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Kadmiumhalt i Salixodlingar efter behandling med kommunala
restprodukter

S ammanf attning

Föreliggande rapport avser sammanställning och kommentarer avseende kadmiumanalyser
från genomförda fältförsök inom projektet "Utnyttjande av kommunala restprodukter inom
energiodling". Dessa utfördes huvudsakligen under 1980-talet. I rapporten presenterade
resultat har till viss del hämtats från tidigare publicerade skrifter och artiklar och bearbetats
vidare men de flesta kadmiumdata har inte specifikt publicerats tidigare.

Det totalt tillförda mängden kadmium med slam uppgick till som mest ca 550 g Cd/ha med
halter på mellan 5 och 7 ppm Cd. Den absoluta merparten av såväl den växttillgängliga
fraktionen som det totala innehållet av kadmium fastlades i markens översta decimeter där
slammet tillfördes och nedmyllades. Sannolikt fixerades Cd till slammets organiska
fraktion eller så komplexbands Cd till markens ursprungliga humusinnehåll inom detta
skikt.

Kadmiumhalten i påfört avloppsvatten understeg 1 ppb Cd (detektionsgränsen). Utlakad
mängd kadmium från rotzonen uppgick till 15-25 g Cd/ha och år. Kadmium i lakvatten låg
stabilt under 1 ppb Cd under försökets gång vilket, trots att avfallsupplag
erfarenhetsmässigt innehåller en stor mängd metaller, är normalt till följd av bl a den
metallsulfidering som är förhärskande vid anaeoroba förhållande i avfallsupplag.



Ett stort antal analyser utfördes på växtmaterial (stam och blad, ej rot) från några av första
generationens energiskogskloner. Något som förefaller vara typiskt är att koncentrationen
av kadmium i växtmaterial hos Salix avtar med ökad bestånds- och skottålder, ökad
stamtjocklek samt stigande biomassatillväxt avseende såväl stam som blad.

Vid god vattentillgång är tendensen att halterna - i stället för att minska - ökar i
växtmaterialet ju äldre beståndet är och ju yngre skotten är. För fleråriga skott förefaller
emellertid skillnaderna beträffande Cd-halterna vara tämligen oberoende av
vattentillgången.

I unga bestånd med späda skott registrerades höga halter, upp till 5-6 ppm Cd i stammar
och 10-15 ppm i blad. Som regel minskade halterna med beståndets ålder varvid typiska
värden låg kring 1-2 ppm Cd i stam och 2-4 ppm Cd i blad.

Det areella upptaget av kadmium beräknades till som mest ca 100 g Cd/ha*år för stammar
och ca 130 g Cd/ha*år för hela plantor. Obevattnade och mindre välgödslade bestånd med
fleråriga skott svarade som regel för ett upptag av kadmium motsvarande 10-40 g Cd/ha* år.

Projektet har visat att det finns en god potential att med hjälp av Salixoålmg absorbera
kadmium från åkermark som på sikt kan leda till att halten närmar sig " bakgrunds-nivån".
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Cadmium in Willow plantations - municipal waste products as fertilizers

Summary

Plantations of willows (ie Salix spp) seem to absorb cadmium (Cd) from arable land to a
greater extent than other plant cultivations. Thus, energy forestry, based upon cultivation of
Salix, could possibly be used for biofuel production in combination with biological
purification of arable land contaminated with Cd by atmospheric deposition and P fertilizers
during the passed 100 years.

In this report are included results from the project "Use of Municipal Waste products in
Energy Plantations" concerning chemical analyses of cadmium. The project was carried out
during the 1980's aiming at assessments of the potentials using pre-treated wastewater,
wastewater sludge and methanogenic sanitary landfill leachate as alternatives to
conventional manufactured fertilizers.

Application of sewage sludge (5-7 ppm Cd of dry solids) up to 550 g Cd per hectare, or
140 g Cd hectare and year, resulted in clearly increased concentrations of Cd in the upper
10 cm laver of the soil. In deeper soil layers the differences compared with control plots
were small. Lower rates of sludge application, corresponding to less than 70 g Cd added per
hectare and year, did not materially affect the Cd content in the soil irrespective of layer.

The Cd content of wastewater (primary or secondary effluent) as well as landfill leachate
was low and could by and large be neglected since applied Cd is in the range of the Cd
addition to land with P fertilizers, and thus far less than the uptake of Cd in Salix.



A general pattern was that the content of Cd in plant tissues decreased with increased stem
diameter, increased age of stems and stands as well as increased biomass growth. Thus,
concentrations of Cd in Salix material, ie clones from some of the first generation of energy
forest plants (S. viminalis, S. dasydados and S. schwerinii), were fairly high in young
stands. In general, 1-year-old shoots contained 5-6 ppm Cd of dry solids in stems and 10-15
ppm Cd of dry solids in leaves. In older shoots, up to three years, and older stands, up to six
years, the Cd contents decreased to 1-2 ppm Cd and 2-4 ppm Cd of dry solids for stems and
leaves, respectively. The uptake rate seemed independent of the type of clones or species.

In one test the stem concentrations increased instead of decreased in older Salix stands
combined with a high biomass production. In this case the plants were irrigated and
fertilized with wastewater to a level beyond their need and cut each year". The uptake of Cd
in 1-year-old stems amounted to 100 g Cd per hectare and year, and with the leaves
included the absorption reached as most 130 g Cd per hectare and year. Abundant supplies
of water and nutrients seem to stimulate the Cd uptake in Salix in terms of higher
concentrations in plant tissues as well as higher plant growth levels compared with
conventional energy forestry. Stands with older stems, not irrigated and not fully fertilized
resulted in uptake rates in the range of 10-30 g Cd per hectare and year.

If forced absorption of Cd is desired further research should concentrate on specific clones
that both absorb Cd and produce biomass sustainably also after harvest every year or so.
The importance of the water factor should be examined. Ashes, rich in cadmium, could
possibly be concentrated further by willow-soil filtration in purpose to make the final
removal of Cd easier.



FORORD

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.

Vattenfalls utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet bedrivs sedan 1989 i pro-
jektform och fr o m 1994 har Vattenfall Utveckling AB det samlade ansvaret för
genomförandet av Projekt Bioenergi. Det övergipande målet för projektet är att
klarställa bioenergins möjliga roll inom Vattenfalls framtida affärsverksamhet.
För att få underlag till en sådan bedömning analyseras hela bioenergisystemet,
från bränsleproduktion till slutlig användning.

LRF/SLR-medlemmar förfogar över större delen av den svenska åkermarken. Ef-
fektivisering i kombination med relativt låga världsmarknadspriser leder vid oför-
ändrad produktionsinriktning till att arealbehovet inom jordbruket minskar. Bety-
dande arealer skulle därför, utan att livsmedelsförsörjningen äventyras, kunna an-
vändas för odling av biobränslegrödor.

*e>

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 möj-
liga att använda för produktion av värme och kraft.

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom respektive företag och dess-
utom av forskare vid högskolor samt konsulter.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. I denna rapport sam-
manställs kadmiumhalt i mark och Salixodlingar efter tillförsel av slam, kommu-
nalt avloppsvatten eller lakvatten som alternativ till konventionell närings- och
vattenförsörjning.

Vattenfall - LRF/SLR augusti 1995

Karin Widegren-Dafgård Erik Herland
Vattenfall Bioenergi LRF
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1. INLEDNING

Bakgrund

På de flesta matproducerandc jordar är säkerhetsmarginalerna till riskabla halter av
tungmetaller stor eller mycket stor. Kadmium utgör ett tydligt undantag på grund av dess
lättrörlighet och dess tillgänglighet för växter. Under 1900-talet har 100-tals gram Cd/ha
tillförts den svenska åkermarken (Åbyhammar m fl, 1993). Det finns en allmän oro för att bl a
upptag av kadmium via spannmål, särskilt vete, skall medföra successivt ökade Cd-halter i
människokroppen (Palm, 1993).

Oron grundas på att tillförseln av kadmium till den svenska åkermarken, i huvudsak via atmo-
sfäriskt nedfall och fosforgödselmedel, är större än den mängd som tas upp av grödan och
bortförs från marken. Det sker således en ständig nettoackumulation av kadmium i den odlade
marken. Räknat per år är numera upplagringen inte stor, i storleksordningen 0.1 - 0.2 % eller
0.5-1 g Cd/ha. Obalans råder emellertid i systemet sedan länge och förhållandet kan knappast
accepteras i ett uthålligt jordbruk.

Syfte

Det primära syftet med föreliggande rapport är att försöka bidra till underlag för bedömning av
potentialen att utnyttja Äsr/rébestånd som reningsfilter för kadmiumkontaminerad odlingsmark.
På senare tid har intresset för denna sidoeffekt av energiskogsodling stigit i takt med
kunskapen om den specifika förmågan hos Salix att ackumulera kadmium. Flera studier på
olika håll pågår också för närvarande med huvudinriktningen att dokumentera och även
vidareförädla den naturliga egenskapen hos Salix att omsätta kadmium i högre grad än vad de
flesta andra växtslag förmår (t ex SLU, 1994).

