogen behöver. Askan är således bortsett från kadmiuminnehållet en
värdefull resurs.

Det atmosfariska nedfallet av kadmium är onaturligt högt men har
minskat i betydande grad under senare decenier.

Den dominerande fbrekomstformen för kadmiummineral är sulfid och
efter vittring är den dominerande formen tvåvärd kadmiumjon.
Kadmiumjon i markvätska och sötvatten bildar ogärna föreningar eller
komplex med andra ämnen inklusive humusämnen.

I mark kontrolleras kadmiumhalten i markvätskan av jonbytesprocesser
och endast vid mycket höga pH-värden av den kemiska lösligheten.
Jonbyteskapaciteten styrs främst av pH-värde, mullhalt och lerhalt.

Vid pH-värden över ca 5 ackumuleras kadmium i marken.

Andra metalljoner, speciellt aluminium konkurrerar ut jonbytt
kadmium vid pH-värden under ca 4,3 varvid kadmiums rörlighet ökar
drastiskt.

I skogsmark är kadmiumhalten acceptabel. Kadmium ackumuleras inte
men både upptagning i växter och utlakning tilltar med ökande för-
surning.

Kadmiums mobilitet i skogsmark styrs främst av det sura atmosfariska
nedfallet och därav ökande surhetsgrad i marken.

I åkermark är kadmiumhalten i högsta laget och den stiger med ca 0,1 %
per år. Tillfört kadmium ackumuleras i mycket hög grad.

De största flödena och mängderna av kadmium som utgör ett hot mot
andra system finns i teknosfären, d v s alla produkter i det mänskliga
samhället.

I vår geologiska tidsålder är den naturliga slutstationen, for det
kadmium som rör sig i naturen, sedimenten i ytvattendrag, sjöar och
hav. Ytvatten har en god förmåga att genom olika mekanismer sedi-
mentera kadmium. Kadmiums rörlighet i ytvatten är således begränsad.

Åker som i framtiden uppstår av dagens sediment t ex genom
landhöjning eller utdikning kan vara olämpliga för livsmedels-
produktion.



Ett maximalt biobränslescenario om 100 TWh/år har identifierats. Av
denna mängd kan ca 75 TWh/år användas för en tillkommande elproduk-
tion. Salix och stamved utgör förutom hyggesrester en betydande del av
den totala biobränslepotentialen.

Regelbunden kalkning och vitaliseringsgödsling under den tid det antro-
pogena sura nedfallet består är en förutsättning för ovanstående
potential.

Det årliga flödet av kadmium i ovanstående biobränslesystem beräknas
till ca 11 ton. Detta skall jämföras med dagens tillförsel till skog och åker
om ca 30 ton/år. Skogsindustrins råvara innehåller ca 5,5 ton
kadmium/år. Kadmiumillförseln till teknosfären är ca 150 ton/år.

Salix har ett betydligt större upptag av kadmium än andra växter. Detta
kan utnyttjas som ett sätt att rena åkermark från kadmium. Värdet av
detta kan beräknas till 200 - 400 kr/ha.år.

Elproduktion med kraftvärmeteknik ger vid gynnsamma antaganden 5,5
TWh el/år. Kondensproduktion kan ske med resterande bränsle i ca 24 st
anläggningar med en kapacitet av 400 MW bränsle vilket ger en
produktion av ca 27 TWh el/år.

Alternativt kan kondenskraftverk med värmeavtappning byggas. Med
framtida teknik och kapaciteten 400 MW bränsle kan 29 anläggningar
producera 34 TWh el samt tillgodose det huvudsakliga värmebehovet i
minst 25 av landets största städer.

Aska från skogsbränslen som inte anrikats speciellt med avseende på
kadmium bör kunna återföras till skogsmark utan nämnvärda problem.

Aska från salix bör inte återföras till åkermark och endast salixaska som
i förbränningsprocessen utarmats på kadmium bör komma ifråga för
spridning på skogsmark. Om salix sameldas med annat biobränsle
försvåras eller omöjliggörs askåterföring om inte askan renas.

Aska med hög halt kadmium t ex salixaska och filteraska bör renas från
kadmium eller läggas i avfallsförvar.

