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Sammanfattning: Arbetet med att identifiera och inventera förorenade områden är en del av Sveriges miljökvali-

tetsmål. Regeringen har fastställt 16 mål, och ett av dessa är Giftfri miljö. För att våra kommande generationer ska 

få leva i en miljö fri från föroreningar behöver vi städa upp efter nuvarande och tidigare farliga utsläpp. Landets 

länsstyrelser har fått i uppdrag av Regeringen att genomföra identifiering och inventering av nedlagda verksamheter 

som kan ha bidragit till föroreningar i vår miljö, och även att se till att aktiva verksamheter tar sitt ansvar i frågan. 

 I föreliggande arbete har en inventering gjorts av fyra potentiellt förorenade områden i Jönköpings län varvid 

första fasen av Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) har använts. Denna 

metodik används av inventerare på såväl myndigheter liksom av privata företag och konsultfirmor, och detta för att 

få ett så jämförbart resultat som möjligt. Metodiken är indelad i två faser, MIFO fas 1 och MIFO fas 2. Vid första 

fasen görs orienterande studier med hjälp av arkiv, kartor, platsbesök och intervjuer. Vid andra fasen, översiktliga 

undersökningar, görs efterföljande provtagningar. De inventerade objekten tilldelas efter varje fas riskklass 1 – 4, 

där 1 är högst risk. 

 Två av de inventerade objekten ligger på Visingsö. De andra två i Värnamotrakten. Samtliga objekt hade, base-

rat på Naturvårdsverkets s.k. branschkartläggning, tilldelats branschklass 2. Efter den här inventeringen tilldelades 

två  objekt riskklass 2, ett objekt riskklass 3 och det sista objektet förflyttades till branschklass 4. 
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Abstract: The process of identifying and inventorying polluted areas is part of The Environmental Objectives in 

Sweden. The government has put down 16 objectives, and one of these is A Non-Toxic Environment. To ensure 

that our future generations will live in an environment free from pollution, we need to clean up after current and 

former hazardous emissions. All of Sweden’s Länsstyrelser have been commissioned by the Government to do 

identification and inventory of finished enterprises that may have contributed to the pollution of our environment, 

and also to ensure that active enterprises take their responsibility in the matter. 

 In the present work, an inventory was made for four potentially contaminated sites in Jönköping County in 

which the first phase of Method of Surveying Contaminated Sites (MIFO) by the Environmental Protection Agency 

have been used. This methodology is used by surveyors on both authorities and by private companies and consult-

ing firms, and this is to get as comparable results as possible. The methodology is divided into two phases, MIFO 

Phase 1 and MIFO Phase 2. The first phase orientation studies are done using archives, maps, site visits and inter-

views. At the second phase, general surveys, samplings are made. The inventoried sites are, after each phase, classi-

fied to risk class 1-4, with 1 being the highest risk. 

  Two of the inventoried sites are located on the island Visingsö. The other two in the Värnamo region. All sites 

were, based on the Environmental Protection Agency's so-called Branschkartläggningen, assigned industry class 2. 

After this inventory one site was placed in risk class 3, two sites were placed in risk class 2 and the last site was 

transferred to the industry class 4. 
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1. Inledning 
Föreliggande uppsats är ett examensarbete på kandi-

datnivå (15 hp) i geologi. Arbetet har utförts i samar-

bete med Länsstyrelsen i Jönköpings län där fyra ob-

jekt inventeras enligt MIFO-metodikens första fas. 

 

1.1 Bakgrund 
Under årens lopp har människor använt sig av olika 

metoder och ämnen för att förbättra sina förutsättning-

ar till effektivare verksamheter. På 1900-talet blev den 

kemiska industrin större (Kemikalieinspektionen 

2010a) och medel för effektivisering av bl.a. jordbru-

ket utvecklades i rask takt. Dessa medel skulle hindra 

t.ex. svampar, insekter och ogräs från att angripa växt-

lighet. Inom jordbruket började man på 1940-talet med 

betning av utsäde, detta för att hindra svampar och 

andra organismer från att skada utsädet. Betningsmed-

let innehöll kvicksilver och var mycket giftigt (Olvång 

2000). För att skilja betat utsäde från obetat utsäde 

färgades betningsmedlet rött och det är denna färg som 

visar spår än idag av denna typ av verksamhet. 

