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Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) gjorde år 2004 en miljö-
medicinsk utredning med anledning av spridd förekomst av rödfyr i Västra Götaland. 
Länsstyrelsen tog samma år fram en vägledning vid hantering av rödfyr. Länsstyrelsen 
har nu utarbetat ett förslag på en uppdaterad vägledning efter att fler utredningar har 
utförts. I texten refereras till VMCs tidigare bedömning och Länsstyrelsen undrar om 
VMC har synpunkter på den uppdaterade vägledningen. Länsstyrelsen samarbetar med 
Strålskyddsmyndigheten i frågor om strålning och har även haft kontakt med Livs-
medelsverket angående odling av grödor. 
 
Underlaget för bedömningen utgörs av: 
– Länsstyrelsens förslag på uppdaterad vägledning samt utredningsrapport från 

Envipro Miljöteknik AB, en utredning från Botaniska institutionen vid Stock-
holms universitet och ett examensarbete från SLU.  

– Områden med rödfyr, Länsstyrelsen, Västra Götalands Län, Remissversion 
2014-02-19. 

– Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa av rödfyrshögar i Västra 
Götaland, Gerd Sällsten, Lars Barregård, Västra Götalandsregionens miljömedi-
cinska centrum (VMC), 2004. 

– Undersökningar och fördjupad riskbedömning av Rödfyrshögar inom Falbygden, 
Västra Götalands län, Envipro Miljöteknik AB, 2005-11-30 inklusive 8 bilagor 
och ett pm. 

– Växters upptag av spårämnen från rödfyr – ett odlingsförsök vid tre rödfyrshögar i 
Västra Götaland, Examensarbete av Emma Lenmo, SLU, Uppsala 2006. 

– Metallupptag i växter odlade i rödfyr- och alunskifferjord. Maria Greger, 
Botaniska institutionen, Stockholms Universitet. 

– Telefonsamtal med Anna-Karin Davidsson, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen, 
2014-03-14. 

 
 
 
Bakgrund 
 
Rödfyr består huvudsakligen av ren skifferaska samt obränd skiffer och bränd och 
obränd kalk. Högar av rödfyr finns i länet och på grund av dess metallinnehåll finns risk 
för läckage till vatten och spridning via luften av uppvirvlat damm. För människor finns 
dessutom en risk för upptag vid intag av jord eller i samband med hudkontakt. Indirekt 
exponering kan även ske via intag av grödor som odlats på mark innehållande rödfyr 
eller vid intag av livsmedel från djur som levt på eller vid rödfyrsinnehållande mark.  
 
I det föreliggande utredningsmaterialet presenteras resultat rörande metallinnehåll i röd-
fyrsmaterial, grundvatten, ytvatten, brunnsvatten (5 brunnar) samt i vissa grödor som 
odlats i rödfyr. I rapporten från Envipro Miljöteknik AB redovisas resultaten från fem 
dricksvattenbrunnar. I ett examensarbete av Emma Lenmo, SLU samt i rapport av 
Maria Greger, Botaniska institutionen, Stockholms Universitet redovisas metall-
förekomst i odlade grödor. 
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Sammanfattande bedömning som gjordes av VMC 
gällande hälsorisker hos människa på grund av 
rödfyrshögar i Västra Götaland år 2004 
 
Riskerna för människor som bor i eller kring områden med rödfyr utgörs främst av ett 
ökat upptag av uran eller arsenik via kontaminerat dricksvatten. För uran kan en på-
verkan på den tubulära njurfunktionen ske och för arsenik utgörs risken av en möjlig 
ökad cancerförekomst i urinblåsa, lunga eller hud. Det verkar helt klart finnas dricks-
vattenbrunnar som har för höga halter av uran i områden med rödfyr men det är fort-
farande något oklart om även arsenikhalterna är förhöjda. En utvidgad inventering av 
uran- och arsenikhalterna i dricksvatten bör ske. Möjligen skulle en undersökning av 
eventuell njurpåverkan kunna ske hos en grupp individer som under längre tid intagit 
dricksvatten med höga uranhalter. 
 
Riskerna vid inandning av damm från rödfyrsbelagd mark bedöms som obetydliga lik-
som ett tillfälligt oralt intag av damm. Så länge man inte har problem med kontaminerat 
dricksvatten, bedöms därför inga särskilda restriktioner behövas vad gäller bostäder, 
skolor, vandringsleder, motorsport, tennisbanor eller liknande. Risken för ökade radon-
halter i bostäder byggda på rödfyr måste beaktas. 
 