Genomförande

I rapporten redovisas kadmiumanalyser från tidigare genomförda försök med utnyttjande av
näringsrika restprodukter från samhället i energiskogsodling som alternativ eller komplement
till konventionella gödselmedel. De aktuella delprojekten, vilka omfattar restprodukterna
kommunalt avloppsvatten, kommunalt avloppsslam samt lakvatten från avfallsupplag,
genomfördes under perioden 1980-1990 i samarbete med Lunds, Malmö resp Eslövs
kommuner.

Följande citat täcker väl den projektidé som utgjorde grunden till det 10-åriga utvecklings-
arbetet som tog sin början 1979 långt före honnörsord som kretslopp, uthålliga system,
resurssnål teknik, etc gjorde entré i den svenska miljödebatten (Hasselgren, 1986):

"Gödsling och bevattning hör till de viktigaste - men också de mest resurskrävande -
åtgärderna i en etablerad energiskogsodling för att främja produktionen. Enligt
preliminära kalkyler som framtagits svarar gödsling och bevattning för 25-30 % av den
totala energiproduktionskostnaden omfattande hela produktionskedjan: odling - skörd -
transport - lagring - fragmentering - utvinning. I ett framtida energiskogsbruk kommer
man självfallet att sträva efter högsta möjliga utbyte av erforderliga odlingsinsatser. Det
finns all anledning att tro att vatten- och näringsförsörjningen kommer att inta centrala
roller i detta avseende.

Som alternativ eller komplement till handelsgödselmedel diskuteras utnyttjande av
olika restprodukter i samhället. Det kan gälla kommunalt avloppsvatten, kommunalt
avloppsslam, lakvatten från avfallsdeponier, avfallskompost, olika askor etc.
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Användning av avloppsvatten, lakvatten eller industriella spillvatten kan dessutom bidra
till att delar av eller hela vattenbehovet inom odlingen tillgodoses samtidigt som mark-
växt-systemet kan tjäna som ett naturligt vattenreningsfilter."

Det primära syftet med de olika delprojekten var att genom småskaliga försök i fält skapa
underlag för bedömningar av utnyttjande och/eller rening av respektive restprodukt i
energiodling som alternativ till det traditionella negativt präglade synsättet på samhällets
avlopps- och avfallshantering.

Målen varierade men omfattade i huvudsak att i anslutning till fältförsöken försöka uppskatta:

• Potentialer avseende behandling/rening av avloppsvatten och lakvatten.
• Potentialer avseende produktion av biomassa (i huvudsak Salixftis)
• Budgetar för vatten och material (i huvudsak näringsämnen)

Bedömning av eventuellt negativa miljöeffekter, t ex utlakning av nitrat till grundvattenzonen,
ackumulation av metaller i mark och vegetation, etc till följd av tillförseln av respektive
restprodukter i förösksodlingarna utgjorde sekundära delmål.

Härvid togs ut ett stort antal prov för bl a analys av tungmetaller (Cd, Pb, Cr, Ni, Cu och Zn)
avseende innehåll i restprodukter, växtmaterial, markmaterial och grundvatten. Denna rapport
omfattar således tungmetallen kadmium.

Rapporten inleds med en genomgång av restprodukternas innehåll av kadmium samt eventuella
tendenser till utlakning från mark-växt-systemet. Påverkan på halten i marken efter tillförsel av
slam, lakvatten eller avloppsvatten redovisas därefter. Tyngdpunkten i rapporten har lagts på
växtupptag av kadmium och den potential som Salix utgör avseende naturlig biologisk rening
av kadmiumkontaminerad åkermark alternativt behandling av särskilt metallrika avfalls-
produkter eller förorenade industrislam. Skisserade förslag till inriktning av FoU-insatser
avslutar rapporten.



2. FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

I detta avsnitt beskrivs översiktligt bakgrunden till och uppläggningen av de delprojekt från
vilka delresultat avseende Cd-analyser hämtats. För fullständig redogörelse av respektive
delprojekts "Material och metoder" hänvisas till bilaga 1 samt de rapporter som angivits i slutet
av varje delavsnitt nedan.

2.1 Avloppsvattenprojektet

Projektet syftade primärt till att skapa underlag för bedömningar av dels Äar/wr-odlingars
potential att rena förbehandlat avloppsvatten med hänsyn till de traditionella förorenings-
parametrarna biokemisk syreförbrukning, fosfor och kväve, dels förmågan hos Salix att
utnyttja avloppsvattnets innehåll av näringsämnen och därmed möjligheten att ersätta
konventionella gödselmedel i energiskogsodling med kommunalt avloppsvatten.

Orienterande lysimeterförsök utfördes vid det kommunala avloppsreningsverket i Lund under
perioden 1980-82. Storlysimetrarna, vardera med ytan (1.5 x 1.5) rrr och substratdjupet
0.5 m, kläddes in med högtryckssvetsad PVC-belagd polyesterväv och försågs med ett
dränerande skikt i botten för uppsamling av överskottsvatten. Hälften av lysimetrarna fylldes
med en svagt basisk (pH 7.5) lerig, siltig morän från platsen och andra hälften fylldes med en
sur (pH 4.5) låghumifierad Sphagnum-torv. Den mullfattiga mineraljorden bestod av 5 % grus,
65 % sand, 18 % silt och 12 % lera.

Sticklingar med längden 20 cm från Salix viminalis klon 77082 planterades i lysimetrarna med
förbandet 0.5 m x 0.5 m. Skotten skördades varje höst för bestämning av torrsubstansproduk-
tion och kemiska analyser beträffande stamved och efter tredje växtsäsongen även blad.

Försöksleden varierades med hänsyn till såväl mängd avloppsvatten som förbehandlingsgrad
(fysikaliskt resp biologiskt renat avloppsvatten). Som referens ingick motsvarande uppsättning
dricksvattenbevattnade men i övrigt obehandlade lysimetrar.

Totalt för de tre växtsäsongerna varierades avloppsvattentillförseln till lysimetrarna mellan
2 000 mm och 4 400 mm. Bevattning skedde som regel varannan dag under perioden juni-
september. Avloppsvattenmängden ökades efter varje säsong i takt med tillväxten för att
erhålla överskottsvatten i botten på lysimetrarna och på så sätt säkerställa vattenbehovet.
Mängden överskottsvatten från lysimetrarna registrerades. Flödesproportionella prov
analyserades med avseende på bl a kadmium.

För utförligare beskrivning av försökets uppläggning och studiens huvudresultat hänvisas till
Hasselgren (1984).

2.2 Slamprojektet

En bakgrund till projektet var att spridningen av avloppsslam inom det konventionella
jordbruket ifrågasattes med hänsyn till farhågorna för långsiktig miljöpåverkan. Andra
alternativ till slamhanteringen där samtidigt slammets innehåll av näringsämnen och
humusbildande ämnen kunde nyttiggöras var dåligt utvecklade. Vidare hade storskaliga försök
med energiskogsodling startat i början av 1980-talet i bl a Skåne. En huvudfråga för
energiskogsodlingen då var produktionskostnaden. En stor del av denna utgjordes redan då av
kostnaderna för gödsling varför slam som alternativ eller komplement till handelsgödsel
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bedömdes intressant. Frågeställningarna har accentuerats under projektets gång och är inte
mindre aktuella idag.

I samarbete med Malmö kommun genomfördes två separata fältförsök med slamgödslad Salix-
odling under perioden 1982-1989.

Småskaligt försök

Ett mindre försök med två arter från pil, S. dasyclados klon 77056 och S. schwerinii klon
77077, etablerades våren 1982 vid reningsverket i Klagshamn utanför Malmö och drevs fram
till och med växtsäsongen 1985. Sticklingar, 25 cm långa, planterades till ett djup av 20 cm
med tätheten 2.5 plantor/m . Försöket med rutstorleken 20 nr omfattade 16 plantor per
försöksled och utfördes med två upprepningar.

Försöket omfattade förutom ett obehandlat kontrolled tre försöksled med årliga behandlingar
enligt följande:

• Awattnat anaerobt stabiliserat slam (rötslam) motsvarande 5 resp 101
TS(torrsubstans)/ha*år

• Förtjockat rötslam (våtslam) motsvarande 20 t TS/ha*år

Det awattnade slammets resp våtslammets TS-halt uppgick till i medeltal 21.7 % resp 4.9 %.
Markmaterialet utgjordes av 30 cm matjord utlagd på befintliga kalkrika fyllnadsmassor. Mat-
jorden karakteriserades som en något mullhaltig mineraljord bestående av 2 % organiskt
material, 68 % sand, 21 % silt och 9 % lera. Markens ursprungliga pH-värde var 7.3.

Slam tillfördes årligen en gång på våren (april). Awattnat slam nedmyllades direkt för hand
med spade medan våtslamgivan delades upp på två tillfallen med några veckors mellanrum för
att eliminera risken för ytavrinning. Totalt under de fyra åren tillfördes således 20, 40 resp 80 t
TS slam/ha.

Storparcellförsök

Ett försök med stora parceller etablerades under våren 1983 på Skabersjö Gods utanför Malmö
med S. viminalis klon 77082 och följdes upp under sex år till och med ett andra skördeomdrev
vintern 1988-89. Försöket omfattade fem parceller (vardera 750 m2) belägna inom ett mark-
område som tidigare användes som betesmark. Marken utgjordes i huvudsak av en siltig sand
med en mäktighet av 1-1.5 m överlagrad av ett 0.3 m mullrikt matjordsskikt.