 Problemen med bekämpningsmedel och betnings-

medel är deras oförmåga att brytas ned i naturen. Des-

sa föreningar är otroligt stabila och finns trots ett för-

bud sedan många år fortfarande kvar vår miljö. De 

olika föroreningarna påverkar organismer i olika ut-

sträckning och det finns de som exempelvis angriper 

nervsystemet (Fisher Scientific 2004). 

 Miljöpolitiken har med tiden blivit en större del i 

samhället. Miljöskyddslagen (1969:387) infördes i de 

svenska rättskällorna 1969 och den mer omfattande 

Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft sommaren 1999. 

Riksdagen har i omgångar beslutat om nationella mil-

jömål och idag finns totalt 16 stycken (Miljömåls-

portalen 2013a). Ett av målen är Giftfri miljö. Målet är 

att miljön som vår kommande generation ska leva i ska 

vara fri från skadliga ämnen som påverkar vår hälsa 

eller den biologiska mångfalden negativt (Miljömåls-

portalen 2013a). Den ansvariga myndigheten för att 

det nationella målet uppnås på regional nivå i Jönkö-

pings län är länsstyrelsen (Länsstyrelsen i Jönköpings 

län 2012). Naturvårdsverket (1999) har tagit fram en 

metodik för inventering av förorenade områden 

(MIFO) som används av myndigheter och många av 

de verksamheter i landet som arbetar med målet. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att göra en inventering av fyra 

potentiellt förorenade områden i Jönköpings län. In-

venteringen görs i samarbete med Länsstyrelsen i Jön-

köpings län och efter arbetets slut skall resultatet föras 

in i länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade 

områden, EBH-stödet. 

 

2. Bakgrund 
 
2.1 Sveriges miljömål 
I Sverige finns en vision om att förbättra miljön. För 

över 10 år sedan beslutade riksdagen att införa ett antal 

miljökvalitetsmål. Ytterligare omstruktureringar gjor-

des 2010. Grunden för miljöarbetet är nu generations-

målet, miljökvalitetsmålen och etappmålen. 

 Generationsmålet bygger på att den miljö som vi 

lämnar till våra kommande generationer ska vara fri 

från miljöproblem. Dessa miljöproblem skall lösas 

utan att belasta andra länder i Europa och övriga värl-

den. Sverige har idag 16 miljökvalitetsmål. Dessa be-

skriver landets vision om hur samhället kommer att se 

ut då miljöproblemen lösts. Ett av miljökvalitetsmålen 

är Giftfri miljö och det är i huvudsak det målet som 

berör förorenade områden. Etappmålen beskriver steg 

som ska följas för att miljökvalitetsmålen skall uppnås. 

Idag finns 13 stycken etappmål som fastställts av re-

geringen (Miljömålsportalen 2013a, Regeringskansliet 

2013). 

 

2.1.1 Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av miljökvali-

tetsmålen. Kemikalieinspektionen är den myndighet 

som bär ansvaret för att målet uppnås. Riksdagen defi-

nition av målet är följande: 

 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har 

skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den bio-

logiska mångfalden. Halterna av natur-

främmande ämnen är nära noll och deras 

påverkan på människors hälsa och eko-

systemen är försumbar. Halterna av na-

turligt förekommande ämnen är nära bak-

grundsnivåerna."  

