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Sammanfattning  
På uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund har IVL Svenska Miljöinstitutet AB sammanställt 
en rapport utifrån resultaten från mossundersökningen som genomförts under 2010.  

Resultaten visar att metoden att använda mossor för att mäta belastning för olika metaller 
över Skåne har fungerat väl. De mossprover som insamlats i Skåne 2010 har analyserats 
med avseende på halter av arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), 
krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin (V), zink (Zn), kobolt (Co), mangan (Mn), 
molybden (Mo) och aluminium (Al). 

2010 års resultat från mossundersökningen visar att medelkoncentrationerna 2010 för As, 
Cd, Ni och Zn är signifikant lägre jämfört med motsvarande koncentrationer 2000. Jämfört 
med 1990 visar analysen på signifikant lägre koncentrationer för samtliga metaller 2010.  

Vid jämförelse mellan koncentrationer av metaller i mossproverna från 2010 och 
rapporterade emissionsdata för länet 2007 – 2009 kan man se en relativt god 
överensstämmelse mellan storleksordningen av emitterade mängder av metallerna och 
motsvarande koncentrationer funna i mossproverna. Med andra ord, metaller med högre 
emissioner återfinns med högre koncentrationer i mossorna inom länet. 

Länets lägsta metallkoncentrationer i mossa från 2010 har oftast insamlats i de nordostliga 
delarna av Skåne. Högre metallkoncentrationer återfinns inte sällan längs Skånes västkust. I 
detta område finns många av länets större punktkällor för emissioner till luft och större 
tätorter inklusive Köpenhamn. Området påverkas även av omfattande fartygstrafik. 

I det analyserade mossmaterialet i Skåne från 2010 finns ett prov där koncentrationerna för 
flertalet av metallerna är de högsta i länet. Provet är insamlat i Vellinge kommun, i 
sydvästra hörnet av Skåne. Någon punktkälla som förklarar de förhöjda metallhalterna i 
provet från Vellinge kommun finns inte angiven i det nationella miljörapporteringssystemet 
SMP. Andra kommuner där flertalet metaller tillhör de fem högsta uppmätta i länet är 
Ystad, Kävlinge och Åstorp. 

Koncentrationer som är bland de tio högsta i Sverige återfinns i mossprover från Skåne för 
As, Pb, Fe, Cu, Cr, V och Al. 

Vid jämförelse med södra Sverige visar de statistiska analyserna av medelkoncentrationerna 
att själva Skåne län för de flesta metaller ligger högre än motsvarande halter i Sveriges 
mellersta och södra delar. Undantag är kadmium och mangan. Signifikanta skillnader 
mellan själva Skåne och Sveriges mellersta och södra delar finns för: As, Fe, Zn och Al 
(signifikant högre än Mellansverige, Sydöstra Sverige och sydvästra Sverige); Pb, Cu, Cr, Ni, 
V och Co (signifikant högre än Mellansverige och Sydöstra Sverige); Hg (signifikant högre 
än Mellansverige); Mo (signifikant högre än sydöstra Sverige). 

Under de senaste 35 åren (1975 - 2010) har metallhalten i mossa i Skåne minskat signifikant 
för As (p<0,05), Pb (p<0,005), Cd (p<0,01), Cu (p<0,05), Ni (p<0,05), V (p<0,05) och Zn 
(p<0,01). Motsvarande trendanalys för perioden 1990 – 2010 visar på statistiskt signifikanta 
minskningar för Pb (p<0,05) och Cd (p<0,05). 

En tänkbar utökning av framtida mossundersökningar kan innehålla sådana metaller som 
kan bli ett problem inom en snar framtid, exempelvis de sällsynta jordartsmetallerna som 
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till exempel används i batterier, i hybrid- och elbilar, i vindkraftverk, solceller och 
lågenergilampor.  
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Inledning och syfte 
På uppdrag av Skånes luftvårdsförbund har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utvärderat och 
bearbetat resultaten från provtagningarna i Skåne län genomförda inom den nationella 
mossundersökningen som genomfördes 2010. Då mossor nästan uteslutande tar upp 
metaller från luften har metoden att använda mossor som bioindikatorer för metaller visat 
sig ge en god bild av nedfallet inte bara på länsnivå utan även på en nationell och 
internationell nivå. Lokala skillnader kan spåras och ge information om såväl lokala 
utsläppskällor som långväga utsläpp. Idén att storskaligt använda mossor som bioindikator 
för mätningar av metaller utvecklades i Sverige i slutet av 1970-talet (Rühling och Skärby, 
1979). De nationella mossundersökningarna startade i Sverige 1975 och har genomförts 
vart 5:e år sedan dess. I Skåne län har, förutom den nationella provtagningen, även 
förtätade undersökningar av metallhalten i mossa genomförts fem gånger, 1985 (på 
uppdrag av Nordvästra Skånes kommunalförbund (NSK)), 1990, 1995, 2000 samt 2005 (på 
uppdrag av Skånes luftvårdsförbund). IVL har fått tillgång till tidigare förtätningsdata via 
förtätningsprojektrapporterna för åren 1990, 2000 och 2005.   

Syftet med metallmätningarna i mossa i Skåne och i hela Sverige är bland annat att: 

• kvalitativt och kvantitativt karakterisera det regionala bakgrundsnedfallet av 
metaller  

• påvisa mer betydande föroreningskällor med avseende på samt utsträckningen av 
de påverkade områdena  

• följa upp tidigare nedfallsmätningar och följa förändringar över tiden  

• följa upp resultatet av emissionsbegränsande åtgärder  

Bakgrund 
Som tidigare nämnts tar mossor nästan uteslutande upp metaller från luften. Endast ett litet 
upptag av metaller från underlaget sker (Tyler, 1970). Metoden med att använda mossor 
som bioindikatorer för metaller har visat sig ge en god bild av trender för nedfallet över 
Sverige och andra länder. Under 2010-2011 har mätningar av metaller i mossor genomförts 
storskaligt i många länder i Europa och resultaten används för att följa upp nationella 
miljömål och det europeiska LRTAP-avtalet om minskade utsläpp av metaller. Även om 
tungmetallkoncentrationen i mossor inte ger någon direkt kvantitativ mätning av 
depositionen finns regressionsmetoder för att försöka göra detta mellan mossa och 
nederbördsdata (Berg och Steinnes, 1997; Berg m. fl., 2003). 
 
Flertalet metaller ingår i livsnödvändiga funktioner för levande varelser, men trots detta är 
många metaller skadliga för växter, djur och människor om de uppträder i alltför höga 
halter. Flera av metallerna kan lagras i levande vävnad och bli kvar där under mycket lång 
tid. Emissioner av metaller till luft härrör ofta från mänsklig aktivitet som metallurgisk 
industri, förbränning av fossila bränslen, avfallsförbränning med mera.  
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Metodbeskrivning 

Provhantering 

Insamling av mossprover 2010 har till övervägande del skötts av Riksskogstaxeringen inom 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett tjugotal kompletterande prover i Sydsverige har 
insamlats av annan personal. För provtagning har följande varit styrande: 

• provtagningsytan skall ligga minst 300 m från riks- eller länsväg och samlad 
bebyggelse (tre eller flera hus för permanent boende med tomterna gränsande mot 
varandra) 

• provtagningsytan skall ligga minst 100 m från annan regelbundet trafikerad väg och 
hus för permanent boende 

• i första hand insamlas väggmossa (Pleurozium schreberi), i andra hand husmossa 
(Hylocomium splendens). Provet skall bestå av antingen enbart väggmossa eller enbart 
husmossa. 

• vid provtagning tas delprov från fem till tio (5-10) punkter. Punkterna skall ha ett 
inbördes avstånd av 5-10 m. Finns inte fem provpunkter inom ytan får provet tas 
från färre punkter, dock minst tre 

• proverna tas i normalt sluten skog (undvik under eller i kanten av täta grankronor) 
• mängden mossa skall totalt vara ca två liter 
• plasthandskar skall användas vid provtagning 
• rökning är inte tillåten under provinsamlingen eller vid annan hantering av 

mossproverna 
• provet märks med mossart, antal delprover, provtagningsdatum, provtagare, 

koordinater, topografi (sluttning eller plan mark) 
 
Proverna har skickats in från provtagarna minst en gång per vecka och har från 
provtagningstillfället till insändning förvarats svalt. 
 
Provtagningen påbörjades i april och avslutades i september 2010. Totalt har mossprover 
från 602 olika lokaler insamlats inom den nationella undersökningen varav 29 i Skåne. 
 
Efter provtagning skickades mossproverna till IVL. Inkomna prover bokfördes och lades i 
frys inför sändning till Naturhistoriska Riksmuseet.  
 
Miljögiftsgruppen vid Naturhistoriska Riksmuseet har rensat och torkat proverna inför 
analys. Mossproverna har rensats så att de två till tre senaste årens tillväxt har tillvaratagits. 
Detta motsvarar tillväxt för åren 2007-2009. Eftersom kvicksilver är en flyktig metall har 
mossproverna torkats i rumstemperatur för att inte äventyra analysresultatet för kvicksilver.  
 