I varje parcell planterades ca 2 100 sticklingar i konventionellt dubbelradsförband med ca
2.7 plantor/nr.

Slam spreds med konventionell stallgödselspridare i april 1983 före plantering, i april 1984
efter beskärning och i april 1986 efter en första skörd vintern 1985-8^. Vid varje tillfälle
tillfördes 5 resp 251 TS slam/ha vilket således gav slamgivor på totalt 15 resp 751 TS slam/ha
eller 2.5 resp 12.5 t TS/ ha*år i medeltal under den 6-åriga mätperioden.

Två slamsorter, awattnat blandslam (rötslam + kemslam) från Sjölundaverket med TS-halten
25.2 % resp awattnat rötslam från Klagshamnsverket med TS-halten 22.4 %, utnyttjades i
försöket.



Centralt i varje parcell installerades grundvattenrör för observation av grundvattennivåer och
provtagning av ytligt grundvatten.

Uppläggningen av slamprojektet har ingående beskrivits i annat sammanhang (Hasselgren,
1990). I samma referens sammanfattas också slutsatser samt vunna erfarenheter från studien.

2.3 Lakvatten projektet

Vid Rönneholms avfallsupplag utanför Eslöv initierades 1982 ett försök med lokal lakvatten-
hantering som ett kostnadseffektivt alternativ till överledning av lakvatten för sambehandling i
det kommunala avloppsreningsverket i Eslöv. Målet med projektet var primärt att utveckla
teknik för avskilj ning av kväve från metanogent lakvatten.

Projektet omfattade uppföljning av bl a lakvattenbevattning av energiskog i dels mindre skala
(perioden 1982-86), dels fullskala (perioden 1986-90). I fullskaleanläggningen ingår för
närvarande ca 10 ha iSa//x-odlingar.

Smaskaliga försök

Den smaskaliga delen utformades dels som ett rutförsök med de tre klonerna S. viminalis klon
77082, S. dasyclados klon 77056 och S. dasyclados klon 79052, dels som ett storlysimeter-
försök med S. viminalis klon 77082.

Försöksrutorna (20 nr stora) tillfördes lakvatten under växtsäsongerna 1982-86 varvid den
totalt tillförda lakvattenmängden uppgick till 3 050 mm under den 5-åriga försöksperioden.
Obehandlade försöksled utgjorde referens. Försöket etablerades på en del av den återställda
upplagsytan bestående av i huvudsak schaktmassor. Markmaterialet utgjordes av siltig morän
med ca 1 m mäktighet överlagrad av ett några decimeter tjockt mullhaltigt ytskikt.

Lysimetrarna erhöll ytan 25 nr (5 m x 5 m) och utgjordes av PVC-belagd polyesterväv med
högtryckssvetsade fogar för att eliminera risken för icke sanktionerat läckage. Substratdjupet
var 0.5 m. Markmaterialet bestod av ett 0.3 m bottenskikt med siltig morän och ett 0.2 m
ytskikt med en mix av siltig morän och låghumifierad torv. Lysimetrarna bevattnades under
perioden 1984-86 varvid tillfördes sammanlagt drygt 1 700 mm lakvatten under de tre
växtsäsongerna. Överskottsvatten på 0.5 m djup samlades upp, mättes och analyserades med
avseende på bl a kadmium.

Fullskafeanläggning

Under perioden 1986-90 följdes upp en fullskaleanläggning baserad på recalculation av upp-
samlat metanogent lakvatten från det 22 ha stora avfallsupplaget över en 4 ha stor iordning-
ställd yta på en avslutad del av upplaget. Ytan formades som tre terrasser med bredden 5 m
och planterades med 0.6 ha S. viminalis klon 77082 och 0.6 ha S. dasyclados klon 77075.
Området mellan terrasserna samt ytan närmast uppsamlingsdiket besåddes för övrigt med gräs
och utgjorde resterande 2.8 ha av den bevattnade ytan. besåddes för övrigt med gräs.

Under 5-årsperioden bevattnades den 4 ha stora energiodlingsytan med drygt 8 000 mm
lakvatten eller drygt 320 000 m . Mark-växt-anläggningen som nu varit i drift i nio år har
medfört att utsläppen från upplaget till omgivningen i det närmaste helt eliminerats.

Lakvattenprojektets uppläggning och resultat har publicerats tidigare (Hasselgren, 1992a och
1992b).
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2.4 Analysmetodik

Jordprov uttogs inom olika skikt, som regel inom 0-10 cm, 10-30 cm och i förekommande fall
30-60 cm, med spade i tiotalet punkter per fbrsöksled och slogs samman till biandprov. Prov-
tagning skedde som regel på våren före behandling och på hösten efter växtperioden.

Prov på växtmaterial uttogs som regel i slutet av växtperioden varvid minst 10 prov på
växtdelar (hela stammar och blad) per fbrsöksled slogs samman till ett biandprov for analys.

Biomassaproduktion bestämdes genom att hela plantor skördades och invägdes i friskt
tillstånd.

Som regel transporterades prover efter uttag till laboratorium för omedelbar infrysning. Före
analys skedde upptining i kylskåp.

Innehållet av kadmium i avloppsvatten, lakvatten och grundvatten mättes i atomabsorptions-
spektrofotometer (AAS) med flamma, typ Perkin-Elmer modell 280 (SIS 028152).

Växt- och jordmaterial samt slam torkades i ugn vid 105°C under 2 dygn före uppslutning resp
TS-bestämning.

Inom avloppsvatten- och slamprojektet skedde uppslutning av jordmaterial med dels AL-
metoden (acetat-laktatlösning bestående av mjölksyra, ammoniak och ättiksyra), dels HC1-
metoden (2M saltsyra). Efter skakning i 2 h analyserades filtratet m a p Cd i AAS enligt ovan.
Metodiken finns beskriven (Kungl Lantbruksstyrelsens Kungörelser mm Nr 1, 1965) för fosfor
och kalium och avses indikera lättlöslig fraktion, dvs mått på "växttillgänglig" andel (AL), resp
förråd i marken, dvs mått på "totalt" innehåll (HC1). Här erhölls således Cd-AL resp Cd-HCl.

Allt växtmaterial samt jordmaterial inom lakvattenprojektet uppslöts med en blandning av
salpetersyra och perklorsyra i förhållandet 4:1 (Handledning i kemiska metoder vid växt-
ekologiska arbeten, Växtekologiska Institutionen, Lunds universitet, 1979). Kadmiuminne-
hållet i växt- och jordmaterial från lakvattenprojektet mättes med AAS, typ Varian Techtron
AA6. Allt övrigt växtmaterial analyserades efter uppslutning m a p Cd med Perkin Elmer
modell 280.
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3. RESULTAT OCH DISKUSSION

3.1 Tillförsel av kadmium med restprodukten

Avloppsvattenprojektet

1 fysikaliskt och biologiskt behandlat avloppsvatten uppmättes Cd-koncentrationer som utan
undantag underskred detektionsgränsen 1 ppb (mg Cd/m3). Detta försvårar givetvis beräk-
ningar av mängden tillförd kadmium men har samtidigt en underordnad roll storleksmässigt
jämfört med det totala kadmiumflödet i systemet.

Överslagsmässigt tillfördes lysimetrarna mindre än motsvarande 20 g Cd/ha*år räknat på
försöksledet som erhöll mest avloppsvatten. Den aktuella bevattningen här låg kring drygt
2 000 mm/år vilket översteg det normala vattenbehovet med 3 å 4 gånger. Vid en fullskale-
tillämpning skulle således Cd-tillförseln med detta avloppsvatten uppgå till <5g Cd/ha årligen.

Delprojektet avslutades 1982 och kadmiumomsättningen i samhället har minskat avsevärt
sedan dess. Eftersom avloppsvattnet fungerar som en spegelbild av samhället i stort har Cd-
halteraa i avloppsvattnet minskat i motsvarande grad. Erfarenhetsmässigt skulle tillförseln av
kadmium i en kommersiellt driven energiskogsodling gödslad och bevattnad med avloppsvatten
med dagens kvalitet uppgå till ca 0.5 g Cd/ha (Hasselgren, inprep). Detta är för övrigt i nivå
med eller lägre än Cd-tillförseln via P-gödselmedel i dagens jordbruk inklusive konventionellt
odlad Sctlix.

Fördelen med att gödsla med avloppsvatten i stor omfattning i landet är således uppenbar även
när det gäller kadmiumaspekten.

Utlakad mängd kadmium mätt i dräneringsvattnet i lysimeterbotten på 0.5 m djup låg i nivå
med den tillförda mängden med avloppsvattnet. Under den tredje växtsäsongen registrerades
Cd-halter på upp till 4 ppb i dränaget från såväl avloppsvatten- som referenslysimetrar vilket
tyder på att det skett en uttransport från jorden i storleksordningen 15-25 g Cd/ha*år vid de
aktuella bevattningsmängderna 1 600-2 200 mm. Detta var således avsevärt mer än vad som
normalt utlakas från jordbruksmark. Vanligen brukar anges en årlig utlakning på ca 0.05 g
Cd/ha*år (Palm, 1993). Analogt med resonemanget ovan torde utläckaget från en odling
anlagd idag och bevattnad med normala mängder minska i motsvarande grad beroende på de
betydligt lägre Cd-halterna i dagens avloppsvattenproduktion.