 (Regeringskansliet 2012) 

 

 I åtskilliga år har människan låtit miljöfarliga äm-

nen släppas ut i naturen. Idag finns bättre kunskap, 

men än dock inte tillräcklig, om de följder som blir vid 

användande och utsläpp av olika ämnen. De senaste 

årtiondena har vi blivit bättre på att reglera användning 

och utsläpp av miljöfarliga ämnen, men då många av 

dessa är svåra att bryta ned finns stora mängder fortfa-

rande kvar i naturen. Målet Giftfri miljö syftar på att 

halterna av de skadliga ämnena ska vara så låga att 

människor eller miljön inte påverkas negativt och detta 

skall vara uppnått år 2020 (Miljömålsportalen 2013b). 

 

2.1.2 Förorenade områden 
Förorenade områden är platser där höga halter av för-

oreningar finns. Det kan exempelvis vara vid deponier 

eller gamla industrier. Sveriges länsstyrelser har idag 

identifierat ca 77 700 områden där det konstaterats 

eller misstänks att förhöjda halter av föroreningar 

finns. I Jönköpings län har ca 4500 sådana områden 

identifierats (Miljömålsportalen 2012). Förorenade 

områden berörs, förutom i miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö, även i exempelvis miljökvalitetsmålen God be-

byggd miljö och Grundvatten av god kvalitet 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012). 
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2.2 Arbetet med förorenade områden vid 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

I september 2009 antog Länsstyrelsen i Jönköping ett 

åtgärdsprogram för miljöarbetet i länet som gäller mel-

lan år 2010 och 2014. Det beskriver länets åtaganden 

för att de nationella miljömålen skall uppnås. I pro-

grammet står att länsstyrelsen ska inventera och risk-

klassa förorenade områden från avslutade verksamhe-

ter. Verksamheterna skall inventeras enligt Natur-

vårdsverkets MIFO fas 1. Det är främst objekt som 

tillhör branschklass 1 och 2 enligt Branschkartlägg-

ningen (Naturvårdsverket 1995), men även vissa som 

tillhör branschklass 3, som ska inventeras. I länsstyrel-

sens uppdrag ingår även att, tillsammans med kommu-

nerna, se till att pågående miljöfarliga verksamheter 

inventeras enligt MIFO fas 1. Denna inventering ska 

göras av de enskilda verksamheterna. 

 Före slutet av 2014 skall 50 förorenade områden 

som tilldelats riskklass 1 eller 2 vid MIFO fas 1-

inventeringar utredas enligt MIFO fas 2. Detta åtagan-

de sköts av länsstyrelsen och kommunen och gäller 

både för aktiva och avslutade verksamheter i länet. Vid 

samma datum skall efterbehandling av 27 förorenade 

områden (riskklass 1 eller 2) ha påbörjats. 

   Enligt åtgärdsprogrammet har länsstyrelsen också 

som uppgift att informera försäkringsbolag, banker 

och mäklare om begreppet förorenade områden. Detta 

görs för att undvika problem och oklarheter som kan 

uppstå t.ex. vid försäljning av industrimark och fastig-

heter (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012).  

 

2.3 MIFO 
MIFO-modellens grundprincip är att undersöka förore-

nade områden och sedan riskklassificera dem med 

avseende på följande parametrar: 

 

föroreningarnas farlighet, syftar på ett ämnens 

förmåga att skada människan eller miljön och är 

därmed ett mått på toxicitet. Vid riskklassningen 

tas ingen hänsyn till ämnenas samverkanseffekter, 

däremot anses farligheten vara högre vid ett större 

antal farliga ämnen. Kemikalieinspektionen har 

listor över farliga ämnen och denna används vid 

inventeringen. 

föroreningsnivå, är en uppskattning över hur stora 

föroreningarna är och baseras på halter, mängder 

och volymer förorenade massor. Föroreningsnivån 

kan uppskattas från avvikelser från gräns- och rikt-

värden och en jämförelse med den naturliga bak-

grundshalten görs. Föroreningsnivån bestäms bäst 

med hjälp av analysprover, och bedömningen blir 

därmed bättre vid MIFO fas 2, men kan också upp-

skattas med hjälp av exempelvis erfarenheter från 

branschernas kemikaliehantering. Finns det äldre 

utredningar kan dessa, om de är av god kvalitet, 

användas redan vid fas 1. 

spridningsförutsättningar, för att göra en precis 

bestämning av spridningsförutsättningarna krävs 

mycket dataunderlag och därför görs snarare en 

modell med rimlig noggrannhet vid inventeringen. 