Av de utvalda och preparerade mossproverna har minst 2 g skickats till analys. Återstående 
mossmaterial bevaras i en provbank vid Naturhistoriska Riksmuseet. 
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Samtliga analysresultat har innan kvalitetsgranskning och dataanalys korrigerats till att 
motsvara resultat efter torkning vid 40 grader. 

Metallanalyser 

Mossmaterialet som insamlats i Skåne län 2010 har analyserats med avseende på halter av 
arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), 
nickel (Ni), vanadin (V), zink (Zn), aluminium (Al), kobolt (Co), mangan (Mn) och 
molybden (Mo).  
 
Samtliga metallanalyser har gjorts med ICP-SFMS, även kallad högupplösande ICP-MS. 
För att analysera metallerna har mossproverna uppslutits med HNO3 i slutna teflonkärl i 
mikrovågsugn. För att kunna jämföra analyssvaren från mossprovtagningen 2010 med 
tidigare års analysresultat har tillsats av H2O2 uteslutits då tidigare års analyser av 
metallhalter i mossa ej uppslutits med tillsats av H2O2. Att avstå får uppslutning med tillsats 
av H2O2 kan ha inneburit att utbytet kan ha påverkats.  
 
ICP-SFMS möjliggör direkt analys av vissa "svåra" provtyper som inte klaras med 
konventionell ICP-MS (ICP-QMS). Skillnaden ligger i konstruktionen av det "massfilter" 
som separerar isotoper/grundämnen med olika massa. I ICP-SFMS används magnetiska 
och elektrostatiska sektorer i stället för den s.k. quadrupol som har motsvarande funktion i 
ICP-QMS (ALS Scandinavia, www.analytica.se). Analyserna har utförts av ALS Scandinavia 
AB i Luleå. 

Statistisk datahantering 

Variansanalys 
 
Variansanalys (ANOVA) har använts för att analysera eventuella skillnader mellan länets 
medelkoncentration av metaller i 2010 års undersökning och motsvarande koncentrationer 
i övriga Sverige. ANOVA är en statistisk metod som används för att undersöka skillnader i 
medelvärde mellan fler än två grupper. Analysen har utförts med hjälp av 
statistikprogrammet STATGRAPHICS Plus for Windows 3.1. I de fall analyserade värden 
ligger under analysföretagets rapporteringsgräns har halva rapporteringsvärdet använts i de 
statistiska beräkningarna. 
 
Mann-Kendall 
 
Mann-Kendall är en utvärderingsmetod för att påvisa signifikanta linjära trender (Mann, 
1945). Förenklat kan man säga att metoden jämför alla värden parvis och summerar hur 
ofta det senare värdet är större respektive mindre än det tidigare värdet. Detta gör att 
eventuella kraftigt avvikande värden inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. 
Saknade värden är inte heller något problem. Allt detta gör Mann-Kendall till en robust 
metod. Mann-Kendall är i allmänhet mindre känslig än linjär regression, vilket innebär att 
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det kan vara svårare att få statistisk signifikans för en trend. Mann-Kendall kan användas på 
så små dataset som fyra värden. 
 
Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; 
p<0,001 = *** signifikans. En mer detaljerad beskrivning ges i Bilaga 1. 
 

Emissioner i Skåne län 
Under perioden 1990 – 2009 kan man se en tydlig minskning av metallemissionerna till luft 
i både Sverige och inom EU. Rapporterade data till CLRTAP (Konventionen om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar) visar att de svenska metallemissionerna till luft för 
många av metallerna har minskat med minst 50 % sedan 1990 (www.ceip.at/emission-data-
webdab/officially-reported-emission-data). Även emissionerna för Skåne visar för perioden 
1990 – 2009 samma mönster, med stora minskningar av flertalet av rapporterade 
metallemissioner till luft (www.rus.lst.se) (data visas ej). 
Sveriges officiella utsläppsstatistik som rapporteras till UNFCCC (Klimatkonventionen) 
och CLRTAP (Luftvårdskonventionen) fördelas geografiskt över landet i ett rutnät med 
hjälp av relevant statistik och geografiska data (till exempel punktkällors koordinater, 
vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter). Dessa geografiskt fördelade 
emissionsdata är för Sverige bland annat viktigt för regional uppföljning av miljömålen. 
Statistiken finns på RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) 
hemsida (www.rus.lst.se) och är tillgänglig på läns- och kommunnivå.  
 
Figur 1 visar emissionsdata avseende metaller för Skåne ur den nationella databasen för 
luftutsläpp för länet under 2007-2009.  
 
För att kunna jämföra analysresultaten från mossprovtagningen 2010 (motsvarande tillväxt 
under 2007 – 2009) med rapporterade metallemissioner till CLRTAP (Luftkonventionen) 
presenteras i Tabell 1 summerade emissioner för perioden 2007 – 2009 för länet. Viktigt att 
notera är att uppgifterna endast representerar rapporterade emissioner inom Sverige som 
fördelas geografiskt enligt olika modeller. Emissionsuppgifterna ger därför inte en 
fullständig bild av metallbelastningen inom länet då bland annat intransporterade mängder 
av luftburna metaller från andra länder eller andra delar av Sverige inte ingår. Inte heller 
den uttransport av metallemissioner som sker från Skåne till intilliggande områden ingår i 
detta underlag. 
 

http://www.ceip.at/emission-data-webdab/officially-reported-emission-data
http://www.ceip.at/emission-data-webdab/officially-reported-emission-data
http://www.rus.lst.se/
http://www.rus.lst.se/
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Figur 1. Emissioner i Skåne för åren 2007-2009 i ton per år. Observera att skalan skiljer sig åt för 

olika metaller. Data från nationella databasen för luft (www.rus.lst.se). 
 
Tabell 1. Sammanlagda emissioner i ton för Skåne under perioden 2007-2009. Data från RUS. 

  Arsenik Bly Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Zink 

 
(As) (Pb) (Cd) (Cu) (Cr) (Hg) (Ni) (Zn) 

Skåne 0,08 1,57 0,10 18,3 0,31 0,10 1,67 39,2 

 
Några av de större punktkällorna för emissioner till luft i Skåne, större vägar samt städer 
med befolkning över 40 000 invånare presenteras i Figur 2. 

http://www.rus.lst.se/
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Figur 2. Större punktkällor för emissioner till luft, vägar samt städer över 40000 invånare i Skåne. 

Resultat 2010 
För den statistiska analysen av metallinnehållet i de insamlade mossproverna inom den 
nationella undersökningen under 2010 har Sverige delats in i sex olika zoner som 
representerar olika belastning av metalldeposition (Danielsson & Pihl Karlsson, 2011). I 
Skåne ingår provpunkterna 2010 i zon 6 (sydvästra Sverige). Jämförelse mellan Skånes 
medelhalter för 2010 har gjorts mot samtliga zoners medelhalter. I Bilaga 2 redovisas 
zonernas och Skåne läns medel- och mediankoncentrationer för 2010. 
 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som 
insamlats och samtliga data finns att tillgå på www.ivl.se. 
 
Samtliga kartor som presenteras i resultatdelen är gjorda med hjälp av dataprogrammet 
ArcGIS. Kartorna som beskriver metallbelastningen i Sverige är gjorda med IDW-teknik 
(IDW = Inverse Distance Weighted). IDW är en avståndsviktad medelvärdesinterpolation 
och bygger på viktade medelvärden. De punkter som ligger nära aktuell position för 
provtagning av mossa får större inflytande på resultatet än de punkter som är belägna 
längre bort. Som viktning används det inverterade avståndet till punkterna. 
 

http://www.ivl.se/
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Under 2010 provtogs 29 lokaler i Skåne län (Figur 3). Antalet provpunkter som ligger till 
grund för analysen av 2010 års resultat presenteras i Tabell 2 och de sex zonerna mot vilka 
jämförelser görs presenteras i Figur 4.  
 
Exakta koordinater för mossprover som insamlats av Riksskogstaxeringen inom Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) får ej publiceras. Därför anges dessa provpunkter med stora 
cirklar som endast indikerar inom vilket område mossproverna insamlats. Övriga 
provpunkters lägen anges mer exakt med små cirklar. 
 

 
Figur 3. Provtagningspunkternas lägen 2010.   
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Tabell 2. Totalt antal analyserade 
mossprover per zon, 2010 

 

Zon/Län 
Antal 
analyserade 
mossprover, 2010 

 

1 Fjälltrakter   39 

2 Norra Sveriges inland 134 

3 Norra Sveriges kustland   66 

4 Mellansverige 155 

5 Sydöstra Sverige 105 

6 Sydvästra Sverige (inkl .Skåne) 103 

   Skåne   29 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Figur 4. Zonindelning baserad på samtliga insamlade 
mossprover inom de nationella 
metallundersökningarna som genomförts 
under 1975 - 2010. 
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Arsenik (As) 

Arsenik är en halvmetall som finns i oorganisk form i mineral. Antropogena källor till 
arsenikemissioner till luft är gruvdrift, smältverk och användning av bekämpningsmedel 
som innehåller arsenik inom jordbruket (Cullen & Reimer, 1989). Även förbränning av kol 
ger emissioner av arsenik. I Sverige finns arsenikkis (FeAsS) i vissa malmer. Vid brytningen 
av dessa malmer kan en lokal spridning av arsenik ske. Arseniktrioxid (As2O3) används i 
stor utsträckning vid tillverkning av keramik, glas, elektronik, pigment, påväxthindrande 
produkter, kosmetika, fyrverkeripjäser, och kopparlegeringar (Leonard, 1991). Dessa 
punktkällor samt även diffusa utsläpp är viktiga för förekomsten av arsenik i miljön. 
Arsenik kan även spridas till miljön via långväga atmosfärisk transport (Sternbeck och 
Carlsson, 2004). Bland naturliga källor till arsenik i atmosfären kan nämnas vulkanutbrott 
och vinderosion av bergarter och jordar. 
 