Den väsentligaste avvikelsen här mot normalfallet var framförallt att vattenhalten i marken var
avsevärt högre och låg i stort sett vid fältkapacitet under hela växtsäsongen. Andersson och
Pettersson (1980) rapporterade att stora nederbördsmängder och hög markfukthalt resulterade
i ökat upptag av kadmium i exempelvis spannmål. Sannolikt föregås ett ökat växtupptag av
mobilisering av flertalet metaller i marksystemet vilket kan förmodas vara effekten av en ökad
markvattenhalt. Detta kan vara en förklaring till att utlakningen av kadmium från dricksvatten-
bevattnade lysimetrar var förhållandevis kraftig.

Lakvattenprojektet

Lakvatten från avfallsupplag som befinner sig i den metanogena fasen ger låga metallhalter till
följd av den som regel starkt reducerande miljön. Detta gynnar bildandet av bl a metallsulfider
som är mycket stabila föreningar och som sådana fastläggs i upplaget vid anaeroba förhåll-
anden. Cd-halterna i tillfört lakvatten understeg genomgående 1 ppb (detektionsgränsen). Här-
vid blev också den tillförda mängden kadmium låg och uppskattningsvis i nivå med resultaten i
avloppsvattenprojektet även om bevattningen var minst lika kraftig.
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På samma sätt som för avloppsvatten var också halterna i uppsamlat dräneringsvatten på 0.5 m
djup likartade i behandlade och obehandlade försöksled.

Siamprojektet

Den totalt tillförda mängden kadmium i det fyraåriga rutförsöket inom slamprojektet vid
Klagshamnsverket uppgick till 124, 248 resp 552 g Cd/ha. Halterna var i medeltal 6.2
(awattnat slam) resp 6.9 mg Cd/kg TS (förtjockat slam). I storparcellförsöket i Skabersjö
applicerades totalt 78, 84, 390 resp 420 g Cd/ha. De två slamtypernas Cd-halter var i medeltal
5.6 (Klagshamnslam) resp 5.2 mg/kg TS (Sjölundaslam).

Cd-halterna i det ytliga grundvattnet (variation omättad zon 1.0-2-5 m) i Skabersjöförsöket
understeg 5 ppb (detektionsgränsen) under hela den 6-åriga projekttiden. Vid två tillfällen
skedde analys vid en lägre detektionsgräns varvid kadmiumhalten uppgick till 0.3 resp 0.6 ppb i
grundvattnet i kontrollparcellen och 0.7-2.2 resp 1.6-3.8 ppb i grundvattnet i slamgödslade
parceller.

En viss påverkan på grundvattenkvaliteten efter slamtillförsel, om än liten, registrerades
således. Några entydiga samband mellan Cd-halt i grundvattnet och slamgivans storlek, fluktu-
ationer i grundvattenytan eller tidpunkten för slamgödslingen kunde dock inte konstateras.

3.2 Innehåll av kadmium i marken

Avloppsvattenprojektet

Totalinnehållet avseende Cd i marken i avloppsvattenstudien mättes efter avslutat projekt och
varierade mellan 0.20 och 0.38 ppm (mg Cd/kg ts). Den tämligen stora spridningen kan till
största delen förklaras med att markområdet utgjordes av fyllnadsmassor från tidigare bygg-
nationer. Den aktuella densiteten i marken uppskattades till 1.7 t/m vilket gav ett totalinnehåll
i jorden för hela lysimeterprofilen, dvs inom markdjupet 0.5 m, motsvarande 1.7-3.2 kg Cd/ha
vilket indikerar något högre kadmiummängder än normalt. Det stora inslaget av finkorniga
jordarter i substratet här bidrog sannolikt till detta Ett ofta refererat värde för "normal-
belastad" åkermark är ca 600 g Cd/ha inom det översta 20 cm-skiktet (t ex Åbyhammar m fl,
1993).

Utlakningen från systemet på årsbasis uppgick således till knappt 1 % av markens innehåll av
kadmium (jfr avsnitt 3.1). Markens pH-värde ökade från ursprungliga pH 7.5 till pH 7.9-8.0 i
lysimetrarna efter tre års bevattning vilket kan ha bidragit till begränsningen av utlakningen .

Lakvattenprojektet

I rutförsöket inom lakvattenprojektet konstaterades också en tämligen stor spridning av Cd-
halterna beroende på att markmaterialet härrörde från i huvudsak mottagna schaktmassor vid
upplaget. Efter 2-3 säsonger med lakvattenbevattning varierade totalhalterna mellan 0.14 och
0.24 ppm inom den översta decimetern. På nivån 10-30 cm låg haltema i intervallet 0.05-0.14
ppm.

I fullskaleanläggningen analyserades ytligt markmaterial på terrasserna med Salix före start av
anläggningen och efter två års bevattning med ca 1 700 mm lakvatten. Medelvärdet för såväl
"före" som "efter" blev 0.11 ppb Cd (n=l 1; s,före=0.034; s,efter=0.025). Resultatet indikerar
förutom att marken inte påverkats av lakvattenbevattning att upptaget i vegetationen varit
begränsad.
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Slamprojektet

Inom slamprojektet följdes slamgödslingens inverkan på markens kadmiumstatus med större
intresse än inom de andra delprojekten beroende på dels den diskussion som redan då (i början
av 1980-talet) förekom beträffande slamspridning på åkermark, dels att slamtillförseln vida
översteg den rekommenderade givan.

Slamgödsling gav en pH-sänkning i marken jämfört med ej slambehandlade försöksled i den
småskaliga studien i Klagshamn. Effekten var mest tydlig i markens övre decimeter men pH-
värdet föreföll inte ha sjunkit till nivåer som resulterade i ökad rörlighet och ett ökat upptag av
kadmium eller andra metaller i växten (jfr avsnitt 3.3).

I försöksledet med våtslam (motsvarande 201TS slam/ha*år) sjönk pH-värdet mest, från 7.3
till omkring 6.5, sannolikt till viss del beroende på en omfattande nitrifikation i markprofilen till
följd av en jämförelsevis kraftig tillförsel av ammonium. Nitratvärdena i marken ökade också
med tiden och var särskilt höga under hösten i slutet av varje växtsäsong efter den för nitri-
fikation mest gynnsamma perioden.

Det skall här påpekas att det generellt sett var behäftat med vissa svårigheter att erhålla
representativa prover och ett statistiskt tillräckligt antal provuttag per försöksled med hänsyn
taget till den begränsade omfattningen av rutförsöket med slam. Bl a inverkade sannolikt
återkommande provtagning störande. En annan felkälla som kan ha förekommit härrör från
ojämn fördelning av slammet utefter ytan och svårigheten att i växande bestånd erhålla en
homogen nedmyllning och inblandning av slammet i substratet. Detta kan vara förklaringen till
varför vissa analyser "hoppar" och i absoluta tal är direkt missvisande.

Den största slamgivan (20 t TS slam/ha*år) gav en tydlig nettotillförsel av kadmium till
systemet särskilt i det översta skiktet, 0-10 cm (figur 1). Våtslammet nedmyllades ej varför
halterna inom skiktet 10-30 cm inte påverkades i samma grad (figur 2). I de övriga försöks-
leden var ökningen mindre tydlig och låg i stort sett inom felmarginalerna. Analysresultaten
indikerade att halterna inom skiktet 10-30 cm tenderade att minska med tiden trots en årlig
slamtillförsel vilket kan vara ett resultat av upptag i växten (rötter såväl som ovanjordiska
växtdelar).

Även i storparcellfbrsöket gav den största slamgivan en tydlig ökning av kadmium i markens
översta decimeter (tabell 1). T medeltal över projektperioden registrerades i försöksleden med
den höga slamgivan jämfört med försöksleden med den låga slamgivan 2 å 3 gånger högre
halter i det översta markskiktet avseende såväl det totala kadmiuminnehållet som den växttill-
gängliga fraktionen.