Vid MIFO fas 2 görs uppskattningen efter prov-

borrningar och geokartläggning. Vid MIFO-

metodikens första fas finns inte lika mycket under-

lag och modellen blir en grov uppskattning. För att 

göra en uppskattning behövs kunskap om områdets 

geologi och hydrogeologi samt markens kemiska 

egenskaper, dessa parametrar vägs samman med 

föroreningarnas lokalisering och egenskaper. 

Spridningsförutsättningarna bedöms för varje för-

orening i varje medium (byggnader, mark, grund-

/ytvatten). 

känslighet, syftar på exponering för människor. 

Känsligheten beror dels på var föroreningarna be-

finner sig men också på markanvändningen. Om 

föroreningarna är ytliga är risken för inandning, 

förtäring och hudkontakt större medan den minskar 

vid djupare föroreningar. Risken för exponering är 

störst för barn och därför ökar känsligheten om det 

förorenade området ligger i anslutning till bostads-

bebyggelse.  

skyddsvärde, bestäms med avseende på den expo-

nerade miljön. Om det finns skyddsvärda arter eller 

ekosystem i närheten av föroreningarna bedöms 

skyddsvärdet vara högt. 

 

 Insamlad information skrivs in i blanketter. I blan-

kett A-D (A – Administrativa uppgifter, B – Verksam-

hets-, områdes- och omgivningsbeskrivning, C – För-

oreningsnivå, D – Spridningsförutsättningar) samman-

ställs den insamlade informationen och en riskklassifi-

cering görs i blankett E. Objekten blir tilldelade risk-

klass 1-4, där 1 har högst risk och 4 lägst risk. 

   1992-1994 arbetade Naturvårdsverket och landets 

länsstyrelser fram en branschkartläggning, BKL 

(Naturvårdsverket 1995). Här kartlades branscher och 

verksamheter som tordes ha förorsakat miljöförore-

ningar. Branscherna delades in i klass 1-4, och BKL 

står som grund vid identifiering av potentiellt förore-

nade områden vid tillämpning av MIFO. 

 

2.3.1 Fas 1 – Orienterande studier 
Processerna i fas 1 följer ordningen som visas i fig. 1. 

Första delen av fasen består av objektsidentifiering. 

Detta görs branschvis med hjälp av BKL och arkivstu-

dier. 

 När ett objekt identifierats påbörjas en uppgiftsin-

samling med hjälp av kartor- och arkivstudier. Topo-

grafiska kartor, historiska kartor, flygbilder m.m. stu-

deras för att få kännedom om objektet. Geografiska 

informationssystem (GIS) är ett hjälpmedel som för-

enar olika samhällsdata med kartor och är mycket an-

vändbart vid inventeringen. Kommun- och stadsarkiv 

kan tillhandahålla mycket information om verksamhe-

ten och lokala hembygdsföreningar kan vara till stor 

hjälp. Beroende på verksamhet och bransch kan infor-

mation hittas, med olika mycket framgång, i diverse 

arkiv som exempelvis Patent– och registreringsverket 

och företagarföreningar. Vid mindre verksamheter är 

det ofta svårt att hitta dokumentation. Om så är fallet 
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är intervjuer med personer som haft anknytning till 

verksamheten många gånger enda sättet att hitta infor-

mation. Tidigare gjorda undersökningar som kan ha 

anknytning till objektet skall också listas och beaktas 

vid sammanställningen. 

 Platsbesök skall om möjligt göras vid inventering 

enligt MIFO fas 1. Platsbesöket görs med fördel efter 

viss uppgiftsinsamling. På detta sätt är det lättare att 

veta vad som är intressant i det aktuella fallet och frå-

gor till fastighetsägare/verksamhetsutövare kan förbe-

redas. Vid platsbesöket finns ibland synliga spår av 

föroreningar men det ger också inventeraren ett hel-

hetsintryck av objektet. 