Aska kan renas från kadmium med termiska metoder. Kostnaden är inte
närmare fastlagd med bedöms vara rimlig vid återföring till åker.

Att genomföra termodynamiska beräkningar följt av försök, prov och
analys har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att beskriva kadmium i
omvandlingsprocesser.

Askåterföring kräver kvalitetssäkringssystem för att förhindra förore-
ning av askan och för att möjliggöra hantering och spridning av
materialet.



Aska med hög halt brännbart bör tillföras en bättre förbrännings-
anläggning for slutforbränning. Syftet är att utnyttja askans värme-
värde, reducera mängden, förbättra agglomereringsegenskaperna och
for förgasningsaska att reducera toriclteten i eventuella tjäror.

Biobränslefbrgrsning med hetgasfiltrering som enda reningsåtgärd leder
troligen till oacceptabla utsläpp av kadmium till luft.



14. BEHOV AV YTTERLIGARE FOU

Nedanstående områden behöver enligt författarnas mening studeras
ytterligare:

Den totala depositionen av kadmium över skogsmark bör fastställas
med större noggrannhet.

Andelen växttillgängligt kadmium i skogsmark har här angivits
vara mycket hög. För åkermark anges en betydligt lägre andel. En
avstämmning av metodiken bör genomföras. Troligen finns erfor-
derligt material hos markforskarna.

Fastläggning av kadmium i (grundvatten-)utströmningsområden
och i närbelägna ytvattensystem.

Biologiska konsekvenser av långvarig påverkan av kadmium i lokala
mark och vattensystem. Detta bör utföras vid någon av de historiska
gruv- eller metallverkslokalerna i Sverige.

Försurningens och kadmiumhaltens inverkan på kadmiumhalt i
grundvatten som utnyttjas som dricksvatten.

Utveckling av den reningsmetod for vedaska som beskrivs i
rapporten.

Askämnens uppförande vid förbränning och särskilt vid förgasning.
Vid förgasning utsläpp av kadmium och andra metaller till luft
samt påverkan på gasturbinen.

Salix speciella egenskaper vid omvandling.

Utveckling av stora kondenskraftverk (med värmeavtappning) för
biobränslen.

Omförbränning av aska bl a för att erhålla en kontrollerad samman-
sättning på materialet.

System för askåterföring omfattande agglomerering, transport och
spridning. Val av mark för askåterföring.

Utformning av avfallsförvar for kadmiumrik aska. Speciellt med
hänsyn till att askan är så löslig i perkolerande vatten.
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BILAGA 2. JORDSKORPANS UPPBYGGNAD

Enligt den förnärvarande förhärskande teorin bildades universum
genom en gigantisk urexplosion for ca 15 miljarder år sedan (big-bang
teorin). Den likaledes förhärskande teorin om jordens uppkomst säger att
den bildades för knappt 5 miljarder år sedan, samtidigt med det övriga
solsystemet, genom en successiv kondensation av de stoft och gasmassor
som omgav solen. [Hjort, C 1979]

Jordens radie är 6 371 km varav jordskorpan som har fast form utgör 80
km. Den yttre jordskorpan har en avvikande sammansättning och är 20 -
60 km tjock under kontinenterna och endast ca 10 km under oceanerna.
Skorpan är uppdelad i ett antal plattor som driver omkring på det mindre
fasta underlaget. Det finns 6 sådana plattor och dessa motsvarar i stort de
olika kontinenterna. Plattornas rörelser betingas sannolikt av konvek-
tionsströmmar i jordens inre vilka i sin tur drivs av en stor mängd
fortfariga förlopp (t ex kärnsönderfall) och framför allt cykliska förlopp (t
ex himlakropparnas rotation) som påverkar jorden både utifrån och
innifrån. [C Hjort och B Sundquist 1979]

Vår del av den Eurasiska plattan kallas av geologer för Baltoskandia eller
den Baltiska skölden. Denna indelas idag i underområden där Sverige
ligger på den Fennoskandiska urbergsskölden med undantag för
fjällkedjan (Kaledoniderna) och syd-västra Skåne (den dansk-polska
sänkan).