Kadmiumhalterna i referensodlingen var likartade med värdena i försöksleden med den låga
slamgivan (=2.5 gånger större än rekommenderad giva). pH-värdet minskade med ca 0.4
enheter inom de djupare lagren efter upprepad slamgödsling medan den ogödslade referensytan
bibehöll pH-värdet 6.4 i hela den studerade markprofilen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kadmium till största delen fastlades i markens översta
decimeter i skiktet där slammet tillfördes och nedmyllades. Även vid en kraftig slamtillförsel
(201 TS/ha*år) var nedtransporten av kadmium till djupare jordlager begränsad trots dess
dokumenterat lättrörliga egenskaper. Sannolikt förblir kadmium i hög grad bundet till slammets
organiska fraktion eller så komplexbinds den Cd som frigörs till markens ursprungliga
organiska substans i det mullrika ytskiktet vid rådande pH-värden. Exempelvis redovisade
Bramryd (1985) att metaller i allmänhet föreföll bindas till humusämnen efter askgödsling av
energiskog på organogen mark. De låga slamgivorna, dvs upp till 10 t TS/ha*år, medförde i
stort sett att marken förblev opåverkad avseende kadmium.
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KADMIUM 1 MARK
Marknivå 0-10 cm

Prov vår (V) och höst (H) under år 2-4
Totalinnehåll
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KADMIUM I MARK
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Figur 1. Innehåll av kadmium i marken, totalt (HCl) resp växttillgängligt (AL), inom
skiktet 0-10 cm efter årlig slamgödsling med 5, 10 resp 201 TS slam/ha.
Content of cadmium in soil (ppm Cdofdry soil), total (HCl), above, and plant
available (AL), below, within the layer 0-10 cm after sludge application of 5,
10 and 201 DS per hectare and year, respectively. Sampling disturbances
for plots with highest treatment (20 t DS/ha*y) due to irregular sludge yield.
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KADMIUM I MARK
Marknivå 10-30 cm

Prov vår (V) och höst (H) under år 2-4
Totalinnehåll
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HgUL2- Innehåll av kadmium i marken, totalt (HCl) resp växttillgängligt (AL), inom
skiktet 10-30 cm efter årlig slamgödsling med 5, 10 resp 201 TS slam/ha.
Content of cadmium in soil (ppm Cdofdry soil), total (HCl), above, and plant
available (AL), below, within the layer 10-30 cm after sludge application of
5, 10 and 201 DSper hectare and year, respectively. Sampling disturbances
for plots with highest treatment (201 DS/ha*y) due to irregular sludge yield.
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Behandling Skikt pH
(cm)

2.5tTS/ha 0-10 6.3

10-30 5.9

30-60 6.0

12.51 TS/ha 0-10 6.4

10-30 6.0

30-60 6.1

Cd
AL

0.09

0.07

0.06

0.25

0.09

0.07

(ppm)
HCl

0.22

0.18

0.13

0.51

0.18

0.16

Tabell 1. Genomsnittligt innehåll av kadmium i marken, totalt (HCl) resp växttillgängligt
(AL), inom storparcellförsöket vid Skabersjö under perioden 1983-88 efter
gödsling med i medeltal 2.5 resp 12.5 t TS slam/ha och år (n=22).
Average content of cadmium in soil, total (HCl) and plant available (ALJ,
in the large parcell test in Skabersjö during the period 1983-88 after
fertilization with 2.5 and 12.5 t DS of sludge per hectare and year (n=22).

Det bör noteras att Cd-halterna beträffande de slam som utnyttjades inom projektet är avsevärt
lägre idag, storleksordningen 15-20 % av halterna för 10-15 år sedan, vilket ytterligare har
avdramatiserat slammets farlighet ur miljösynpunkt.

3.3 Halter och areellt upptag av kadmium i Salix

En förhållandevis stor mängd Cd-analyser utfördes på växtmatenal från Salix. Rotsystemet
exkluderades och torde med avseende på kadmiumrening vara tämligen ointressant även om
fastläggningen av kadmium i Salixrötter hos vissa kloner säkert kan vara omfattande. Det
senare kan innebära att när odlingen bryts rötternas Cd-innehåll bidrar i viss mån till den totala
kadmiumavskiljningen såvida rötterna bortföres från ytan.

Något som är typiskt är att Cd-halten i växtmaterial hos Salix avtar med beståndsålder,
skottålder, stamtjocklek och biomassatillväxten avseende såväl stam som blad. Detta hör
samman med en utspädningseffekt som torde bero på att metallhalterna i barken är avsevärt
högre än i veden. Detta influerar starkt på halterna i de späda skotten och bladen och far
omvänt litet genomslag i äldre, förvedat och kraftigt växtmaterial. Uppbindningen (koncentra-
tionen) i de förvedade delarna är sannolikt oberoende av stamtillväxten.

Slamprojektet

Inom rutförsöket i Klagshamn registrerades högre Cd-halter överlag hos S. dasyclados klon
77056 än hos S. schwerinii klon 77077 i såväl stam som blad (figurerna 3 och 4).
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KADMIUM I SALIX
1-årsskott på 1-, 2-, 3- resp 4-årig rot

Salix dasyclados klon 77056
mg Cd/Kg TS stamved
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KADMIUM I SALIX
1-årsskott på 1-, 2-, 3- resp 4-årig rot

Salix dasyclados klon 77056
mg Cd/kg TS blad
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Figur 3. Kadmiumhalter i 1-årsskott som funktion av beståndsåldern hos S. dasyclados
klon 77056 i slamfbrsöket i Klagshamn (mg Cd/kg TS stam resp blad).
Concentrations of Cd in stems, above, and leaves, below, of 1-year-old shoots
as a function of the root-age for S. dasyclados clone 77056 in sludge tests in
Klagshamn (ppm Cd ofDS).
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KADMIUM ! SALIX
1 -årsskott på 1 -, 2-, 3- resp 4-årig rot

Salix schwerinii klon 77077
mg Cd/kg TS stamved
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KADMIUM I SALIX
1-årsskott på 1-, 2-, 3- resp 4-årig rot
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Figur 4. Kadmiumhalter i 1-årsskott som funktion av beståndsåldern hos S. schwerinii
klon 77077 i slamforsöket i Klagshamn (mg Cd/kg TS stam resp blad).
Concentrations of Cd in stems, above, and leaves, below, of J-year-old shoots
as a function of the root-age for S. Schwerinii clone 77077 in sludge tests in
Klagshamn (ppm CdofDS).
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Samtidigt konstaterades att biomassaproduktionen var större i 77056-bestånden. Eftersom de
försöksmässiga förutsättningarna var lika beträffande markstatus, slambehandlingar etc skulle
detta kunna tyda på specifika skillnader mellan de två arterna beträffande omsättningen av
kadmium.

Det areella upptaget av kadmium under två år beräknat för beståndets andra och tredje växt-
säsong med avseende på dels 2-åriga skott utan blad resp med blad under den tredje växt-
säsongen, dels summan av 1-åriga skott utan blad resp med blad under de båda växtsäsong-
erna, uppgick till som mest drygt 50 g Cd/ha (figur 5).

Resultaten indikerar att Cd-innehållet i blad inte skall underskattas. Detta torde gälla särskilt
för bestånd med unga skott som förutom höga Cd-halter i stammarna även uppvisar höga
koncentrationer i bladverket. Av den totala biomassan (stam + blad) i bestånd med 1-åriga
skott står för övrigt bladen för 20 å 25 % av den totala avkastningen. Bestånden med de två år
gamla skotten gav ett betydligt lägre upptag, mellan 5 och 20 g Cd/ha, utom i försöksledet med
S. dasyclados och den största slamgivan. I detta bestånd uppgick det areella upptaget till
mellan 40 och 50 g Cd/ha och två år beroende på den extremt goda tillväxten.

Det konstaterades inget tydligt samband mellan slamgödslingsnivån, dvs Cd-tillförseln, och
koncentrationen av kadmium i växtmaterialet (jfr figurerna 3 och 4). På basis av de här
resultaten förefaller det som om Cd-omsättningen varit tämligen oberoende av markens
metallstatus (jfr figur 1) och slamtillförseln (som mest ca 0.6 kg Cd/ha totalt under fyra år).

I storparcellförsöket med S. vimmalis klon 77082, minskade Cd-halterna i stammar som
förväntat med ökad skott- och beståndsålder. Inom slamgödslade parceller uppmättes under
det första 3-åriga skördeomdrevet halterna 1.6-3.1 ppm Cd i 1-åriga skott, 0.7-1.0 ppm Cd i
2-åriga skott och 0.4-0.9 ppm Cd i 3-åriga skott. Under det andra 3-åriga skördeomdrevet låg
motsvarande halter i intervallen 0.6-1.1, 0.9-1.5 resp 0.6-1.3 ppm Cd. Biomassaproduktionen
var relativt sett låg med 20-25 t TS/ha överlag.

Utvärderingen gav vid handen att vattentillgången i den sandiga avlagringen var otillräcklig och
att stamskador till följd av svampangrepp bidrog till att omkring 40 % av plantorna dog. För
3-åriga skott på 6-årig rot beräknades det areella upptaget till 26 g Cd/ha vilket sannolikt
skulle varit högre vid mera normala förhållanden. Särskilt bevattning hade med största
sannolikhet medfört ökad avkastning.

Avloppsvattenprojektet

Den pilklon som utnyttjades mest i de här refererade delstudierna är S. vimmalis klon 77082.
Denna utgör tillsammans med de övriga använda klonerna första generationens energiskogs-
material och som sådan utvalts med hänsyn till de snabbväxande och högproducerande egen-
skaperna snarare än de kadmiumabsorberande aspekterna.

Just klon 77082 föreföll dock under vissa förhållanden kunna omsätta kadmium i högre grad än
det övriga undersökta fo/mnaterialet. Exempelvis ökade halterna i 1-åriga stammar inom
avloppsvattenprojektet under de tre år som studien pågick (figur 6).