 Efter uppgiftsinsamling och platsbesök görs en 

sammanställning. Uppgifterna som samlats in skrivs in 

i blankett A-D. I många fall finns, vid fas 1, inte till-

räckligt med underlag eller tid för att fylla i blankett C 

(föroreningsnivå) och om tillräckligt med information 

finns i övriga blanketter kan denna utelämnas. Blan-

kett E används för att göra en samlad riskbedömning. 

De olika parametrarna förs in i diagrammet och objek-

tet tilldelas riskklass 1,2,3 eller 4. Efter riskklassning 

skall berörda personer informeras och en prioritering 

till MIFO fas 2 görs. 

 Information i ovanstående avsnitt har hämtats från 

Metodik för inventering av förorenade områden 

(Naturvårdsverket 1999). 

 

3. Inventerade branscher 
 
3.1 Kvarnar – Betning av säd 
Branschen Betning av säd har tilldelats branschklass 2 

i BKL (Naturvårdsverket 1995). Branschens namn 

antyder att säd betas, men i själva verket är de delar 

som används för sådd, utsädet, som betas (Olvång 

2000). 

 För att hindra t.ex. svampar och insekter från att 

angripa frön och utsäde använder man sig av betning. 

Bening har använts sedan antiken då man behandlade 

utsädet med vin eller urin. I början av 1900-talet börja-

de man använda betningsmedel innehållande kvicksil-

ver (Olvång 2000). Medlet Uspulun var ett torrbet-

ningsmedel som innehöll organiskt kvicksilver, metyl-

kvicksilver, och började användas på 1920-talet. 1938 

lanserades det svenska medlet Panogen och det blev en 

storsäljare för ändamålet. Panogen var flytande och 

innehöll även det metylkvicksilver. Andra medel som 

fanns på marknaden var t.ex. Betoxin (Olvång 2000). 

 Betningen utfördes mestadels i kvarnar, men vissa 

gårdar utförde sin egen betning och man kunde också 

köpa betat utsäde hos Lantmännen. Betningen har gått 

till på olika sätt. Under kvicksilverbetningens stora tid 

användes en betningsmaskin där en roterande trumma 

fylldes med utsäde. En doserande glasbehållare med 

betningsmedel sattes fast i anslutning till trumman och 

medlet fördelades jämnt över utsädet. Efter betningen 

fylldes utsädet i säckar. Säckarna märktes med var-

ningslappar (Fig. 2) för att informera om att utsädet 

var betat (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2005). Re-

dan under 40-talet insåg man att kvicksilvret kunde 

vara skadligt och för att undvika att betat utsäde skulle 

förväxlas med obetat utsäde färgades betningsmedlet 

starkt rött. Vid inventering av kvarnar är det i huvud-

sak röda/rosa/lila stänk eller fläckar man letar efter. 

 Innan betningen kunde ske skulle ogräs rensas från 

utsädet. Detta gjordes i ett s.k. fullständigt rensverk. 

Hans Pettersson, f.d. mjölnare och kvarnägare berättar 

i Eklund (2013) att ett fullständigt rensverk är ett bevis 

för att betning av säd har förekommit. 

 Efter att ha förstått riskerna med betningsmedel i 

kvarnar har saneringar gjorts. Lantmännen har sålt av 

många av sina fastigheter och i samband med detta har 

saneringar utförts. Vid sanering har man slipat bort 

röda fläckar och därefter trott att föroreningarna varit 

borta. Studier (t.ex. Golder Associates AB 2011) har 

dock visat att höga halter av kvicksilver har hittats i 

ofärgat material bredvid de synliga föroreningarna. 

Därmed är en slipning av rödfärgat material inte till-

räcklig som sanering. 