Den statistiska analysen av arsenikkoncentrationerna i mossproverna från 2010 visas i Figur 
5. Medelkoncentrationen av arsenik i Skåne län är signifikant högre än koncentrationerna i 
alla zoner förutom i Zon 3 (Norra Sveriges kustland) där ingen statistiskt signifikant 
skillnad erhölls. 
 
 

 
Figur 5. Medelkoncentrationer av arsenik i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, 

b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
arsenik ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
Mediankoncentrationen i mossa för arsenik för Skåne skiljer sig inte från prover insamlade i 
övriga Sverige då de flesta prover som insamlats under 2010 ligger mycket nära 
analysföretagets rapporteringsgräns för arsenik (Bilaga 2, Bilaga 3). 
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Totalt insamlades sju mossprover med koncentrationer av arsenik över 0,1 mg/kg torrvikt i 
Skåne under 2010. Provet med den högsta arsenikkoncentrationen (0,45 mg/kg torrvikt) 
insamlades i Vellinge kommun i länets sydvästra del (Figur 6). Detta prov har förutom för 
arsenik även den högsta koncentrationen i länet för bly, järn, krom, vanadin, kobolt och 
aluminium. Övriga mossprover med arsenikkoncentrationer över 0,1 mg/kg torrvikt 
insamlades i Lunds, Ystads, Kävlinge och Kristianstads kommuner. 
 

 
Figur 6. Koncentration (mg/kg torrvikt) av arsenik i mossa insamlad 2010. 
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Bly (Pb) 

Bly är en metall som har använts i över tusen år och som är giftig i de flesta av sina kemiska 
former (Eisler, 1988). Bly används bland annat i färgpigment, plast, kristall, blymantlad 
kabel, elektronik och hagelammunition. Blyanvändningen har dock minskat i Sverige. 
Källor som gruvbrytning, anrikning och smältning av blymineral och användning av 
organiska blyföreningar i motorbränsle har gett en ökad mängd bly i vår miljö. Bly har en 
lång uppehållstid i marken (Klaminder m. fl., 2006) och detta leder till att effekter i miljön 
kan ses i decennier efter att emissionerna och depositionen av bly har minskat (Berglund m. 
fl., 2009; 2010). Bly förekommer i atmosfären bundet till partiklar och tillförs ekosystemet 
med torr- och våtdeposition. Spridning av bly till miljön sker även genom diffusa utsläpp 
från varor i samhället. Långväga atmosfärisk transport har också stor betydelse för 
metallens förekomst i miljön. 
 
Koncentrationen av bly i mossprover insamlade i Skåne län under 2010 visar att 
medelkoncentrationen för länet som helhet är statistiskt högre än medelkoncentrationen 
för övriga zoner i Sverige förutom för Zon 6 (Sydvästra Sverige inkl. Skåne) (Figur 7).  
 

 
Figur 7. Medelkoncentrationer av bly i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, b, c, 

d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av bly ej är 
signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges inland, Zon 3 = 
Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, Zon 6 = 
Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
Mediankoncentrationen för bly för Skåne (3,07 mg/kg torrvikt) är högre än motsvarande 
medianvärden för samtliga zoner (Bilaga 2).  
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Mossproverna insamlade i Skåne län har blykoncentrationer som varierar mellan 1,8 till 6,7 
mg/kg torrvikt (Figur 8). Totalt har två mossprover med blykoncentrationer över 5 mg/kg 
torrvikt insamlats i Skåne under 2010. Mossprovet med den högsta koncentrationen (6,7 
mg/kg torrvikt) är insamlat i Vellinge kommun, medan provet med den näst högsta 
blykoncentrationen (5,1 mg/kg torrvikt) är insamlat i Kristianstads kommun. 
 

 
Figur 8. Koncentration (mg/kg torrvikt) av bly i mossa insamlad 2010. 
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Järn (Fe) 

Järn är en vanligt förekommande metall i jordskorpan och har magnetiska egenskaper. Ofta 
finns järn som mineralerna magnetit eller hematit. 
 
Som kan utläsas i Figur 9 är medelkoncentrationen av järn i mossprover från Skåne 
signifikant högre än koncentrationerna i prover insamlade inom alla andra zoner i hela 
Sverige.  
 

 
Figur 9. Medelkoncentrationer av järn i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, b, 

c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av järn ej 
är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges inland, Zon 3 
= Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, Zon 6 = 
Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
 
Medianhalten för järn (216 mg/kg torrvikt) är för Skåne 2010 klart högre än alla zoners 
medianvärden (Bilaga 2). 
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2010 års resultat visar att koncentrationen av järn i mossprover insamlade i Skåne län 
varierar mellan 72 och 1614 mg/kg torrvikt (Figur 10), och den högsta koncentrationen 
analyserades i ett mossprov från Vellinge kommun. Inom länet har totalt åtta prover med 
koncentrationer över 400 mg/kg torrvikt insamlats. Dessa prover härstammar, förutom 
från Vellinge kommun, även från Åstorps, Ystads, Kävlinge, Lunds, Höganäs, Höörs och 
Ystads kommuner. 
 

 
Figur 10. Koncentration (mg/kg torrvikt) av järn i mossa insamlad 2010. 
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Kadmium (Cd) 

Kadmium är en mycket giftig metall som i naturen främst finns i zinkmalmer. De 
antropogena kadmiumkällorna till atmosfären innefattar bland annat metallproduktion, 
förbränning av fossila bränslen samt avfallsförbränning (Suchara m. fl., 2007; Nriagu, 
1989). Kadmium finns även som förorening i fosfatgödselmedel och har därmed orsakat 
förhöjda kadmiumhalterna i våra åkerjordar. Kadmium har använts som ytbeläggning på 
plåt, som legeringsmetall och till bilkylare. Kadmiumföreningar har också använts som 
pigment i röda och gula målarfärger, plaster och keramiska glasyrer. Fortfarande används 
kadmium i batterier. Kadmium förekommer bunden till partiklar i luften och tillförs 
ekosystemet med torr- och våtdeposition. Långdistanstransport och deposition bidrar 
också till spridningen av kadmium i den svenska miljön (Sternbeck och Carlsson, 2004). 
Vulkaner, vinderosion och skogsbränder anses vara de viktigaste naturliga källorna (Suchara 
m. fl., 2007). 
 
I Figur 11 visas resultatet av den statistiska analysen för kadmium. I figuren kan man se att 
medelhalterna av kadmium i proverna från Skåne är signifikant högre än proverna från Zon 
1 och Zon 2 (Fjälltrakter respektive Norra Sveriges inland). De skånska proverna skiljer sig 
inte signifikant åt från övriga prover från övriga zoner.  
 

 
Figur 11. Medelkoncentrationer av kadmium i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver 

(a, b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
kadmium ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
Jämförelse mellan medianhalterna (Bilaga 2) visar att proverna från Skåne (0,157 mg/kg 
torrvikt) ligger högre än Zon 1 och Zon 2 och i samma nivå som Zon 3, Zon 4, Zon 5 och 
Zon 6.  
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Kadmiumhalterna i mossprover insamlade i Skåne län 2010 varierar mellan 0,08 och 0,27 
mg/kg torrvikt (Figur 12). Totalt är sju prover med kadmiumkoncentrationer över 0,2 
mg/kg torrvikt insamlade. Den högsta koncentrationen (0,27 mg/kg torrvikt) finns i prover 
från Ystad, Lund och Kävlinge. Ytterligare ett prov med koncentration över 0,2 mg/kg 
torrvikt kommer från Ystad kommun, medan övriga tre är insamlade i Tomelilla, Osby och 
Kristianstad. 
 

 
Figur 12. Koncentration (mg/kg torrvikt) av kadmium i mossa insamlad 2010. 
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Koppar (Cu) 

Koppar är en tänjbar metall med god elektrisk och termisk ledningsförmåga. 
Metallsmältverk och förbränning av fossila bränslen har traditionellt varit de största 
antropogena källorna till kopparemissioner till luft. Under senare år har emissioner av 
koppar från vägtrafik blivit en allt viktigare källa (Task Force on Heavy Metals, 2006). 
Hulskotte m. fl. (2006) och Johansson m. fl. (2009) menar att kopparemissioner från 
bromsarna på vägtrafikfordon är en viktig källa till diffusa kopparemissioner till luft. 
Gruvdrift och anrikning av koppar leder till damning av kopparhaltiga partiklar. I 
atmosfären binds koppar till partiklar och tillförs ekosystemen via våt- och torrdeposition. 
 
Kopparkoncentrationerna i 2010 års mossprover från Skåne är signifikant högre jämfört 
med prover från alla zoner i hela Sverige förutom från Zon 6 (sydvästra Sverige) där även 
Skåne ingår (Figur 13).  
 