På samma sätt som i slamförsöket erhölls de högsta Cd-halterna i referensförsöksledet men det
som avvek från mönstret var att halterna ökade med beståndsåldern och biomassatillväxten.
Den sura torvens pH ökade med några tiondels enheter (0.2-0.9) till som mest pH 5.3 i de
avloppsbevattnade lysimetrarna men det var inte tillräckligt för att plantorna skulle överleva
mer än två växtsäsonger. Endast de mest bevattnade och avloppsgödslade växterna i torvlysi-
metrarna levde efter tre växtsäsonger men biomassaproduktionen var låg varför upptaget av
kadmium som mest uppgick till motsvarande 5 g Cd/ha*år.
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UPPTAG AV KADMIUM
Salix dasyclados klon 77056
Två års upptag med 1-årsskott (A) inkl

blad (B), 2-årsskott (C) inkl blad (D)
g Cd/ha

60

10

SLAM 20 T

SLAM 10 T

SLAM 5 T

j | REFERENS

UPPTAG AV KADMIUM
Salix schwerinii klon 77077

Två års upptag med 1 -årsskott (A) inkl
blad (B), 2-årsskott (C) inkl blad (D)

g Cd/ha

30 (J

SLAM 20 T

SLAM 10 T

SLAM 5 T

| | REFERENS

Figur 5. Areellt upptag av kadmium under två år under beståndens andra och tredje år i
slamförsöket i Klagshamn (g Cd/ha).
Uptake of Cd during two years for1-year-old shoots in stems(A), stems and
leaves (B), and 2-year-old shoots in stems (C), stems and leaves (D) in S.
dasyclados clone 77056 and S. schwerinii clone 77077, respectively (g Cd/ha).
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KADMIUM i SALIX
1-årsskott på 1-, 2- resp 3-årig rot

Salix viminalis klon 77082
mg Cd/kg TS stamved
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KADMIUM I SALIX
1-årsskott på 1-, 2- resp 3-årig rot

Salix viminalis klon 77082
mg Cd/kg TS stamved
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EignrJl Kadmiumhalter i 1-årsskott av S. viminalis klon 77082 i avloppsbevattnade
mineraljordslysimetrar, överst, resp toryjordslysimetrar, underst (mg Cd/kg TS
stam). L=lerig siltig morän, P(fÖrsta pos)=torvjord, P(andra pos)= fysikaliskt
renat avloppsvatten, S=biologiskt renat avloppsvatten, l=hög avloppsgiva,
2=låg avloppsgiva).
Concentrations of Cd in 1-year-old shoots on 1-, 2-, and 3-year-old roots ofS.
viminalis clone 77082 in wastewater irrigated loam lysimeters, above, and peat
lysimeters, below (ppm CdofDS as stems). L=Clayey silty loam, P(first
position) =Peatsoil, P(secondposition) =Primary effluent, S=Secondary
effluent, I =High application rate, 2=Low application rate.
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Det är väl känt att Salix kräver ett pH-värde i marken på åtminstone pH 5.5 å 6.0 för accep-
tabel tillväxt medan rörligheten hos Cd i mark och därmed möjligheter för upptag i vegetation
ökar drastiskt först vid pH 4.5 å 5.0 och därunder. Eftersom biomassatillväxten självfallet är
överordnad växttillgängligheten av Cd hos en aktuell klon torde det vara föga framgångsrikt
att laborera med markens surhetsgrad om målet är att fa till stånd en hållbar Cd-omsättning.

I de minerogena Iysimetrarna var produktionen tämligen hög, mellan 2.1 och 2.6 kg ts/m för
de 1-åriga skotten efter avloppsvattentillförsel, vilket således gav ett högt areellt upptag, mot-
svarande ca 100 g Cd/ha*år för stamved och ca 130 g Cd/ha*år med bladen inkluderade
(figur 7). Det finns ingen rationell förklaring till den utomordentligt kraftiga kadmiumoinsätt-
ningen i denna studie. Vi har tidigare konstaterat att Cd-tillförseln med avloppsvattnet var
marginell (jfr avsnitt 3.1). De något höga markhalterna (jfr avsnitt 3.2) kan ha spelat en viss
roll i samband med en ganska omfattande vattencirkulation i rotzonen som en följd av den
överbevattning som tillämpades. Andersson och Pettersson (1980) rapporterade exempelvis
ökat upptag av kadmium i spannmål vid höga markvattenhalter.

Lakvattenprojektet

I lakvattenstudien noterades tämligen likartade koncentrationer av kadmium i såväl stam- som
bladmaterial och överlag inga skillnader avseende klon eller ålder (figur 8). Spridningen låg i
intervallen 1.0-1.6 ppm Cd för stammarna resp 1.0-2.5 ppm Cd för bladen. Den mycket goda
tillväxten som ökade under hela den 5-åriga projektperioden resulterade i areella upptag
överstigande 75 g Cd/ha och två år (figur 9).

Återigen kan den goda vattentillgången förutom ökad skörd ha bidragit till att halterna inte
minskal med åldern och biomassaproduktionen. Effekten förefaller dock vara mindre tydlig för
2-åriga skott i detta delprojekt jämfört med de 1-åriga skotten i avloppsvattenstudien.

Slutsatser

Erfarenheten från det här projektet är att vattenfaktorns betydelse för avkastningen i energi-
skogsodling rent allmänt underskattas. En god vattenomsättning i rotzonen kontinuerligt under
växtsäsongen möjliggör homogen fördelning och därtill en god cirkulation av de i markvattnet
lösta näringsämnena. Detta skapar optimala förhållanden för växtens näringsförsörjning.
Växtens behov av energi för utveckling av närings- och vattensökande rötter kan således
reduceras till förmån för den ovanjordiska cellsyntesen och biomassatillväxten.

En riklig vattentillgång innebär också att vattenflödet upp genom växten kan bibehållas på en
optimal nivå. Om Sa//xbeståndet måste hushålla med vatten stängs bladens klyvöppningar för
att motverka transpiration med följden att förutsättningarna för en optimal fotosyntes
reduceras.

Halterna av kadmium i här studerade &//xkloner utan bevattning minskar med ökad ålder hos
skotten och bestånden samt ökad biomassaproduktion. Vid god vattentillgång är tendensen att
halterna i stället ökar i växtmaterialet ju äldre beståndet är och ju yngre skotten är. Eftersom
tillgången på vatten är en viktig föi utsättning för optimal biomassatillväxt kan resultatet bli en
utomordentligt hög omsättning av kadmium. För fleråriga skott förefaller emellertid
skillnaderna beträffande Cd-koncentrationerna vara tämligen oberoende av vattentillförseln.

Salix har en naturlig benägenhet att omsätta inte bara kadmium utan metaller generellt i högre
grad än många andra växter (t ex. Hasselgren, 1988 och SLU, 1994). Då dessutom Salix tillhör
de växtslag i Sverige som producerar mest biomassa per ytenhet, finns det givetvis en
betydande potential att utnyttja &i//xodling för behandling av särskilt metallbemängda avfall
eller slam men även för biologisk rening av "normalt" metallkontaminerad åkermark.
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AREELLT UPPTAG I STAM OCH BLAD
1 -årsskott på 3-årig rot

Salix viminalis klon 77082
Siltig morän pH 8.0

g Cd/ha och år
150

100

AREELLT UPPTAG I STAMVED
1 -årsskott på 1 -, 2- resp 3-årig rot

Salix viminalis klon 77082
Siltig morän pH 8.0

g Cd/ha och år
120 rT

AR 2 AR 3

Figur 7. Areellt upptag av kadmium i 1-årsskott av S. viminalis klon 77082 i avlopps-
bevattnade mineraljordslysimetrar (g Cd/ha*år).
Uptake of Cd in stems and leaves for I-year-old shoots on 3-year-old roots,
above, and in stems for 1-year-old shoots on 1-, 2-, and 3-year-old roots,
respectively, below, ofS. viminalis clone 77082 in wastewater irrigated loam
lysimeters (g Cd/ha*year).
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KADMIUM I SALIX
Halter i stamved med olika beståndsålder

Lakvattenbevattning
mg Cd/kg TS stamved

KADMIUM I SALIX
Halter i blad

Lakvattenbevattning

3.0(1

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

mg Cd/kg TS blad

Provomgång 1 Provomgång 2

Figur 8. Kadmiumhalter i stam respektive blad för de tre klonerna i lakvattenstudien
(mg Cd/kg TS). A=siltig morän med matjordsskikt, B=siltig morän utan
matjordsskikt.
Concentrations of Cd in stems, above, and leaves, below, of different
Salixclones after irrigation with methanogenic landfill leachate (ppm Cd of
DS). A=silty loam with top-soil, B=silty loam without top-soil, eg. 2/3=2-year-
old shoots on 3-year-old roots.
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AREELLT UPPTAG I STAM OCH BLAD
Lakvattenbevattning

Två års upptag med 2-årsskott på
3-årig rot (2/3) resp 5-årig rot (2/5)

g Cd/ha
100

75

50

25 77082 B

77082 A

77056 A

Figur 9. Areellt upptag av kadmium i hela plantor for de två klonerna i lakvattenstudien
(g Cd/ha). A=siltig morän med matjordsskikt, B=siltig morän utan matjords-
skikt.
Uptake of Cd during two years in whole plants (stems and leaves) in 2-year-old
shoots on 3-year-old roots (2/3) and 5-year-old roots (2/5), respectively, of
Salixclones after irrigation of methanogenic landfill leachate (g Cd/ha).
A =silty loam with top-soil, B=silty loam without top-soil.
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4. FORSLAG TILL INRIKTNING AV FOU-INSATSER

Baserat på erfarenheter från här refererade delprojekt rekommenderas vissa insatser när det
gäller ren grundforskning. Bl a bör studeras <Sa//xrötters eventuella förmåga att i högre grad än
andra växter stimulera frigörelse av kadmium bundet till markpartiklar. Antydan till detta har
relaterats av Östman (1994) och Greger (1994).

jSa//xkloner i allmänhet, vid normala skördeomdrev och utan specifik inriktning mot Cd-
aspekten, ger normalt upptagsnivåer kring 10-20 g Cd/ha*år. I denna studie har uppmätts
årliga Cd-upptag överstigande 100 g Cd/ha vid riklig vattentillgång och återkommande skörd.
Någon förklaring till detta bör sökas. Vilken betydelse har egentligen markvattenhalten i detta
sammanhang?