 
 
Länsstyrelsens förslag vid en uppdaterad vägledning 
(2014) 
 
Länsstyrelsen anser att ur hälsosynpunkt bör följande försiktighetsåtgärder vidtas. 
 
1. Eventuell rödfyr som förekommer på lekplatser bör tas bort och rent material 

tillföras med en mäktighet av minst 70 cm. Vid trädgårdar eller andra platser där 
barn vistas bör det finnas ett skyddsskikt (t.ex. matjordslager) mellan rödfyr och 
lekytan/gräsmattan. 

 
2. Vattentäkter i eller nedströms rödfyrsförekomster bör undersökas för att vara 

säker på att halterna inte överstiger Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier. 
Livsmedelsverkets normalanalyslista bör användas med tillägg av arsenik, uran, 
kadmium, bly och radon. 

 
3. Odling av grönsaker och rotfrukter bör inte ske direkt i rödfyr. 
 
4. Risken för höga radonhalter inomhus måste beaktas både för bostäder belägna på 

alunskiffer som på rödfyr. 
 
 
Vid telefonsamtal med Anna-Karin Davidsson på Länsstyrelsen framkommer att den 
främsta förändring gällande försiktighetsåtgärder ur hälsosynpunkt är att punkt 3 är ny-
tillkommen.  
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Halter i vatten, rödfyrsmaterial och odlade grödor 
 
I tabell 1 har en sammanställning gjorts av funna halter i ytvatten, grundvatten och 
brunnsvatten (Envipro, 2005). I tabell 2 och 3 en sammanställning av funna halter i 
grödor. 
 
 
Tabell 1. Sammanställning av uppmätta halter i rödfyrsmaterial och vatten samt upp-
gifter om normalt intag hos människa. 
 

 Ytvatten Grundvatten Brunnsvatten Rödfyr Normalt 
intag 

Gränsvärde 
för otjänligt 
dricksvatten 
Livsmedels-
verket 

 µg/L µg/L µg/L µg/g µg µg/L 
Arsenik <0.2 – 2 <0.1 – 2 <0.1 – < 1 70-90 10* 10 
Uran 2 – 110 0,001 – 130 0,7 – 4 310-380 1-5 15 

(provisoriskt 
riktvärde) 

Zink 1–2 <0,2–61 0,7-25 50 10000  
Vanadin 0,1 – 5 <0,01 – 13 <0,005 – 0,1 620-640 30-40  
Koppar 1 <0,1 – 4 <0.1 – 130 50-90 2000 2000 
Kobolt 0,2 0,01 – 2 0,01 – 0,1 25 5-50  
Krom 0.2 <0,01 – 0,2 0,01 – 0.1 15 60 50 
Nickel 2- 3 <0,05– 4 0,2 - 5 50-90 250 20 
Bly 0.1 <0,01-0,4 <0,01 – 0.1 30-35 10 10 
Kadmium 0,1 <0,002 – 1 0,003 – 0,01 2 15 5 
Molybden 9 - 90 2 - 220 0,7 – 3 150-170 300  
Mangan 50 - 800 8– 3900 4 – 91 1100 2000  
   Bq/L   Bq/L 
Radon   <30 - 70±30   100 

*Siffran osäker. Oorganisk arsenik är det relevanta ur hälsosynpunkt. Andelen oorga-
nisk arsenik i fisk är oklar 
 
 
Tabell 2. Halter i grödor odlat direkt i rödfyr (siffror tagna från stapeldiagram i rapport, 
Emma Lenmo, SLU). 
 

 Morot Sallad Lök 
 µg/g µg/g µg/g 
Arsenik ca 19 ca 15 ca 26 
Vanadin ca 27 ca 35 ca 7,5 
Molybden ca 20 ca 17 ca 15 
Kadmium ca 0,3 ca 1 ca 0,2 
Bly ca 3 ca 4 ca 1,5 
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Tabell 3. Halter i grödor odlat direkt i rödfyr (Maria Greger, Botaniska institutionen, 
KI). 
 