 
Figur 13. Medelkoncentrationer av koppar i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, 

b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
koppar ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
Medianhalten av koppar i själva Skåne är något högre (5,24 mg/kg torrvikt) än 
medianhalten i sydvästra Sverige, inkl. Skåne (Zon 6). Jämfört med övriga zoner i de 
mellersta och södra delarna av landet (Zon 4 och Zon 5) ligger mediankoncentrationen av 
koppar i mossprover från Skåne klart högre. 
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I Skåne varierar kopparkoncentrationerna i mossprover från 2010 mellan 3,2 och 23 mg/kg 
torrvikt (Figur 14). Provet med den högsta koncentrationen i hela landet under 2010 (23 
mg/kg torrvikt) är insamlat i Kävlinge kommun. Ytterligare fem mossprover med 
kopparkoncentrationer över 6 mg/kg torrvikt har samlats in i länet under 2010. Dessa 
prover kommer från Kävlinge, Höganäs, Ystad, Ängelholm och Höör. 
 

 
Figur 14. Koncentration (mg/kg torrvikt) av koppar i mossa insamlad 2010. 
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Krom (Cr) 

Krom är en metall som finns i ganska riklig mängd i jordskorpan. Krom förekommer i flera 
olika oxidationstal. De vanligaste är två-, tre- och sexvärt krom. Krom används t.ex. vid 
framställning av speciellt hållbara legeringar, förkromning, tillverkning av rostskyddsfärger 
och pigment, garvning av läder och träimpregnering (International Chromium 
Development Association, 2007). Antropogena källor till emissioner av krom till luft är 
förbränning av fossila bränslen, brytning och bearbetning av kromrika malmer, metallurgisk 
och kemisk industri samt garveriverksamhet (Suchara m. fl., 2007; International Chromium 
Development Association, 2007). I atmosfären binds krom huvudsakligen till partiklar och 
tillförs ekosystemen med våt- och torrdeposition. Krom kan även tillföras atmosfären via 
vulkanutbrott. 
 
Noteras bör att analys av krom i mossprover är förknippat med stor osäkerhet (Steinnes m. 
fl., 1997) och risk finns att utbytet vid 2010 års analys varit lågt och att kromhalterna 
generellt är något underskattade.  
 
Figur 15 visar att Skånes medelkoncentrationer av krom i mossprover från 2010 är 
signifikant högre jämfört med prover från alla zoner i hela Sverige förutom från Zon 6 
(sydvästra Sverige) där även Skåne ingår.  
 

 
Figur 15. Medelkoncentrationer av krom i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, 

b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
krom ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
Även medianhalten för krom i Skåne (0,42 mg/kg torrvikt) är högre jämfört med 
medianhalterna för samtliga zoner inom den nationella undersökningen (Bilaga 2). 
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I 2010 års mossundersökning ligger koncentrationen av krom inom den nationella 
undersökningen generellt på en låg nivå. I proverna från Skåne har den högsta 
koncentrationen (2,1 mg/kg torrvikt) uppmätts i ett mossprov insamlat i Vellinge kommun 
(Figur 16). Ytterligare två prover med koncentration över 1 mg/kg torrvikt har insamlats i 
Skåne under 2010, ett i Kävlinge kommun och ett i Åstorps kommun. 
 

 
Figur 16. Koncentration (mg/kg torrvikt) av krom i mossa insamlad 2010. 
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Kvicksilver (Hg) 

Kvicksilver är sällsynt i jordskorpan och den enda kvicksilverhaltiga mineral av betydelse är 
cinnober. Metalliskt kvicksilver används i termometrar, blodtrycksmätare och barometrar 
och små mängder finns i lysrör, batterier och andra elektroniska komponenter. Vid 
elektrokemisk framställning av klorgas inom kloralkaliindustrin används kvicksilver som 
elektrod. Den idag största yrkesmässigt exponerade gruppen är tandvårdspersonal (Arbets- 
och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, www.ammuppsala.se, 2011-08-24). 
Oorganiskt kvicksilver emitteras framför allt från användning inom kloralkaliindustrin 
(Biester m. fl., 2002) och från förbränning av kol (Novoa-Munoz m. fl., 2008). I luft 
förekommer metallen främst som metalliskt kvicksilver men finns även bunden till partiklar 
och i gasformiga föreningar. Den atmosfäriska uppehållstiden för metalliskt kvicksilver är 
ett till två år, vilket gör långväga transport möjlig (Palm m. fl., 2001). Kvicksilver sprids 
globalt och ökande halter i fisk och däggdjur i Arktis finns belagda (WHO, 2007). 
 
I Skåne ligger kvicksilverkoncentrationens medelvärde på ungefär samma nivå som 
medelhalterna i Zon 5 och Zon 6 (Sydöstra Sverige respektive Sydvästra Sverige, inkl. 
Skåne) och signifikant högre jämfört med prover från resterande zoner (Figur 17).  

 
Figur 17. Medelkoncentrationer av kvicksilver i mossprover från 2010. Förekommer samma 

bokstäver (a, b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners 
medelkoncentrationer av kvicksilver ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = 
Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = 
Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
 
Medianerna i Bilaga 2 visar att mediankoncentrationerna har samma mönster som kan ses i 
Figur 17. De lägsta mediankoncentrationerna finns i prover från landets nordligaste delar 
med högre halter framför allt i landets sydligaste och sydvästligaste del. 
Mediankoncentrationen i Skåne (0,044 mg/kg torrvikt) ligger i samma nivå som 
motsvarande mediankoncentrationer för Zon 3, Zon 4, Zon 5 och Zon 6. 
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Den högsta kvicksilverkoncentrationen som uppmätts i Skåne 2010 (0,09 mg/kg torrvikt) 
fanns i ett prov insamlat i Kristianstads kommun (Figur 18). Ytterligare elva prover med 
koncentrationer över 0.05 mg/kg torrvikt insamlades under 2010 i Skåne. Dessa prover 
härstammar från Hässleholms, Osby, Örkelljunga, Höörs, Lunds, Kävlinge, Vellinge och 
Klippans kommuner. 
 

 
Figur 18. Koncentration (mg/kg torrvikt) av kvicksilver i mossa insamlad 2010. 
 
 
  



Metaller i mossa i Skåne län, 2010  IVL rapport B 2014 

30 

Nickel (Ni) 

Nickel är en relativt vanlig metall i jordskorpan. Den används huvudsakligen som 
metallytbehandlingsmedel på grund av dess motståndskraft mot korrosion. Metallen 
används även i nickel-kadmiumbatterier och ofta även i legeringar (Palm m. fl., 2005). 
Viktiga källor för emissioner av nickel till luft är petroleumindustrin, järn- och stålindustrin 
(främst vid framställningen av rostfritt stål) samt vid förbränning av fossila bränslen (Task 
Force on Heavy Metals, 2006; Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 
www.ammuppsala.se, 2011-08-24). De flesta nickelföreningar förekommer i atmosfären 
bundna till partiklar och tillförs ekosystemet med torr- och våtdeposition.  
 
Nickelkoncentrationerna i Skåne län är signifikant högre än motsvarande koncentrationer i 
samtliga zoner i Sverige förutom Zon 3 (norra Sveriges kustland) och Zon 6 (sydvästra 
Sverige, inkl. Skåne) (Figur 19).  
 

 
Figur 19. Medelkoncentrationer av nickel i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, 

b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
nickel ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
Mediankoncentrationen för nickel 2010 i Skåne län visar på samma mönster som ANOVA-
analysen ovan. Medianerna i Skåne (0,87 mg/kg torrvikt) ligger i samma nivå som 
motsvarande koncentrationer i Zon 3 (Norra Sveriges kustland) och i Zon 6 (Sydvästra 
Sverige) och högre än övriga zoner (Bilaga 2). 
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Nickelkoncentrationerna i mossprover insamlade i Skåne län 2010 varierar mellan 0,36 och 
1,7 mg/kg torrvikt (Figur 12). Totalt är elva prover med nickelkoncentrationer över 1,0 
mg/kg torrvikt insamlade inom länet. Den högsta koncentrationen (1,7 mg/kg torrvikt) 
påträffades i ett prov insamlat i Lunds kommun. Övriga tio prover kommer från 
kommunerna Vellinge, Höör, Höganäs, Kävlinge, Ystad, Kristianstad, Åstorp, Tomelilla 
och Klippan. 
 

 
Figur 20. Koncentration (mg/kg torrvikt) av nickel i mossa insamlad 2010. 
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Vanadin (V) 

Vanadin är ett sällsynt, mjukt metalliskt grundämne som inte förekommer i ren form i 
naturen (Suchara m. fl., 2007). Vanadin används främst i hårda legeringar till exempel 
tillsammans med krom. Vanadin emitteras främst från förbränning av olja och kol samt 
från oljeraffinaderier. Diffusa emissioner kan härstamma från vägbaneslitage då bitumen 
kan innehålla betydande mängder vanadin (Johansson m. fl., 2009). 
 
Medelkoncentrationen av vanadin i Skåne är signifikant högre än motsvarande halter från 
alla zoner i hela Sverige förutom Zon 6 (sydvästra Sverige) där även Skåne ingår (Figur 21).  