De bergarter som bildades innan jorden kyldes av så att en hydrosfär och
såsmåningom en atmosfär kunde bildas kallas urberg. De bergarter som
bildats därefter är omvandlade eller sedimentära bergarter. De
geologiska perioder som som hittills har kunnat kartläggas relativt väl
börjar för 570 miljoner år sedan med kambrium. Under den föregående
perioden prekambrium för 570 - 4 700 miljoner år sedan bildades urberget
i Baltoskandia med undantag för Öland och Gotland.

Man vet också att Baltoskandia vid slutet av prekambrium befann sig vid
ekvatorn och rörde sig i dess närhet fram till silur- och devon-perioderna
för ca 400 miljoner år sedan. Därefter har Baltoskandia flyttats norrut
fram till vår tid. Under denna tid har olika delar av Baltoskandia ömsom
varit under vatten och därmed föremål för sedimentation och uppbyggnad
av sedimentära bergarter och ömsom utgjort land och därigenom utsatts
för nedbrytande krafter.

Under slutet av tertiärtiden hade Baltoskandia flyttats långt norrut och
jordskorpans plattor intagit sina nuvarande högst temporära positioner
(observera geologernas formulering). Samtidigt blev klimatet på jorden
kallare varför stora delar av jorden periodvis kom att nedisas. Vid
samma tid för drygt 2 miljoner år sedan inleddes människans
utveckling. Dessa båda händelser har kommit att prägla den efterföljande
kvartärtiden.



Kvartärtiden har hittills omfattat minst 6 ordentliga kallperioder men
endast under de 3 - 4 senaste har landisar trängt ned över den europeiska
kontinenten där spåren kan iakktagas. I Skandinavien finner man sällan
glaciala sediment som är äldre än den senaste istiden. Detta visar att lösa
jordarter fullständigt byts ut vid en nedisning.

Perioden mellan istiderna kallas interglacialer och varar 10 000 - 25 000
år. Istiderna kallas glacialer och varar ca 100 000 år. Glacialen indelas i
kalla perioder, stadialer och varmare perioder, interstadialer. Detta
innebär att normaltillståndet på våra breddgrader under människans
tidsålder är att marken är täckt med ett tjockt lager av is.

Den senast istiden, Weichselistiden började för 100 000 år sedan med en
successiv avkylning (stadial). För 60 000 år sedan följde en något varmare
period när träd åter täckte stora delar av Skandinavien (interstadial).
Kortare varma perioder följde senare men för omkring 20 000 år sedan
inleddes huvudstadialen som kulminerade for 18 000 år sedan. För
omkring 15 000 år sedan började isen smälta och större delen av
Skandinavien var isfritt för 10 000 år sedan. Detta markerar slutet på
Weichselistiden



BILAGA 3. BALANSER FÖR SKOG I OLIKA DELAR AV

Sydvästra Götaland
Skogsmarksareal l'030'OOO ha (Blekinge, Kristianstad, Malmöhus,
Hallands och Göteborg o Bohus län enligt Skogstaxeringen 1987, SLU)

Detta område år mycket utsatt för luftföroreningar eftersom det dels
ligger nära kontinenten och dels har stor nederbördsmängd. Både
lokalerna Gårdsjön och Värsjö ligger inom området varför ett
medelvärde av dessa kan sägas representera området ganska väl,
[Bergkvist, B 1987] och tabell 6.2b.

(Enhet gCd/ha,år) Gårdsjön Värsjö Området

Totaldeposition 3,2
Ekosystemet -1,0
Avrinning ur ekosyst. 4,2

2,5
-2,5
5,0

2,85
-1,75
4,6

Mängder för hela området i kg/år och l'030'000 ha:

Totaldeposition
Ekosystemet
Avrinning ur ekosystemet

2900
-1800
4700

Götaland och Svealand utom Värmlands- och Kopparbergs län

Skogsmarksarealen är 5'980'000 ha. Området är mindre utsatt för
luftföroreningar än det föregående vilket påverkat antalet studier. Endast
studien Noresjön/Råsjön i Södermanland [Westling, O 1989] har
påträffats. Ekosystemets balans redovisas inte utan endast hela av-
rinningsområdet. Här används istället ett medelvärde av mätningarna i
Hällsingland [Bergkvist, B 1989] och värdena för SV Götaland. Metoden
innebär att ett medelvärde bildas för området av mätningar utanför
området vilket inte är ett önskvärt arbetssätt. Området är mycket
heteroget. Detta medelvärde kan trots allt beskriva området tämligen väl.