   Länsstyrelserna i Sverige har en rutin för vilka 

kvarnar som skall inventeras under branschen betning 

av säd. Här framkommer att kvarnar som har lagt ned 

sin verksamhet före 1940 inte inventeras, eftersom att 

kvicksilverhaltiga betningsmedel inte användes i stor 

skala före detta datum. I kvarnar där betning inte kan 

konstateras görs ingen inventering. Om betningsmed-

let är okänt utgår man från att man betat med kvicksil-

ver (Weber-Qvarfort 2012). 

  

3.1.1 Branschtypiska föroreningar 
 
3.1.1.1Kvicksilver 
Kvicksilver (Hg) är ett metalliskt grundämne som, i 

dess grundform, är flytande vid rumstemperatur 

(Nationalencyklopedin 2013a). Människan har använt 

kvicksilver inom så vitt skiftande områden som t.ex. 

medicin, kloralkaliindustri och vid guldutvinning. Idag 

står förbränning av fossila bränslen för den största, av 

människan gjorda, källan. Mer än 80 % av kvicksilvret 

som kommer till Sverige idag kommer från utsläpp 

från övriga Europa (Naturvårdsverket 2006). Man har 

under åren fått bättre förståelse kring problematiken 

Fig. 1. Arbetsordning vid metodikens första fas som börjar 

med en objekts– och branschidentifiering och avslutas med 

en riskklassning (Naturvårdsverket 1999) 
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   Nationalencyklopedins (2013c) beskrivning av en 

plantskola är: 

 

”... anläggning eller markområde för 

uppdragning av plantor av trädgårds-, 

skogs- eller jordbruksväxter från frön 

eller vegetativa förökningsenheter för 

senare utplantering i trädgård, skog 

eller på åker...”   

 

   Intresset för trädgårdar och odling blev större hos 

den svenska adeln under 1700-talet och år 1811 grun-

dades Kungliga Svenska Lantbruksakademin för att 

sprida kunskap och driva forskningen framåt inom 

jordbruk. Från mitten av 1800-talet började plantskolor 

bli allt vanligare i Sverige (Andréasson 2007). Med det 

fortsatt ökade intresset för trädgårdsodling blev efter-

frågan på fröer och växter större och många av de ut-

bildade trädgårdsmästarna såg möjligheter att starta 

egna företag. Vid denna tid skedde en urbanisering av 

Sverige och med fler människor i städerna blev torg-

handel en större näring (Andréasson 2007). Med ut-

vecklingen av järnvägen fanns bättre möjligheterna till 

längre transporter. Handelsträdgårdarna kunde numera 

anläggas där markförhållandena var som mest fördel-

aktiga till skillnad från tidigare då närhet till köparen 

var viktigare. Under andra världskriget var det svårare 

att importera varor till Sverige vilket också gynnade de 

med kvicksilver och i Sverige började kvicksilverhan-

teringen regleras på 1960-talet. I juni 2009 infördes ett 

nationellt förbud mot användning av kvicksilver, dock 

med visst undantag från elektronisk utrustning och 

batterier (Kemikalieinspektionen 2010b). 

   Oorganiskt kvicksilver kan i naturen omvandlas till 

den farligare formen metylkvicksilver. Metylkvicksil-

ver (CH3Hg-) är ett samlingsnamn för metallorganiska 

föreningar som innehåller kvicksilver och en eller flera 

metylgrupper (Nationalencyklopedin 2013b). Detta 

skadliga ämne ackumuleras i organiskt material och 

för människan är förtäring av insjöfisk det vanligaste 

sättet att exponeras. Vid kontakt med metylkvicksilv-

ret kan nervsystemet skadas. Negativa effekter har 

också påvisats på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet, 

fortplantningssystemet och njurarna (Kemikalie-

inspektionen 2011). Kvinnor som är gravida eller pla-

nerar att skaffa barn rekommenderas av Livsmedels-

verket att inte äta insjöfisk t.ex. abborre eller gös mer 

än ett par gånger per år (Livsmedelsverket 2013). 