 
Figur 21. Medelkoncentrationer av vanadin i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver 

(a, b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
vanadin ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
 
Medianhalten i Skåne (1,13 mg/kg torrvikt) ligger på samma nivå som medianhalten i Zon 
6. Jämfört med övriga zoner inom den nationella undersökningen ligger Skånes 
mediankoncentration av vanadin högre (Bilaga 2). 
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Koncentrationen av vanadin i mossprover insamlade 2010 varierar i Skåne mellan 0,49 till 
4,0 mg/kg torrvikt (Figur 22). I länet finns tre provpunkter med halter över 2 mg/kg 
torrvikt, och provet med den högsta koncentrationen kommer från Vellinge kommun. Två 
av de insamlade proverna har vanadinkoncentrationen 2,4 mg/kg torrvikt och dessa är 
insamlade i Ystads och Åstorps kommuner. 
 

 
Figur 22. Koncentration (mg/kg torrvikt) av vanadin i mossa insamlad 2010. 
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Zink (Zn) 

Zink förekommer inte i ren form i naturen men finns bunden i många mineraler. Zink 
används bland annat som korrosionsskydd (förzinkning och galvanisering), vid produktion 
av mässing och brons, i andra legeringar samt även vid produktion av gummi, däck, 
kosmetika, pigment och bekämpningsmedel. Antropogena källor till luft är zinksmältverk, 
kemiska industrier, kol- samt avfallsförbränningsanläggningar (Suchara m. fl., 2007). Zink 
emitteras även diffust från transportsektorn på grund av däckslitage (Johansson m. fl., 
2009). Zink förekommer i atmosfären bundet till partiklar och tillförs ekosystemen med 
torr- och våtdeposition. Både punktkällor och diffusa utsläpp samt långväga atmosfärisk 
transport utgör viktiga spridningsvägar (Sternbeck och Carlsson, 2004). 
 
Medelkoncentrationen av zink i mossprover från Skåne 2010 är signifikant högre än 
motsvarande koncentrationer i samtliga zoner i hela Sverige (Figur 23).  

 
Figur 23. Medelkoncentrationer av zink i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, b, 

c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av zink ej 
är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges inland, Zon 3 
= Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, Zon 6 = 
Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
 
Mediankoncentrationen för zink för Skåne (41,8 mg/kg torrvikt) är något högre än 
medianhalterna i Zon 3, Zon 4, Zon 5 och Zon 6 samt klart högre än Zon 1 och Zon 2 
(Bilaga 2). 
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Zinkkoncentrationen i mossproverna från Skåne län 2010 varierar mellan 18,6 och 67,3 
mg/kg torrvikt (Figur 24). Provet med den högsta koncentrationen i Skåne kommer från 
Tomelilla kommun. Bland mossproverna finns ytterligare åtta prover med koncentrationer 
som överstiger 50 mg/kg torrvikt. Dessa prover har insamlats i kommunerna Lund, Ystad, 
Höganäs, Osby, Kävlinge, Ängelholm och Östra Göinge. 
 

 
Figur 24. Koncentration (mg/kg torrvikt) av zink i mossa insamlad 2010. 
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Kobolt (Co) 

Kobolt sammanförs ibland med nickel och järn under benämningen järnmetallerna och har 
en ganska låg medelhalt i jordskorpan, ca 29 g/ton. Den förekommer oftast i sulfid- och 
arsenidmineral, ofta tillsammans med järn, nickel och koppar och erhålls ofta som 
biprodukt vid koppar- och nickelframställning. Kobolt har stor betydelse som 
legeringsmetall. Högtemperaturlegeringar med kobolt används i till exempel gasturbiner 
och tillsammans med volframkarbid för tillverkning av hårdmetall till skärverktyg. Metallen 
är också på grund av sina magnetiska egenskaper en viktig del i permanenta magneter. 
Kobolt används också för framställning av katalysatorer, i torkmedel samt för tillverkning 
av pigment (Nationalencyklopedin, 2011-11-17). Antropogena källor till kobolt i miljön är 
till exempel förbränning av fossila bränslen, från metallurgiska och kemiska 
industriprocesser samt även från läkemedelstillverkning (Suchara m. fl., 2007).  
 
Koboltkoncentrationerna i Skåne län är signifikant högre än motsvarande koncentrationer i 
alla zoner i hela Sverige förutom i Zon 6 (sydvästra Sverige) (Figur 25).  

 
Figur 25. Medelkoncentrationer av kobolt i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver (a, 

b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
kobolt ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
Mediankoncentrationen för kobolt i Skåne (0,13 mg/kg torrvikt) ligger på samma nivå som 
medianhalterna av kobolt i mossproverna i Zon 3, Zon 4, Zon 5 och Zon 6 samt klart 
högre än motsvarande halter i Zon 1 och Zon 2 (Bilaga 2). 
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Koncentrationerna av kobolt i mossproverna från Skåne 2010 varierar mellan 0,06 och 0,54 
mg/kg torrvikt (Figur 26). Provet med den högsta koncentrationen är insamlat i Vellinge 
kommun. Ytterligare fyra mossprover med koboltkoncentrationer över 0,4 mg/kg torrvikt 
är insamlade i länet. Dessa prover är insamlade i Åstorps, Ystads, Lunds och Kävlinge 
kommuner. 
 

 
Figur 26. Koncentration (mg/kg torrvikt) av kobolt i mossa insamlad 2010. 
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Mangan (Mn) 

Mangan är det tolfte vanligaste grundämnet i jordskorpan. Medelhalten är ca 1 060 g/ton, 
och mangan är den efter järn och titan vanligaste övergångsmetallen. Mer än 90 % av 
manganmalmen används inom stålindustrin framför allt för framställning av ferromangan. 
Manganet i stålsmältor verkar som desoxidationsmedel och sänker också svavelhalten i 
stålet. Dessutom utgör mangan ett viktigt legeringselement i de flesta stål och bidrar till att 
öka stålets hårdhet. Mangan används även för tillverkning av batterier, inom kemisk 
industri, som färgmedel för keramik och tegel samt inom glasindustrin. Mangan ingår också 
i gödselmedel för grödor (Suchara m. fl., 2007; Nationalencyklopedin, 2011-11-17).  
 
Figur 27 visar att medelkoncentrationen av mangan i mossprover från Skåne 2010 är 
signifikant lägre än motsvarande halter i Zon 2 (Norra Sveriges inland). För 
medelkoncentrationer av mangan i mossa för övriga zoner finns ingen statistiskt signifikant 
skillnad. 
 

 
Figur 27. Medelkoncentrationer av mangan i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver 

(a, b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
mangan ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
 
Mediankoncentrationen för mangan i mossprover från Skåne (366 mg/kg torrvikt) är något 
högre än mediankoncentrationen i Zon 6 (sydvästra Sverige) och lägre än övriga zoners 
mediankoncentrationer (Bilaga 2). 
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Analyserna av mangan i mossprover från Skåne 2010 visar en spridning av 
koncentrationerna mellan 110 mg/kg torrvikt och 1073 mg/kg torrvikt. Inom länet har 
provet med den allra högsta mangankoncentrationen insamlats i Lunds kommun. 
Ytterligare fyra mossprover med koncentrationer över 600 mg/kg torrvikt är insamlade i 
kommunerna Höör, Klippan, Tomelilla och Osby. 
 

 
Figur 28. Koncentration (mg/kg torrvikt) av mangan i mossa insamlad 2010. 
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Molybden (Mo) 

Molybden är liksom volfram ca 100 gånger mer sällsynt än det lättaste elementet i samma 
grupp i periodiska systemet, krom. Medelhalten i jordskorpan är endast ca 1,2 g/ton. Det 
enda mineralet av praktisk betydelse är molybdenglans, MoS2. Den allra största mängden 
molybden används inom stålindustrin, för framställning av legeringar och för framställning 
av molybdenföreningar. Metallisk molybden används för elektriska och elektrokemiska 
komponenter i till exempel lampor, transistorer och likriktare. Under senare år har 
molybdenföreningar ökat i användning och utnyttjas numera även som katalysatorer, 
smörjmedel, korrosionsinhibitorer, färgpigment och flam- och rökdämpare för 
plastmaterial (Suchara m. fl., 2007; Nationalencyklopedin, 2011-11-17). 
 
Molybdenkoncentrationerna i mossa i Skåne län är signifikant högre än motsvarande 
koncentrationer i samtliga zoner förutom Zon 4 (Mellansverige) och Zon 6 (sydvästra 
Sverige) (Figur 29).  
 

 
Figur 29. Medelkoncentrationer av molybden i mossprover från 2010. Förekommer samma bokstäver 

(a, b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners medelkoncentrationer av 
molybden ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges 
inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, 
Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
 
Mediankoncentrationen av molybden i mossprover insamlade i Skåne (0,16 mg/kg torrvikt) 
ligger på samma nivå som mediankoncentrationen av molybden i Zon 4 (Mellansverige) 
och högre jämfört med motsvarande medianhalter i mossprover från Zon 1, Zon 2, Zon, 3, 
Zon 5 och Zon 6 (Bilaga 2). 
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Koncentrationen av molybden i mossprover från Skåne län 2010 varierar mellan 0,07 och 
0,50 mg/kg torrvikt (Figur 30). Provet med den högsta koncentrationen i Skåne kommer 
från en provpunkt i Kävlinge kommun. Molybdenkoncentrationer över 0,2 mg/kg torrvikt 
är uppmätta i ytterligare åtta prover insamlade inom länet. Dessa prover kommer från 
kommunerna Lund, Vellinge, Höganäs, Åstorp, Ystad och Höör. 
 