Enhet g/ha,år SV Götaland Kullarna(X) Området

Totaldeposition 2,85
Ekosystemet -1,75
Avrinning ur ekosyst. 4,6

1,5
1,3
0,2

2,2
-0,2
2,4

Mängder för hela området i kg/år och 5'980'000 ha:

Totaldeposition
Ekosystemet
Avrinning ur ekosystemet

13200
-1200
14400

Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län

Skogsmarksarealen är 4'870'000 ha. I området har endast mätningarna i
Kullarna [Bergkvist, B 1989], se tabell 6.2b, genomförts och dessa får här
representera området

g/ha,år kg/år

Totaldeposition
Ekosystemet
Avrinning ur ekosystemet

1,5
1,3
0,2

7300
6300
1000



Norrland utom Gävleborgs län
Skogsmarksarealen är 11700000 ha. I området har mätningar utförts i
Svartberget i Västerbotten, [Bergkvist, B 1969], se tabell 6.2b. Området är
inte påverkat av lokala källor och får därför representera hela området.

g/ha, år kg/år

Totaldeposition
Ekosystemet
Avrinning ur ekosystemet

Samtal anställning?

Totaldeposition
Ekosystemets balans
Avrinning

1.3
1.0
0,3

ton/år

38
15
23

15000
11700
3500
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Möjligheten att reducer., höga kadmiumhalter i biobränsleaskor genom upphettning har undersökts i
labnratorieförsck.

Upphettningsförsöken har utförts i såväl oxiderande som reducerande miljö. Tre olika typer av
bicaska har studerats:

Flygaska från en CFB-panna, flygaska från en rostpanna och bottenaska från en rostpanna.

Resultaten från försöken visar att det är möjligt att avlägsna kadmium från askor genom upp-
hettning både i oxiderande och reducerande atmosfär. Oxiderande atmosfär kräver högre
temperaturer > 1000 'C för allt kadmium ska sublimera.

I reducerande atmosfär är en temperatur av S00°C tillräcklig för att mer än 75 % av kadmiet skall
avgå i alln de olika typerna av aska.
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BAKGRUND

Återföring av bioaska till skogsmark kan minska näringsförlusten vid
helträdsuttag och motverka försurning. Förutom innehåll av makro-
och mikronäringsämnen innehåller dock bioaskor även skadliga ämnen.
Kadmium är en toxisk metall som förekommer i höga halter i vissa
bioaskor, framför allt i en del flygan or. För att komma till rätta med
de höga kadmiumhalterna har en studie över kadmiums förekomst-
former vid förbränning samt möjligheter till sublimering av kadmium
från askorna utförts av Anders Nordin (Processometri, Umeå).

För en verifiering av resultaten från studien har praktiska upphettnings-
försök i oxiderande och reducerande atmosfär utförts.

Resultaten från de praktiska försöken presenteras i denna rapport.

MATERIAL

AAS:

Analysvåg:

Exsickator:

Förvaringskärl:

ICP:

Kvartsdegel:

Mikrovågsugn:

Ugn:

PERKIN-ELMER 2380, HGA-300.

Sartorius

Mätkolv, 50 ml i borosilikatglas

JY24

Innerdiameter 2,8 cm

CEM MDS-2000

Mac 400

KEMIKALIER

Vatten:

65 % HNO3:

Milli-Q-kvalitet, Avjonat vatten filtrerat genom
milliporeanläggning.

(p.a), MERCK

Kadmiumstandard: 1000 + 0,5 fig/ml Cd, spectrascan, Analytical
Standards AB



4. UTFÖRANDE

4.1 Val av försöksparametrar

4.1.1 Askor

Tre olika typer av askor valdes till uppvärmningsförsöken:
Flygaska från en CFB-panna, flygaska från en rostpanna och
bottenaska från en rostpanna.