 

3.2 Plantskolor 
För plantskolor finns i BKL (Naturvårdsverket 1995) 

två branschklassningar. Plantskolor där stor eller bety-

dande mängd bekämpningsmedel har använts tilldelas 

branschklass 2, Plantskolor. Plantskolor som använt 

viss eller liten mängd bekämpningsmedel tilldelas 

branschklass 4, Plantskolor - övriga. 

Fig. 2. Fram- och baksida av varningslapp som sattes på säckar med betad säd. Foto: författaren. 



9 

 

inhemska plantskolorna som blev fler (Ottosson 1988). 

Under 1950- och 60-talen lades många plantskolor ned 

och detta kan delvis ha berott på att importen till Sve-

rige återigen ökade (Ländell & Haglund 2013). 

   1905 bildades landets skogsvårdsstyrelser med 

syfte att se till att tillräckliga mängder skogsfrön och 

skogsplantor skulle finnas till hands för skogsnäringen. 

Skogsvårdsstyrelserna anlade plantskolor som efter 10 

år hade en sammanlagd areal på 70 hektar. I många 

delar av landet anlades stora s.k. centralplantskolor. I 

Jönköpings län valde man att fördela arbetet delvis på 

centralplantskolor men också på många mindre privata 

plantskolor. Mellan år 1958 och 1959 var antalet små-

plantskolor som arbetade för Skogsvårdsstyrelsen om-

kring 450 stycken i Jönköpings län (Kihlblom 2002). 

 

3.2.1 Branschtypiska föroreningar 
För att undvika ogräs, skadedjur och svampsjukdomar 

använder man bekämpningsmedel. Dessa har funnits i 

olika former och har haft olika effekt under årens lopp. 

Idag krävs ett godkännande av Kemikalieinspektionen 

för att medlet ska få användas (Kemikalieinspektionen 

2013). För att undvika frågetecken kring vad ett be-

kämpningsmedel är finns en definition i miljöbalkens 

14 kap. 2§ (SFS 1998:808). 

   På 1940-talet började DDT användas, och detta var 

starten på användandet av organiska bekämpningsme-

del. Före denna tid bekämpades ogräs, skadedjur och 

svampsjukdomar med olika oorganiska lösningar som 

t.ex. Bordeauxvätska vilket är en blandning av koppar-

sulfat och bränd kalk (Andrén 1939). 

 

3.2.1.1 DDT 
Från 1940-talet användes DDT (diklordifenyltriklor-

etan) flitigt för att bekämpa insektsburna sjukdomar 

och inom jordbruket (Miljöportalen 2010). Första 

gången ämnet framställdes var år 1874, men det skulle 

dröja enda fram till år 1939 innan dess insektsdödande 

effekter uppdagades (Asker 2011). Dess effekt på in-

sekter upptäcktes av Paul Müller från Schweiz och 

1942 tilldelades han Nobelpriset i medicin för detta. 

Han belönades främst för ämnets förmåga att skydda 

människan mot malariamyggan (Öberg & Håkansson 

2000). 

   DDT är ett organiskt bekämpningsmedel som är 

fettlösligt och binder hårt till andra organiska förening-

ar. Dess nedbrytningstid beräknas vara 31 år i grund-

vatten, 15 år i jord och knappt ett år i ytvatten 

(Howard 1991). Ämnets förmåga att binda till fetter, 

tillsammans med den långa nedbrytningstiden, gör att 

det ackumuleras i näringskedjan vilket leder till skador 

hos främst fåglar och däggdjur. DDT som ansamlas i 

biologiskt material bryts ned till de farliga ämnena 

DDD (diklorodifenyldikloroetan) och DDE 

(diklorodifenyldikloroeten). DDE påverkar könshor-

monet östrogen negativt, och dess skadeeffekter har 

bl.a. visats som äggskalsförtunning hos fåglar 

(Nationalencyklopedin 2013d). 

   För människan är förtäring av fisk största expone-

ringsrisken. Förgiftning kan visas som överretbarhet, 

darrningar och kramper. Dessa symptom kan bli kro-

niska om exponering sker under lång tid 

(Nationalencyklopedin 2013d). 