 Potatis Sallad Råg Ref planta 
 µg/gTS µg/gTS µg/gTS µg/g 
Arsenik  <0,1 1,5±0,3 <0,1 0,1 
Vanadin 0,07±0,01 1,9±1,3 <0,03 0,5 
Molybden 3,0±0,06 3,5±0,5 0,8±0,04 0,5 
Kadmium 0,2 ±0,01 2,0±0,2 0,01±0,002 0,05 
Uran 0,05±0,002 0,6±0,4 <0,0003 0,001 

 
 
 
Riskbedömning 
 
Eftersom människor normalt via inandning, intag av kost och/eller vatten kan få i sig 
ovanstående är det normala intaget hos människa nämnt i tabell 1. Utifrån antaganden 
om exponering kan man göra beräkningar av intag via olika källor och jämföra dessa 
med det normala intaget. Om man t.ex. antar en vattenkonsumtion på 2 L/dygn, eller en 
inandning av 0,5 mg rödfyr (100 µg/m3 under ca 5 timmar, ett worst case scenario), 
eller ett oralt intag av 1 gram rödfyrsmaterial, kommer man fram till att inandning av 
damm inte utgör någon upptagskälla av betydelse och för flertalet ämnen är slutsatsen 
densamma för intag av vatten eller jord. Det är framförallt uran, vanadin och arsenik 
som skulle kunna utgöra en risk för människa.  
 
 
Uran 
 
I rapporten från Envipro hade ingen av de 5 redovisade brunnarna halter över 4 µg/L. 
Det fanns dock betydligt högre halter vid vissa grundvattenprover.  
 
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att man vidtar åtgärder om 
dricksvattnet innehåller högre halt av uran än 15µg/L. Den rekommenderade nivån av-
ser att skydda mot påverkan på den tubulära njurfunktionen och till grund för denna 
anger man i huvudsak epidemiologiska data från dricksvattenstudier (Svensson et al., 
2005). WHO har i sin senaste riskvärdering av uran i dricksvattnet rekommenderat ett 
provisoriskt riktvärde som ligger högre, 30 µg/L (WHO, 2012). De brunnar som 
undersöks ligger sammanfattningsvis långt under ovanstående riktvärden. 
 
Risken vid inandning av förorenad jord bedöms som liten liksom upptag av ämnet vid 
hudkontakt. ASTDR (ASTDR 2013) har angivit MRL-nivåer (minimum risk level) på 
0,04 µg/m3 för lösliga uranföreningar vid kronisk exponering och 0,8 µg/m3 för olösliga 
föreningar (med hänsyn till uranets möjliga påverkan på njurar). För det lägre värdet 
skulle detta motsvara ett intag på 0,8 µg/dygn. Halterna i omgivningsluften torde vara 
lägre än 0,04 µg/m3 och dessutom tyder lakbarhetstest på att endast en mindre del av 
uranet (25-30 % lakbart uran vid pH 4) består av lösliga föreningar i rödfyren. Även vid 
en korttidsexponering av 100 µg/m3 rödfyr (under t.ex. 5 timmar) blir intaget ringa 
(0,05 µg). 
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Det är sedan länge känt att mycket höga radonhalter kan finnas i bostäder byggda på 
rödfyr (SSI, Strålskydd/4 1999), men i detta avseende skiljer sig inte rödfyr från oför-
bränd alunskiffer.  
 
 
Vanadin 
 
Vanadin i vatten har i samtliga fall varit under 1 µg/L i brunnsvatten. Uppgifter om 
normalt intag av vanadin hos människa varierar men ligger sannolikt på några tiotal 
mikrogram. Upptaget via brunnsvatten bör därför inte utgöra någon hälsorisk. Då upp-
taget via mag-tarmkanalen vanligen är mycket lågt (< 1 %) torde även ett intag av 
1 gram rödfyrsjord inte innebära någon risk. Även om intaget då blir 640 µg blir upp-
taget mindre än 7 µg. WHO (WHO 2000) har angivit en lågrisknivå i luft på 1 µg/m3 
(24 timmar medelvärde) för vanadin för att säkerställa att allmänbefolkningen inte 
drabbas av kroniska effekter i luftvägarna. Exponeringen för allmänheten ligger sanno-
likt långt under detta värde. Inte heller vid en kortare tids exponering (t.ex. 5 timmar) 
för 100 µg/m3 rödfyr överskrider man WHOs riktvärde. 
 