 
Figur 30. Koncentration (mg/kg torrvikt) av molybden i mossa insamlad 2010. 
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Aluminium (Al) 

Ca 8,3 % av jordskorpans massa består av aluminium i form av kemiska föreningar och är i 
jordskorpan det tredje vanligaste grundämnet. Aluminium används inom en mängd skilda 
områden och då framför allt som legeringar. Metallen finns ofta i förpackningsmaterial som 
till exempel aluminiumfolie, i burkar och tuber (Nationalencyklopedin, 2011-11-17; Suchara 
m. fl., 2007).  
 
Medelkoncentrationen av aluminium i mossprover från Skåne 2010 är signifikant högre 
jämfört med motsvarande halter i alla övriga zoner i hela Sverige (Figur 31).  

 
Figur 31. Medelkoncentrationer av aluminium i mossprover från 2010. Förekommer samma 

bokstäver (a, b, c, d) över flera av staplarna indikerar detta att dessa zoners 
medelkoncentrationer av aluminium ej är signifikant åtskilda (ANOVA). Zon 1 = 
Fjälltrakter, Zon 2 = Norra Sveriges inland, Zon 3 = Norra Sveriges kustland, Zon 4 = 
Mellansverige, Zon 5 = Sydöstra Sverige, Zon 6 = Sydvästra Sverige (inkl. Skåne). 

 
 
Mediankoncentrationen av aluminium i mossa för Skåne (193 mg/kg torrvikt) är högre 
jämfört med övriga zoners motsvarande värden (Bilaga 2). 
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I Skåne varierar aluminiumkoncentrationerna i mossprover insamlade 2010 mellan 63 och 
1303 mg/kg torrvikt (Figur 32). Högst koncentration analyserades i ett mossprov insamlat i 
Vellinge kommun. Inom länet har ytterligare fem prover med aluminiumkoncentrationer 
över 400 mg/kg torrvikt insamlats. Dessa prover kommer från provpunkter belägna i 
Åstorps, Ystads, Lunds och Kävlinge kommuner. 
 

 
Figur 32. Koncentration (mg/kg torrvikt) av aluminium i mossa insamlad 2010. 
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Jämförelse mellan mossprovtagningar i Skåne 2010, 2000 
och 1990 
I Tabell 3 redovisas medelhalter för de olika tungmetallhalterna i mossa i Skåne för åren 
2010, 2000 och 1990.  
 
Statistisk analys (ANOVA) för alla provtagna mossprover i Skåne (inklusive 
förtätningspunkter 2000) visar att medelkoncentrationerna 2010 för arsenik, kadmium, 
nickel och zink är signifikant lägre jämfört med motsvarande koncentrationer 2000. 
Halterna av kvicksilver är signifikant högre 2010 jämfört med 2000. Mossproverna vid 
tidigare undersökningar har torkats vid 40 °C istället för som 2010, vid rumstemperatur. 
Eftersom kvicksilver är en flyktig metall kan analysresultatet för tidigare år ha påverkas av 
torktemperaturen. Om den statistiska analysen görs för endast de provtagningspunkter i 
Skåne som ingått i de nationella undersökningarna visar denna på signifikant lägre 
koncentrationer 2010 jämfört med 2000 för arsenik, nickel, bly och vanadin.  
 
Statistisk analys (ANOVA) för alla provtagna mossprover i Skåne (inklusive 
förtätningspunkter 1990) visar att medelkoncentrationerna 2010, för samtliga metaller som 
ingår i 1990 års mossundersökning, är signifikant lägre jämfört med motsvarande 
koncentrationer 1990. Om den statistiska analysen görs för endast de provtagningspunkter 
i Skåne som ingått i de nationella undersökningarna visar denna på signifikant lägre 
koncentrationer 2010 jämfört med 1990 för samtliga ingående metaller förutom järn, 
koppar och zink.  
 
Tabell 3. Medelhalter i mg/kg torrvikt för arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, 

kvicksilver, nickel och zink för 2010, 2000 och 1990 års mossundersökning i Skåne.  

År Arsenik Bly Järn Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink 

1990 - 21.9 1037 0,40 7,24 2,57 - 2,02 4,70 59 

2000 0,21 5,94 486 0,28 6,82 0,98 0,03 2,31 2,03 53 

2010 0,08 3,21 353 0,16 5,84 0,57 0,05 0,92 1,31 44 

 
En förklaring till den skillnad som kan ses vid jämförelse resultatet av de statistiska 
analyserna med och utan förtätningspunkter, beror troligen på den stora olikheten mellan 
fördelningen av provpunkternas geografiska läge mellan mossprovtagningarna 1990, 2000 
och 2010, Figur 33. Utmärkande för den nationella mossprovtagningarna i Skåne län 1990 
och 2000 är att de till övervägande del speglar metallbelastningen i de nordligaste delarna av 
Skåne. Exakta koordinater för mossprover som insamlats av Riksskogstaxeringen inom 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) får ej publiceras. Därför anges dessa provpunkter i 
Figur 33 med stora cirklar som endast indikerar inom vilket område mossproverna 
insamlats. Övriga provpunkters lägen anges mer exakt med små cirklar i figuren nedan. 
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Figur 33. Karta över provpunkternas läge under mossundersökningarna 2010, 2000 och 1990. De 

stora fyllda cirklarna motsvarar punkter provtagna av Riksskogstaxeringen inom SLU och 
de små fyllda cirklarna motsvarar för 2010 övriga nationella provpunkter och för 2000 och 
1900 förtätningspunkter.  

  

2010 2000 1990 
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Trendanalys av metallhalter i mossa i Skåne län 

Trendanalys - 1975-2010 

Trendanalys har genomförts för tidsperioden 1975 - 2010 för arsenik, bly, järn, kadmium, 
koppar, krom, nickel, vanadin och zink. Kvicksilver har ej analyserats med avseende på 
trender, då proverna ej för samtliga år har torkats i rumstemperatur (se kapitel 
”Provhantering”). Kobolt, mangan, molybden och aluminium har ej heller analyserats med 
avseende på trender då dessa analyser endast finns för 2010.  
 
Genom åren har antalet prover i länet varierat (Tabell 4). I den nationella undersökningen 
av metaller i mossor har antalet provpunkter där mossor från Skåne analyserats varierat 
mellan 9 och 47 under de 8 provtagningarna som genomförts sedan 1975. Även vid de 
förtätade provtagningarna 1990, 2000 och 2005 varierade antalet provpunkter. 1990 
genomfördes förtätade provtagningar på 150 platser, 2000 provtogs 50 platser och 2005 
genomfördes förtätande provtagningar på 57 platser. Även vilka metaller som analyserats 
har varierat något mellan åren (Tabell 4).  
 
Tabell 4. Tabell över antal mossprover i den nationella (Nat) och förtätade regionala (Reg) 

undersökningen av tungmetaller i mossa per element och år i Skåne län. 

    1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Arsenik Nat 9 23 43  16 10 47 29 
  Reg      (*)    (*)  50 57   
Kadmium Nat 9 23 43 18 35 10 47 29 
  Reg       (*) 150  (*)  50 57   
Krom Nat 9 23 43 18 35 10 47 29 
  Reg      (*)  150  (*)  50 57   
Koppar Nat 9 23 43 18 35 10 47 29 
  Reg       (*) 150   (*) 50 57   
Järn Nat  22 43 18 35 10 47 29 
  Reg      (*)  150  (*)  50 57   
Nickel Nat 9 23 43 18 35 10 47 29 
  Reg       (*) 150   (*) 50 57   
Bly Nat 9 23 43 18 35 10 47 29 
  Reg      (*)  150   (*) 50 57   
Vanadin Nat 9 23 43 18 35 10 47 29 
  Reg      (*)  150   (*) 50 57   
Zink Nat 9 23 43 18 35 10 47 29 
  Reg       (*) 150   (*) 50 57   
Kvicksilver Nat   6  16 10 47 29 
  Reg       (*)     (*) 50 57   
Kobolt Nat        29 
  Reg                 
Mangan Nat        29 
  Reg                 
Molybden Nat        29 
  Reg                 
Aluminium Nat        29 
  Reg                 
 (*) Förtätning är genomförd men IVL har ej fått tillgång till data 
 
  



Metaller i mossa i Skåne län, 2010  IVL rapport B 2014 

47 

En statistisk trendanalys (Mann-Kendall) har även genomförts för perioden 1975 – 2010 
för olika metaller i mossa provtagna i Skåne. Under dessa år har metallhalten i mossor i 
Skåne minskat signifikant för arsenik, bly, kadmium, koppar, nickel, vanadin och zink. Det 
är endast järn- och kromhalten i mossor som inte förändrats statistiskt signifikant. Järn 
analyserades för första gången i mossprover från Skåne 1980 så för denna metall gäller 
trendanalysen en period på 30 år (7 mossundersökningar) istället för som för övriga 
metaller 35 år (8 mossundersökningar). Mest minskade metallkoncentrationerna i mossa för 
bly (3,1 % per år) följt av kadmium (2,3 % per år) och vanadin (2,1 % per år), Figur 34. 
 