Dessa askor valdes pga att:

1. De innehåller förhöjda halter av kadmium (15-20 mg/kg
T.S. Cd)

2. De representerar de vanligaste förbränningstekniker som
idag används för bioenergi

3. De har varierande restkolhalt

Tabell 1 återger askornas ursprung och tabell 2 den kemiska samman-
sättningen i askorna.

Tabell 1 Askor valda till upphettningsförsöket

Aska

Flygaska

Flygaska

Bottenaska

Panna

CFB

Fast snedrost

Rörlig snedrost

Panneffekt
(MW)

50

18

12

Bränsle

Flis

Flis

Flis



Tabell 2 Sammansättning, huvudelement i aska

Aska

Flygaska-CFB

Flygaska-Rost

Bottenaska-Rost

Aska

Flygaska-CFB

Flygaska-Rost

Flygaska-Rost

C
% T.S.

1,3

38,2

11,4

Mg
% T.S.

1,6

0,84

2,1

Ca
% T.S.

21

10

17

c

% T.S.
0,78

2,6

0,77

Si
% T.S.

20

3,3

13

P
% T.S.

0,82

0,94

1,5

AI
% T.S.

3,2

0,42

1,2

Na
% T.S.

1,3

0,50

0,72

Fe
% T.S.

1,6

0,44

1,1

K
% T.S.

4,5

6,3

6,0

Mn
% T.S.

0,92

-

1,8

4.1.2. Temperaturer

Studien "Grundläggande jämviktsanalys av reaktioner mellan
kadmium och reaktantgaser" av Anders Nordin (Processometri,
Umeå Universitet) användes som utgångspunkt för val av upp-
hettningstemperaturer.

I denna jämviktsstudie framkom att sublimering av kadmium är
möjlig vid temperaturer mellan ca 700 °C och 1000 "C.

Temperaturerna 800 °C, 900 "C och 1000 °C valdes för upp-
hettning i oxiderande atmosfär och 700°C, 800°C, 900°C valdes för
upphettning i reducerande atmosfär som kräver en lägre temperatur
för att kadmium skall sublimera.



4.13 Tid vid varje temperatur

Tabell 3

4.2

Försök utfördes med flygaska från CFB-pannan och bottenaska
från rostpannan för att fastlägga den tid som behövs under
angivna betingelser för att en jämvikt skall uppnås, varefter
obetydligt mer kadmium avgår. Resultaten från försöken, redo-
visade i tabell 3, visar att efter ca 120 minuter har den jämvikten
uppnåtts och tiden 120 minuter valdes som försöksparameter till
de fortsatta upphettningsförsöken.

Upphettningstidens inflytande på kadmiumhalten i vedaska.
Upphettniiigstemperatur 900°C. (i muffelugn utan syrgas
eller luftflöde)

Tid
(min)

C
30

60

120

240

Prover

Flygaska
CFB-Panna

d, mg/kg T.S. i a
12,3

6,2

6,1

6,2

Upphettningsforsök

4.2.1 Oxiderande• atmosfär

Bottenaska
Rostpanna

ska
25,3

24,3

22,0

22,0

Upphettningen utfördes i en automatiserad ugn (Mac 400) med ett
syrgasflöde inställt på 9 ml/min. Upphettningen provades även i
muffelugn utan syrgasflöde men det resulterade i högre kadmium-
halter vilket troligen berodde på att Cd (g) inte transporterades bort
lika effektivt utan syrgasflöde.

Ca 1 g aska vägdes in i en degel av kvarts med en innerdiameter på
2,8 cm. Upphettningen startade från rumstemperatur och när ugnen
kommit upp i försökstemperaturen fick askan stå vid den tempera-
turen i 120 minuter.



4.2.2 Reducerande atmosfär

Gasblandningen 60 % CO/40 % CO2 valdes som reducerande
gas.

Uppvärmningen utfördes på samma sätt som i den oxiderande atmos-
fären d.v.s. i en automatiserad ugn med ett gasflöde på 9 ml/min.
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4.3.1 Upplösning

Askorna lakades i koncentrerad salpetersyra i slutna teflonbehållare i
mikrovågsugn. Denna upplösningsmetod förhindrar förluster av
kadmium som är flyktigt.