Hypotesen att intensivt odlad Salix, dvs väl gödslad och bevattnad odling som skördas årligen,
ackumulerar kadmium i högre grad än konventionellt odlad Salix, bör testas i fältförsök.
Frågor som bör besvaras är t ex:

Tåler Sa/Écplantor korta intervaller mellan skörd utan förtida reduktion i avkastning?

Är uthålligheten med avseende på biomassaproduktionen, dvs Cd-upptaget, tillräcklig
under några få år för att nå "bakgrundshalter" av kadmium i normalbelastade jordar?

Vilka skillnader i areella upptagsnivåer uppträder mellan intensiv och konventionell odling?

Hur skall en kommersiell anläggning utformas för kostnadseffektiv optimering av Cd-
upptaget?

Fältförsöket kan förslagsvis genomföras med de tio mest lovande klonerna efter screening med
avseende på bästa skördeavkastning i kombination med uttalad förmåga att omsätta kadmium.
Storleksordningen fem representativa jordbruksjordar med "normala" Cd-halter bör ingå i för-
söket och mätningar utföras under minst fem år.

En intressant vidareutveckling av konceptet skulle kunna vara att på särskilt kadmiumbe-
mängda markområden/deponier, t ex område med aska från separat förbränning av &7//xflis
från "normalt" Cd-belastad åkermark, odla Salix för att ytterligare koncentrera Cd-halten i
askan och därmed eventuellt underlätta och även förbilliga den slutliga reningen av askan. En
sådan anläggning skulle kunna bestå av bäddar eller tråg i vilka askan blandades med något
kväverikt organiskt material för att tillgodose mark-växt-systemet med rätt näringsbalans och
en lämplig jordstruktur. En omedelbar tanke är att som inblandningsmaterial utnyttja grön-
skörden från anläggningar av den förra typen om nu dessa visar uthållighet. Det torde
emellertid inte vara svårt att finna andra lämpliga restprodukter av erforderlig kvalitet.

Huvudfrågan vid den här tillämpningen av den specifika egenskapen hos Salix som man skulle
kunna kalla superforcerad Cd-absorption, torde vara vid vilken Cd-halt i askan (substratet)
som Salix börjar visa tecken på Cd-intolerans. Även här torde klonspecifika skillnader ha en
avgörande betydelse varför insatser på förädlingssidan bedöms erforderliga. Test i fältskala
erfordras för att belysa tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Målet med utvecklingsarbetet överhuvudtaget torde vara att uppnå en slutprodukt med största
möjliga koncentration av kadmium samtidigt som systemkostnaden i ett eventuellt kommer-
siellt skede minimeras för att möjliggöra största möjliga uppsamling av kadmium.
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FORSOKSUPPLAGGNING BTLAGA1:!

Sammanfattning av "Material och metoder" inom projektet
'Utnyttjande av kommunala restprodukter inom energiodling1.

Avloppsvattenproj ektet

• Delforsök Al, Lysimeterförsök (Källhy avloppsreningsverk, Lunds kommun)

Lokal: Lat. 55°42'N, Long. 13°10'E.

Försöksperiod: 1980-1982.

Metod: Lysimetrar (1.5 x 1.5) m , 0.5 m djup, högtryckssvetsad PVC belagd polyesterväv.

Marktyp: XI: Lerig, siltig morän (lera 12 %, silt 18 %, sand 65 %, grus 5 %), pH 7.5.

X2: Låghumifierad SphagnumAan, pH 4.5.

Växtslag: S. viminalis klon 77082, 20 cm sticklingar, 4 ind/m2.

Behandling: Yl: Fysikaliskt renat avloppsvatten (klarfas efter försedimentering),
60 resp 120 mm/v, juni-sept.

Y2: Biologiskt renat avloppsvatten (klarfas efter biologisk bädd),
60 resp 120 mm/v, juni-sept.

Y3: Kontroll (dricksvatten), 120 mm/v, juni-sept.
Mätningar: Skörd varje år (oktober-november), 1-åriga skott på 1-, 2- resp 3-årig rot, TS-bestämning

avseende stammar varje år och blad år 3, maxskottlängd, antalet skott per planta.

Uppsamling av överskottsvatten i botten av lysimetrar, registrering varannan dag.

Analyser: Veckoblandprov avseende påfört avloppsvatten resp uppsamlat dräneringsvatten på 0.5 m
djup: pH, N (Org-N, NH4-N, NO2-N, NO3-N), P-tot, PO4-P, K, BOD, SS, Cl, Pb, Cd, Cu,
Zn, Ni, Cr, Fe, Mn.

Växtmaterial, 1-åriga skott på 1-, 2- och 3-årig rot, biandprov från 10-talet stammar per
försöksled, år 3 även blad: N, P, K, Pb, Cd.

Slamproj ektet

• Delförsök Si, Småskaligt rutförsök (Klagshamns avloppsreningsverk, Malmö kommun)

Lokal: Lat. 55°31 'N, Long. 12°55 'E.

Försöksperiod: 1982-1985.

Metod: Parceller 20 m , två upprepningar.

Marktyp: 0.3 m något mullhaltig, lerig, siltig sand (organiskt material 2 %, lera 9 %, silt 21 %, sand
68 %), pH 7.3, utlagd på befintliga kalkrika fyllnadsmassor.

Växtslag: XI: S. dasyclados klon 77056,25 cm sticklingar, 2.5 ind/m2.
X2: S. schwerinii klon 77077,25 cm sticklingar, 2.5 ind/m2.

Behandling: Yl: Awattnat rötslam (anaerobt stabiliserat primär- och aktivt överskottsslam) motsvarande
5tTS/ha*år.

Y2: Awattnat rötslam motsvarande 101 TS/ha*år.
Y3: Oawattnat förtjockat rötslam (våtslam) motsvarande 201 TS/ha*år.
Y4: Kontroll (obehandlat led).
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BILAGA 1:2

Slamtillförsel varje år i april, awattnat slam nedmyllades med spade inom skiktet 0-10 cm,
våtslam pumpades ut utan nedmyllning.

Mätningar: Skörd varje år (oktober-november), 1-åriga skott på 1-, 2-, 3- och 4-årig rot, TS-bestämning
stammar och blad varje år, maxskottlängd, antal skott per planta.

Analyser: Biandprov på slam från varje slamapplikation: pH, TS, TS-GF. N-tot, NH4-N, P-tot. K, Ca,
Mg, Cu, Zn, Cr., Ni, Co, Cd, Hg, Pb.

Växtmaterial, 1-åriga skott på 1-, 2-, 3- och 4-årig rot, biandprov från 10-talet stammar inkl
blad per försöksled : N, P, K, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd.

Markmaterial, årligen före slamtillförsel (april) och slutet av växtsäsongen (oktober) på
nivåerna 0-10 cm och 10-30 cm: pH, W, TS-GF, N (Org-N, NH4-N, NO3-N), för P.
K, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb såväl AL som HC1.

• Delförsök S2, Storparcellförsök (Skabersjö Gods, Malmö kommun)

Lokal: Lat. 55°35'N, Long. 13°05'E.

Försöksperiod: 1983-1989.

Metod: Parceller 750 m2.

Marktyp: 0.3 m "matjord" överlagrad 1-1.5 m siltig sand. under ca 1.5 m djup siltig morän.

Växtslag: S. viminalis klon 77082, 25 cm sticklingar, 2.7 ind/m2.

Behandling: XI: Awattnat rötslam (anaerobt stabiliserat primär- och aktivt överskottsslam) år 1, år 2 och
år 4 motsvarande 5 t TS/ha, totalt 15 t TS/ha under 6 år, medeltal 2.5 t TS/ha*år.

X2: Awattnat rötslam enligt XI men motsvarande 25 t TS/ha. totalt 75 t TS/ha, medeltal
12.5 t TS/ha.

X3: Identisk med XI men inkl kemfällt slam.
X4: Identisk med X2 men inkl kemfällt slam.
X5: Kontroll (obehandlat led).