 
Figur 34. Trendanalys för metaller i mossa i Skåne län för perioden 1975-2010, järn (1980-2010). 

Genomsnittlig procentuell förändring per år anges. Signifikans anges i tre olika nivåer; 
p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 
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Arsenik (As) 
 
Under de senaste 35 åren (1975-2010) har arsenikhalten i mossa minskat signifikant i Skåne 
(Figur 35). Sedan 1975 har halten arsenik i mossa minskat med ca 70 %. 

 
Figur 35. Trendanalys för arsenik i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt anges. 

Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 
= *** signifikans. 

 

Bly (Pb) 
 
Under de senaste 35 åren kan ses att blykoncentrationerna i mossa minskat signifikant i 
Skåne. Sedan 1975 har halten bly i mossa minskat med nästan 100 %. Blytillsats i bensin 
förbjöds i mitten av 1990-talet, vilket är en förklaring till att minskningen varit så stor under 
den perioden (Figur 36).  

 
Figur 36. Trendanalys för bly i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt anges. 

Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 
= *** signifikans. 
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Järn (Fe) 
 
Under de senaste 30 åren har ingen statistiskt signifikant trend erhållits för järnhalter i 
mossa i Skåne (Figur 37).  

 
Figur 37. Trendanalys för järn i mossa i Skåne för perioden 1980-2010. Mg per kilo torrvikt anges. 

Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 
= *** signifikans. 

 

Kadmium (Cd) 
 
Under de senaste 35 åren har kadmiumhalten i mossa minskat signifikant i Skåne (Figur 
38). Sedan 1975 har halten kadmium i mossa minskat med ca 80 %. Den största 
minskningen kan ses under perioden 1975 till 1985.  

 
Figur 38. Trendanalys för kadmium i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt 

anges. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; 
p<0,001 = *** signifikans. 
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Koppar Cu) 
 
Under de senaste 35 åren har signifikant minskande kopparhalter uppmätts i mossa i Skåne 
(Figur 39). Sedan 1975 har halten bly i mossa minskat med nästan 45 %. 

 
Figur 39. Trendanalys för koppar i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt anges. 

Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 
= *** signifikans. 

 

Krom (Cr) 
 
För de senaste 35 åren kan ingen statistiskt signifikant trend ses för kromhalter i 
mossprover från Skåne (Figur 37).  

 
Figur 40. Trendanalys för krom i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt anges. 

Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 
= *** signifikans. 
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Nickel (Ni) 
 
Nickelhalten i mossa i Skåne har under perioden 1975-2010 minskat signifikant (Figur 41), 
och sedan 1975 har halten nickel i mossa minskat med knappt 70 %.  

 
Figur 41. Trendanalys för nickel i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt anges. 

Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 
= *** signifikans. 

 

Vanadin (V) 
 
När det gäller vanadin visar de senaste 35 årens mätresultat att vanadinhalten minskat 
signifikant i mossa i Skåne (Figur 42). Minskningen av vanadinhalten i mossa har sedan 
1975 varit nästan 75 %. 

 
Figur 42. Trendanalys för vanadin i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt 

anges. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; 
p<0,001 = *** signifikans. 
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Zink (Zn) 
 
Även zinkhalten i mossa har minskat signifikant under de senaste 35 åren i Skåne (Figur 
43). Sedan 1975 har halten zink i mossa minskat med knappt 40 %. Den största 
minskningen av zinkhalter i mossa kan ses mellan provtagningarna 1975 och 1980. 

 
Figur 43. Trendanalys för zink i mossa i Skåne för perioden 1975-2010. Mg per kilo torrvikt anges. 

Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 
= *** signifikans. 
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Trendanalys - 1990-2010 

En statistisk trendanalys (Mann-Kendall) har även genomförts för perioden 1990 – 2010 
för olika metaller i mossa provtagna i Skåne. Under de senaste 20 åren, sedan 1990, har 
endast koncentrationerna av bly och kadmium i mossa minskat signifikant (p<0,05), Figur 
44. 
 

 
Figur 44. Trendanalys för metaller i mossa i Skåne län för perioden 1990-2010. Genomsnittlig 

procentuell förändring per år anges. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * 
signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 
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Slutsatser 

• 2010 års resultat från mossundersökningen visar att medelkoncentrationerna 2010 
för arsenik, kadmium, nickel och zink är signifikant lägre jämfört med motsvarande 
koncentrationer 2000. Medelkoncentrationerna 2010, för samtliga metaller som 
ingick i 1990 års mossundersökning, är signifikant lägre jämfört med motsvarande 
koncentrationer 1990. 

•  I jämförelse mellan koncentrationer av metaller i mossproverna från 2010 och 
rapporterade emissionsdata för länet 2007 – 2009 kan man se en relativt god 
överensstämmelse mellan storleksordningen av emitterade mängder av metallerna 
och motsvarande koncentrationer funna i mossproverna. Med andra ord, metaller 
med högre emissioner återfinns med högre koncentrationer i mossorna inom länet. 

• Länets lägsta metallkoncentrationer i mossa från 2010 har oftast insamlats i de 
nordostliga delarna av Skåne.  

• Högre metallkoncentrationer återfinns inte sällan längs Skånes västkust. I detta 
område finns många av länets större punktkällor för emissioner till luft och större 
tätorter inklusive Köpenhamn. Området påverkas även av omfattande fartygstrafik. 

• I det analyserade mossmaterialet i Skåne från 2010 finns ett prov där 
koncentrationerna för flertalet av metallerna är de högsta i länet. Provet är insamlat 
i Vellinge kommun, i sydvästra hörnet av Skåne. Någon punktkälla som förklarar de 
förhöjda metallhalterna i provet från Vellinge kommun finns inte angiven i det 
nationella miljörapporteringssystemet SMP. Andra kommuner där flertalet metaller 
tillhör de fem högsta uppmätta i länet är Ystad, Kävlinge och Åstorp.  

• Koncentrationer som är bland de tio högsta i Sverige återfinns i mossprover från 
Skåne för arsenik, bly, järn, koppar, krom, vanadin och aluminium. 

• I jämförelse med zonerna i mellersta och södra Sverige visar de statistiska 
analyserna av medelkoncentrationerna i mossprover endast från Skåne län för de 
flesta metaller ligger högre än motsvarande halter i zonerna 4 (Mellansverige), 5 
(Sydöstra Sverige) och 6 (Sydvästra Sverige, inkl. Skåne). Undantag är kadmium och 
mangan. Signifikanta skillnader mellan Skåne och övriga sydsvenska zoner finns 
för: 

o arsenik (signifikant högre än Zon 4, Zon 5 och Zon 6) 
o bly (signifikant högre än Zon 4 och Zon 5) 
o järn (signifikant högre än Zon 4, Zon 5 och Zon 6) 
o koppar (signifikant högre än Zon 4 och Zon 5) 
o krom (signifikant högre än Zon 4 och Zon 5) 
o kvicksilver (signifikant högre än Zon 4) 
o nickel (signifikant högre än Zon 4 och Zon 5) 
o vanadin (signifikant högre än Zon 4 och Zon 5) 
o zink (signifikant högre än Zon 4, Zon 5 och Zon 6) 
o kobolt (signifikant högre än Zon 4 och Zon 5) 
o molybden (signifikant högre än Zon 5) 
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o aluminium (signifikant högre än Zon 4, Zon 5 och Zon 6) 
• Under de senaste 35 åren (1975 - 2010) har metallhalten i mossa i Skåne minskat 

signifikant för arsenik (p<0,05), bly (p<0,005), kadmium (p<0,01), koppar 
(p<0,05), nickel (p<0,05), vanadin (p<0,05) och zink (p<0,01).  

• Under de senaste 20 åren (1990 - 2010) har metallhalten i mossa i Skåne endast 
minskat signifikant för bly (p<0,05) och kadmium (p<0,05). 

• Resultaten visar att metoden att använda mossor för att mäta deposition av olika 
metaller i Skåne har fungerat mycket väl. 

• En tänkbar utökning av framtida mossundersökningar kan innehålla sådana 
metaller som kan bli ett problem inom en snar framtid, exempelvis de sällsynta 
jordartsmetallerna som till exempel används i batterier, i hybrid- och elbilar, i 
vindkraftverk, solceller och lågenergilampor 
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Bilaga 1. Beskrivning av trendanalys med Mann-Kendall -
metodik 

Mann-Kendall är en icke-parametrisk metod för att signifikant påvisa linjära monotona 
trender (Mann, 1945). Monoton betyder att trenden inte har något trendbrott. Linjär trend 
är en trend som ökar eller minskar lika mycket varje tidsenhet, t.ex. varje år. Icke-
parametrisk betyder att metoden jämför relativa förhållanden och inte bryr sig om hur stora 
skillnader det är mellan mätvärdena. Förenklat kan man säga att metoden jämför alla 
värden parvis och summerar hur ofta det senare värdet är större respektive mindre än det 
tidigare värdet. Detta gör att eventuella ”outliers” inte kommer att påverka resultatet. 
Metoden klarar även värden under detektionsgränsen, åtminstone så länge 
detektionsgränsen är samma i hela tidsserien. Saknade värden är inte heller något problem. 
Allt detta gör att man kallar metoden "robust". Icke-parametriska metoder kräver inte 
heller att data är normalfördelade. Mann-Kendall är i allmänhet mindre känslig än vanlig 
linjär regression, vilket innebär att det kan vara lite svårare att få statistisk signifikans för en 
trend. Mann-Kendall kan användas på så små dataset som fyra värden (Gilbert, 1987). 
 