 
Arsenik 
 
Arsenik i rödfyr anges vara hårt bundet och som mest kunde 10 % urlakas vid laktest 
(pH 4). Detta gör att ett oralt intag av 1 gram rödfyr inte bör utgöra någon risk för 
människa. För luft anger WHO (WHO 2000) en lågrisknivå på 6,6 ng/m3 med hänsyn 
till att oorganiskt arsenik kan orsaka lungcancer. I detta fall har en säkerhetsfaktor an-
vänts vilket innebär att uppskattningsvis 1/100 000 under sin livstid får cancer, vilket 
anses som en försumbar risk. Bakgrundshalter av arsenik i luft anges till mellan 1-10 
ng/m3 och halter uppemot 30 ng/m3 kan finnas i stadsluft. Det är troligt att arsenikhalten 
i luft i rödfyrsområden inte skiljer sig nämnvärt från bakgrundsluft.  
 
I allmänhet visade analyserna av arsenikhalten i brunnsvatten värden under detektions-
gränsen 1 µg/L (Envipro). Dricksvatten med arsenikhalter över 10 µg/L bedöms som 
otjänligt (SLFVS 2001:30). Arsenik i dricksvatten kan orsaka cancer i urinblåsa, lungor 
och hud (IARC 2002). WHO har satt ett provisoriskt riktvärde på 10 µg/L, men önsk-
värt är att halten klart understiger detta värde (Sandén et al., 2014). 
 
 
 
Sammanfattande bedömning 
 
Riskerna för människor som bor i eller kring områden med rödfyr utgörs främst av ett 
ökat upptag av uran eller arsenik via kontaminerat dricksvatten. För uran kan en på-
verkan på den tubulära njurfunktionen ske och för arsenik utgörs risken av en möjlig 
ökad cancerförekomst i urinblåsa, lunga eller hud. I tidigare undersökningar som låg till 
grund för VMCs rapport 2004 fanns det dricksvattenbrunnar som hade för höga halter 
av uran i områden med rödfyr, men det var något oklart om även arsenikhalterna var 
förhöjda. VMC föreslog då en utvidgad inventering av uran- och arsenikhalterna i 
dricksvatten. Nu har man undersökt 5 dricksvattenbrunnar och dessa bedöms inte inne-
hålla några skadliga nivåer av uran eller arsenik. Om det finns fler brunnar i området är 
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det värdefullt om man undersöker dricksvattnet även i dessa. Vi tycker det är bra att 
man i Länsstyrelsens uppdaterade vägledning skriver att vattentäkter i eller nedströms 
rödfyrsförekomster bör undersökas för att vara säker på att halterna inte överstiger 
Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier och att man skall använda Livsmedelsverkets 
normalanalyslista med tillägg av arsenik, uran, kadmium, bly och radon. 
 
Riskerna vid inandning av damm från rödfyrsbelagd mark bedöms som obetydliga lik-
som ett tillfälligt oralt intag av damm. I Länsstyrelsens förslag på uppdaterad vägled-
ning föreslår man att rödfyr som förekommer på lekplatser bör tas bort och rent material 
tillföras med en mäktighet av minst 70 cm. Vidare att det i trädgårdar eller på andra 
platser där barn vistas bör finnas ett skyddsskikt (t.ex. matjordslager) mellan rödfyr och 
lekytan/gräsmattan. Vi stödjer detta förslag eftersom det minimerar risken för onödig 
exponering vid eventuellt oralt intag av små barn. 
 
Vid odlingsförsök av grödor i rödfyr har man funnit upptag av arsenik, bly, molybden, 
vanadin samt kadmium som är betydligt högre än i referensgrödor. Här finns en risk att 
man vid intag av vissa grödor överskrider tolerabelt intag. Vi anser därför att det är bra 
att Länsstyrelsen i den uppdaterade vägledningen avråder från att odla grönsaker och 
rotfrukter direkt i rödfyr. I underlaget finns inga uppgifter om upptag i bär och frukt. 
Det är möjligt att det finns ett ökat upptag även i dessa grödor och i så fall är det lämp-
ligt att man avråder från att odla även detta. 
 
Länsstyrelsens rekommenderar att radonhalter i bostäder byggda på rödfyr måste beak-
tas och vi stödjer detta förslag. 
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