4.3.2 Slutbestämning

Kadmium bestämdes vid höga halter > 3,0 mg/kg Cd på ICP Atom-
emissionsspektrometer och vid låga halter < 3,0 mg/kg Cd på flamlös
(grafitugn), Atomabsorptionsspektrometer.

RESULTAT

5.1 Oxiderande atmosfär

Resultaten från försöken, redovisade i tabell 4, visar att det är möjligt
att avlägsna kadmium från bicaskor genom upphettning i oxiderande
atmosfär. Avgången av kadmium skiljer sig mellan de olika asktyp-
erna vilket beror på skillnader i kemisk sammansättning (tabell 2) och
framför allt skillnader i kolhalt.

Flygaskan från rostpannan har pga sin höga kolhalt (38,2 %) en redu-
cerande miljö vilket medför att det mesta av kadmiet reduceras till
metall som sublimerar vid ca 800 °C. Vid den temperaturen har 86 %
av kadmiuminnehållet avgått och halten i askan är 2,4 mg/kg T.S.
vilket är under gränsvärdet 4,0 mg/kg Cd för rötslam i jordbruk.

Bottenaskan från rostpannan får en koncentrering av kadmium vid
800°C till följd av att kolet i askan förbränns medan kadmiumföre-
ningarna fortfarande är stabila. Någon fullständig avgång av
kadmium fås inte i bottenaskan från rostpannan och flygaskan från
CFB-pannan inte ens vid 1000 "C utan halterna är fortfarande för
höga jämfört med gränsvärdet 4,0 mg/kg Cd.



Tabell 4 Upphettningsförsök i oxiderande atmosfär

Temp
°C

Ingen upphettning

800

900

1000

800

900

1000

Flygaska
CFB-Panna

Cd. mg/

15,1

7,3

5,6

4,6

%Cd

52

63

70

Prover
Flygaska

Rostpanna

kg T.S. i aska

17,4

2,4

1,2
<1

som avgått

86

93

>95

Bottenaska
Rostpanna

20,4

23,0

16,8

9,2

-13*

18

55

*) Koncentrering av kadmium i askan

5.2 Reducerande atmosfär

Resultaten från försöken, redovisade i tabell 5, visar att
kadmium effektivt avlägsnas från askorna genom upphettning i
reducerande atmosför. Vid 800 °C är kadmiuminnehållet i alla
askorna under gränsvärdet 4,0 mg/kg Cd för rötslam i jord-
bruk.

Tabell 5 Upphettningsförsök i reducerande atmosfär

Temp
°C

Ingen upphettning

700

800

900

Prover
Flygaska

CFB-Panna

Cd. mg/kg

15,1

3,1
3,7

<1

% Cd so

700

800

900

79

75

>95

Flygaska
Rostpanna

T.S. i aska

17,4

1,7
2,7

<1

m avgått

90

84

>95

Bottenaska
Rostpanna

20,4

8,0

< 1

<1

61

>95

>95



6. DISKUSSION

En ökad användning av trädbiänslen medför att skogsmarkens långsiktiga
produktionsförmåga nedsättes om inte någon form av kompensationsgödsling
sätts in.

Vedaska innehåller all den näring (förutom kväve) som bortförts vid avverk-
ningen och att återföra askan till skogsmarken är ett sätt att tillföra marken
den näring den behöver.

Vedaska innehåller förutom näringsämnena även skadliga ämnen som trädet
tagit upp under sin tillväxt. Kadmium är en toxisk metall som förekommer
i vedaskor framför allt i flygaskor.

Det finns dock möjlighet att rena askorna från kadmiet genom upphettning
vilket visats i upphettningsförsöken. Kadmiet kan avlägsnas från askan
genom upphettning i antingen oxiderande eller reducerande miljö. Avgången
av kadmium sker lättare i reducerande miljö där kadmiet reduceras till metall
och sublimerar vid ca 800 °C. Men risk finns för att svavel som bundits till
askan avgår som svavelväte i starkt reducerande miljö.

Vedaskor innehåller förutom kadmium även andra flyktiga tungmetaller som
As, Pb, Zn varför det vore intressant att studera om även dessa metaller avgår
från askan vid upphettning.
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