I samband med att man räknar Mann-Kendall-statistik brukar man räkna ut något som 
heter "Sens slope" (Sen, 1968). Sens slope är en uppskattning av trendlinjens lutning, och 
räknas ut genom att ta medianen av lutningarna mellan alla par av data i tidsserien. 
Beräkningen är nära släkt med Mann-Kendall, men utförs helt oberoende av Mann-
Kendall. Sens slope ger ibland en underskattning av trendens lutning. Det är till och med 
fullt möjligt att få en signifikant trend och samtidigt "Sens slope" = 0. Detta kan inträffa då 
det finns många exakt likadana värden i tidsserien, t.ex. många värden under 
detektionsgränsen och beror på att Sens slope är en medianberäkning. 
 
Statistiskt verktyg 
Beräkningarna av Mann-Kendall, Sens slope, har gjorts med DOS-programmet kendall.exe 
som utan kostnad tillhandahålls av U.S. Geological Survey 
(http://pubs.usgs.gov/sir/2005/5275/downloads/). Kendall.exe accepterar bara en lokal 
och en parameter i taget och blir därför tidsödande att använda för dataset med många 
lokaler och parametrar. För att komma runt detta har IVL utvecklat ett Excelbaserat 
program som kan kommunicera med Kendall.exe. 
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Bilaga 2. Medelvärden och medianvärden för samtliga metaller insamlade 2010 
Tabell A. Medelvärden och medianvärden (mg/kg torrvikt) för samtliga metaller insamlade 2010. För Skåne har 29 prover analyserats. 

  Arsenik Bly Järn Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Kobolt Mangan Molybden Aluminium 
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1 39 0,05 0,05 1,00 0,90 75 60 0,070 0,066 2,50 2,47 0,14 0,14 0,031 0,031 0,55 0,53 0,31 0,31 27,9 27,0 0,10 0,07 467 454 0,05 0,05 101 69 

2 134 0,05 0,05 1,10 1,06 99 70 0,078 0,073 2,78 2,78 0,15 0,14 0,032 0,031 0,56 0,53 0,46 0,41 26,6 26,0 0,08 0,07 550 551 0,06 0,06 86 77 

3 66 0,07 0,05 2,53 2,05 103 91 0,149 0,135 4,35 3,69 0,39 0,23 0,039 0,037 0,86 0,81 0,96 0,82 34,5 35,0 0,12 0,12 463 433 0,11 0,10 102 99 

4 155 0,05 0,05 2,32 2,11 130 108 0,147 0,146 4,01 3,72 0,35 0,26 0,043 0,041 0,76 0,67 0,81 0,71 36,0 34,8 0,13 0,10 450 437 0,20 0,15 156 123 

5 105 0,06 0,05 2,52 2,44 133 119 0,170 0,166 4,11 3,90 0,27 0,26 0,048 0,044 0,70 0,68 0,86 0,82 36,6 34,5 0,12 0,10 453 438 0,11 0,10 161 134 

6 103 0,07 0,05 2,74 2,68 234 169 0,164 0,156 5,31 4,93 0,45 0,35 0,051 0,046 0,83 0,79 1,19 1,06 39,2 38,0 0,14 0,11 379 327 0,15 0,13 222 159 

M län 29 0,08 0,05 3,21 3,07 353 216 0,163 0,157 5,84 5,24 0,57 0,42 0,049 0,044 0,92 0,87 1,31 1,13 43,9 41,8 0,19 0,13 415 366 0,19 0,16 275 193 
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Bilaga 3. Tungmetallkoncentrationer i mossprover insamlade i Skåne 2010.  
Tabell B. De fem högsta uppmätta koncentrationerna för respektive metall markerade med rött. Maxkoncentration för respektive metall markerade med fetstil. Angivna 

koordinater anges i RT90. Enhet mg/kg torrvikt. 
Kommun Ost Nord Arsenik Bly Järn Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Kobolt Mangan Molybden Aluminium 

Ystad 6141000 1397000 <0,10 2,95 405 0,24 5,20 0,59 0,05 0,77 1,28 56,2 0,23 207 0,20 407 

Vellinge 6145000 1315000 0,45 6,71 1614 0,17 5,25 2,10 0,06 1,43 4,04 37,8 0,54 487 0,38 1303 
Ystad 6146000 1378000 0,14 3,16 850 0,27 6,57 0,93 0,04 1,19 2,41 65,4 0,37 168 0,24 671 

Lund 6173000 1354000 0,15 3,07 545 0,13 4,11 0,84 0,04 0,73 1,69 29,0 0,23 396 0,38 480 

Tomelilla 6173000 1388000 <0,10 2,67 206 0,24 4,86 0,40 0,04 1,07 1,04 67,3 0,18 796 0,12 260 

Lund 6175000 1345000 <0,10 3,54 283 0,27 5,64 0,49 0,06 1,75 0,88 66,9 0,33 1073 0,14 193 

Kävlinge 6184000 1323000 0,12 4,18 303 0,27 8,20 0,72 0,06 1,13 0,90 56,2 0,20 449 0,22 205 

Kävlinge 6187000 1331000 0,14 3,63 650 0,19 23,5 1,18 0,04 1,25 1,46 41,8 0,31 230 0,50 404 

Kristianstad 6196000 1381000 0,14 5,12 244 0,20 5,63 0,80 0,09 1,13 1,77 36,5 0,26 391 0,20 186 

Hörby 6201000 1371000 <0,10 3,20 171 0,11 4,09 0,41 0,04 0,73 1,16 33,2 0,09 110 0,11 125 

Höör 6204000 1348000 <0,10 4,32 441 0,19 6,37 0,63 0,06 1,43 1,81 49,4 0,26 861 0,23 240 

Bromölla 6213000 1414000 <0,10 2,20 215 0,15 3,92 0,30 0,03 0,59 0,85 29,3 0,10 414 0,10 155 

Hässleholm 6216000 1366000 <0,10 1,79 90 0,10 3,79 0,17 0,03 0,36 0,49 18,6 0,06 354 0,07 79 

Klippan 6221000 1331000 <0,10 3,20 273 0,17 4,91 0,42 0,05 1,04 1,27 45,2 0,19 819 0,16 177 

Åstorp 6225000 1329000 <0,10 3,00 1083 0,09 5,43 1,52 0,03 1,11 2,40 32,3 0,42 271 0,29 807 

Perstorp 6226000 1346000 <0,10 1,81 157 0,08 3,67 0,28 0,04 0,72 0,82 37,0 0,11 527 0,18 125 

Hässleholm 6229000 1365000 <0,10 2,17 187 0,18 5,32 0,27 0,03 0,59 0,82 31,1 0,10 212 0,11 136 

Hässleholm 6231000 1386000 0,12 3,48 262 0,13 5,23 0,46 0,06 0,75 1,26 49,1 0,12 283 0,17 277 

Höganäs 6233000 1298000 <0,10 3,19 510 0,17 7,33 0,85 0,04 1,30 1,26 62,7 0,19 318 0,36 270 

Hässleholm 6236000 1376000 0,09 3,19 207 0,13 5,24 0,38 0,06 0,77 1,13 30,7 0,13 142 0,13 200 

Ängelholm 6239000 1316000 <0,10 2,84 372 0,13 6,44 0,56 0,04 1,00 0,98 54,6 0,20 207 0,18 206 

Östra Göinge 6240000 1403000 <0,08 2,78 116 0,14 3,67 0,29 0,03 0,61 0,88 31,6 0,11 366 0,10 119 

Östra Göinge 6242000 1394000 <0,10 2,80 85 0,17 4,83 0,17 0,04 0,73 0,83 52,8 0,09 138 0,16 65 

Hässleholm 6246000 1381000 <0,10 2,78 181 0,13 4,89 0,35 0,04 0,77 0,99 47,1 0,10 284 0,14 176 

Örkelljunga 6251000 1356000 <0,10 4,22 199 0,16 5,77 0,32 0,07 0,97 1,57 43,5 0,12 400 0,14 125 

Hässleholm 6251000 1371000 <0,10 2,60 187 0,08 5,57 0,43 0,08 0,87 1,09 39,9 0,13 554 0,13 148 

Osby 6256000 1386000 <0,10 4,09 216 0,21 5,75 0,40 0,06 0,90 1,25 38,0 0,12 527 0,15 224 

Osby 6261000 1401000 <0,10 1,76 72 0,08 3,18 0,15 0,03 0,42 0,65 32,6 0,07 319 0,08 64 

Osby 6263000 1394000 <0,10 2,72 117 0,14 5,02 0,21 0,08 0,59 0,82 56,6 0,08 728 0,13 132 

                 
  

Min 0,09 1,76 72 0,08 3,18 0,15 0,03 0,36 0,49 18,6 0,06 110 0,07 64 

  
Max 0,45 6,71 1614 0,27 23,5 2,10 0,09 1,75 4,04 67,3 0,54 1073 0,50 1303 
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