Slamtillförsel med konventionell stallgödselspridare under april år 1, år 2 resp år 4,
nedmyllning i skiktet 0-10 cm med fjäderharv.

Mätningar: Skörd år 3 och år 6, 3-åriga skott på 3- resp 6-årig rot, TS-bestämning stammar och blad
maxskottlängd, antal skott per planta.

Registrering av grundvattenytan 6 ggr/år.

Analyser: Biandprov på slam från varje slamapplikation: pH, TS, TS-GF, N-tot, NH4-N, P-tot, K, Ca,
Mg, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, B, Co, Cd, Hg, Pb.

Ytligt grundvatten 6 ggr/år: pH, N-tot. NH4-N, NO3-N, P-tot, PO4-P, K, Cl, Ca. Mg. Mn.
Cu, Zn, Cr, Co, Ni, Cd, Pb, Hg.

Växtmaterial, 1-, 2- och 3-åriga skott på olikåldrig rot, biandprov från 10-talet stammar
inkl blad per försöksled : N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd.

Markmaterial, årligen före slamtillförsel (april) och slutet av växtsäsongen (oktober) på
nivåerna 0-10 cm, 10-30 cm och 30-60 cm: pH. W, TS-GF, N (Org-N. NH4-N, NCyN), för
P, K, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb såväl AL som HC1.
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Lakvattenprojektet BILAGA 1 -3

• Delforsök Ll, Småskaligt rutfbrsök (Rönneholms avfallsupplag, Eslövs kommun)

Lokal: Lat. 55°55'N, Long. 13°20'E.

Försöksperiod: 1982-1986.

Metod:

Marktyp:

Parceller 20 m2.

0.3 m "matjord", ca lm siltig morän (schaktmassor)

Växtslag: XI: S. viminalis klon 77082, 25 cm sticklingar, 2.5 ind/m2.
X2: S. dasyclados klon 77056, 25 cm sticklingar, 2.5 ind/m2.
X3: S. dasyclados \don 79052, 25 cm sticklingar, 2.5 ind/m2.

Behandling: Yl: Metanogent lakvatten, 2-7 mm/d i medeltal per säsong, maj-november, 5 säsonger.
Y2: Kontroll (obehandlat led).

Mätningar: Skörd varje år (oktober-november), 1- och 2-åriga skott på 1- resp 3- och 5-årig rot, TS-
bestämning avseende stammar och blad varje år, maxskottlängd, antalet skott per planta.

Analyser: Veckoblandprov avseende påfört lakvatten: pH, N (Org-N, NH4-N, NO2-N, NO3-N), P-tot,
PO4-P, K, BOD, COD, Cl, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd, Pb.

Växtmaterial, 1- och 2-åriga skott på 1- resp 3- och 5-årig rot, biandprov från 10-talet
stammar inkl blad per försöksled: N, P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd.

Markmaterial, årligen i slutet av växtsäsongen (oktober) på nivåerna 0-20 cm och 20-40 cm:
pH, N (Org-N, NH4-N, NO3-N), P, K, Ca, Mg, Na, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb.

• pelforsök L2, Lysimeterforsök (Rönneholms avfallsupplag, Eslövs kommun)

Lokal: Lat. 55°55'N, Long. 13°20'E.

Försöksperiod: 1984-1986.

Metod: Lysimetrar (5 x 5) m2,0.5 m djup, högtryckssvetsad PVC-belagd polyesterväv.

Marktyp: 0.3 m bottenskikt med siltig morän, 0.2 m ytskikt med mix av siltig morän och låghumifierad
torv.

Växtslag: S. viminalis klon 77082, 25 cm sticklingar, 2.7 ind/m2.

Behandling: XI: Metanogent lakvatten, 2-4 mm/d i medeltal per säsong, maj-november, 3 säsonger.
X2: Kontroll (obehandlat led).

Mätningar: Beskärning år 1 (november), for övrigt ej skörd, maxskottlängd, antalet skott per planta.

Uppsamling av överskottsvatten från lysimeterbotten i självregistrerande kärl av "tipping
bucket"-ryp.

Analyser: Veckoblandprov avseende påfört lakvatten resp uppsamlat överskottsvatten på 0.5 m djup:
pH, N (Org-N. NH4-N, NO2-N, NO3-N), P-tot, PO4-P, K, BOD, COD, Cl, Cu, Zn, Ni, Cr,
Cd, Pb.

Växtmaterial, 1-åriga skott på 1-årig rot, biandprov från 10-talet stammar inkl blad per
försöksled: N, P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb.
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BTLAGA 1:4

• Delforsök L3, Fullskaleförsök (Rönneholms avfallsupplag, Eslövs kommun)

Lokal: Lat. 55°55'N, Long. 13°20'E.

Försöksperiod: 1986-1990.

Metod: Terrassplantering, 3 terrasser vardera 5 m x 800 m, totalt 1.2 ha, avslutad del av upplaget.

Marktyp: 0.5 m schaktmassor av moräntyp överlagrade deponerat avfall.

Växtslag: XI: S. viminalis klon 77082, 25 cm sticklingar, 2.5 ind/m2, 0.6 ha. -

XI: S. dasyclados klon 77075, 25 cm sticklingar, 2.5 ind/m2, 0.6 ha.

Behandling: Metanogent lakvatten, 2-17 mm/d i medeltal per säsong, maj-november, 5 säsonger.

Mätningar: Maxskottlängd, antalet skott per planta.

Analyser: Månadsvisa stickprov avseende påfört lakvatten: pH, SS, N (Org-N, NH4-N, NO2-N,
N03-N), P-toL K, BOD, COD, Cl, Fe, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd, Pb.
Växtmaterial, 2-åriga skott på 2-årig rot, biandprov från 10-talet stammar inkl blad per
försöksled: N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb.

Markmaterial, före försöksstart och efter två års lakvattenbevattning, nivån 0-20 cm: pH. N
(Org-N, NH4-N, NO3-N), P, K, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb.
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PUBLICERADE RAPPORTER OCH ARTIKLAR BTLAGA 2

Sammanställning av publicerade rapporter och artiklar inom projektet:
'Utnyttjande av kommunala restprodukter inom energiodling1.

Avloppsvattenprojektet

Hasselgren, K (1980). "Avloppsvattenbevattning med tillämpning inom energiodlingssystem". Översiktlig
systemstudie. Bulletin Serie VA nr 31. Avdelningen för VA-teknik, Lunds tekniska högskola.

Hasselgren, K (1984). "Municipal wastewater reuse and treatment in energy cultivation". Proceedings 1:
414-427. Water Reuse Symposium 3, 26-31 Aug, 1984, San Diego, California. American
Waterworks Association Research Foundation, Denver, Colorado, USA.

Hasselgren, K (1986). "Utnyttjande av kommunala restprodukter i energiskogsodling". Symposium kring
samhällets ämnesomsättning. Forskningsrådsnämnden. Rapport 88/2:21-26.

Hasselgren, K (1994). "Kommunalt avloppsvatten - en resurs inom energiskogsodlingen". Cirkulation 3(5):6-8.

Slamprojektet

Hasselgren, K och Båth, P (1984). "Energiskog och avloppsslam - Femåriga försök i Malmö".
Stadsbyggnad 3/84:6-8.

Hasselgren, K (1988). "Sewage sludge recycling in energy forestry". Proceedings 1:189-197. The 5th Inter-
national Solid Wastes Conference, 11-16 Sept, 1988, Copenhagen, Denmark. International
Solid Wastes Association. Academic Press, London, England.

Hasselgren, K (1990). "Användning av kommunalt avloppsslam i energiskogsodling". Slutredovisning av
projektet Avloppsbaserad Energiskogsodling utfört under perioden 1982-88 på uppdrag av
Malmö kommun och Naturvårdsverket.

Lakvattenprojektet

Hasselgren, K; Anshelm, L och Bramryd, T (1984). "Lakvattentillförsel i mark-vegetationssystem". Fou-Avfall
Projekt 82/4. Svenska Kommunförbundet, Stockholm.

Hasselgren, K; Anshelm, L och Bramryd, T (1986). "Lakvattentillförsel i mark-växt-system". Etapprapport 2,
FoU-Avfall Projekt 82/4. Svenska Kommunförbundet, Stockholm.

Hasselgren, K (1988). "Resursbevarande lakvattenbehandling". Anläggningsbeskrivning och projektresultat
år 1. Stiftelsen Reforsk. Rapport 27.

Hasselgren, K (1989). "Landfill leachate treatment and reuse in soil-plant systems". Paper XLII:1-17. The 2nd
International Landfill Symposium, 9-13 Oct, 1989, Sardinia. Centra di Ingegneria per la
Protezione dell'Ambiente, Milan, Italy.

Hasselgren, K (1992). "Soil-plant treatment systems" In: Landfilling of wastes - Leachate. (Eds) Cossu, R;
Christensen, T and Stegmann, R. Elsevier Applied Science, pp 361-380.

Hasselgren, K (1992). "Resursbevarande lakvattenbehandling". Slutredovisning av projekt utfört under
perioden 1986-90 på uppdrag av Mellanskånes Renhållnings AB. Stiftelsen Reforsk.
Rapport 76.
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