   Ett förbud mot DDT-användning infördes år 1970 i 

Sverige. Skogsbruket kunde dock få dispens och an-

vändningen fick därmed fortsätta i några år till innan 

ämnet förbjöds helt år 1975 (SLU 2012). 

 

3.2.1.2 Allylalkohol 
Allylalkohol är en omättad primär alkohol (C3H5OH). 

Det är ett hälso- och miljöskadligt ämne (Fisher Scien-

tific 2004) som använts vid bekämpning av ogräs 

(Molin & Teär 1956). 

  Allylalkohol är vattenlösligt och har en stark lukt 

som påminner om senap. Ämnet har skadliga effekter 

på människokroppen och exponeringssätt är via inand-

ning, förtäring och hudkontakt. Vid inandning finns 

risk att centrala nervsystemet påverkas negativt i form 

av illamående, kräkningar, yrsel och även medvetslös-

het. Dessa symptom kan också visas vid förtäring. Om 

ämnet når lungorna finns risk för lunginflammation 

och lungskador. Vid hudkontakt med allylalkohol kan 

huden bli irriterad och kan förorsaka eksem. Ämnet är 

mycket giftigt för vattenlevande organismer och bör 

därför inte släppas ut i naturen (Fisher Scientific 

2004). 

 

4. Inventerade objekt 
 

4.1 Visingsö 
Visingsö är Vätterns största ö och man tar sig hit lät-

tast via färja från Gränna. Ön har en långsträcktform 

som löper från syd-sydväst till nord-nordost. Från söd-

ra till norra spetsen är ön 14 km lång och den är som 

bredast 3 km. Smalaste delen av ön är ca 600 m och 

ligger vid Erstad på öns norra del. 

   Ön har en lång historia med fornlämningar så gam-

la som från stenåldern. Kungar och grevar, t.ex. Mag-

nus Ladulås och Per Brahe, har under åren huserat på 

ön. På 1830-talet planterades ekskogar på ön för att 

användas som virke till dåvarande flottan 

(Visingso.net 2012). Ekplanteringen på Visingsö kan 

ses som en av de första plantskolorna i Jönköpings län 

(Kihlblom 2002). 

   Ön täcks till största del av jordbrukslandskap. An-

ledningen till den bördiga jorden är lerskiffern som 

finns i den underliggande berggrunden tillhörande den 

s.k. Visingsöformationen. Formationen, som har en 

mäktighet av ca 1000 m, innehåller stromatoliter och 

med hjälp av dessa kan berggrunden åldersbestämmas 

till ca 850 – 700 miljoner år (Jönköpings kommun 

2009). Ön domineras av moränlera eller lerig morän, 

och i de centrala delarna finns ett stråk av sand och 

grus (Sveriges geologiska undersöknings (SGU) Jord-

artskarta). Vid öns centrala delar finns ett grundvatten-

magasin. Uttagsmöjligheterna är ca 0,2 – 1 l/s (SGU:s 

Grundvattenskarta). Ur grundvattenmagasinet sker 

upptag av dricksvatten (SGU:s brunnsarkiv). . 

   Två objekt har inventerats på Visingsö (Fig. 3). 
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4.1.1 Kumlaby kvarn 
I slutet på 1870-talet lät mjölnaren Pehr Andersson 

bygga en kvarn i Kumlaby på centrala Visingsö 

(Krantz 2005). Kvarnen var av holländsk typ och kun-

de vridas efter vinden för att utvinna energi på bästa 

sätt (Fig. 4). 1925 installerades en dieselmotor och 

vind krävdes inte längre för att driva de fyra stenarna i 

kvarnen. Den dåvarande kvarnen revs på 1930-talet 

och den modernare kvarnen (Fig. 5), som finns kvar än 

idag, byggdes upp på dess plats (Tecknare 1973). 1949 

köpte Lantmännens Centralförening i Jönköping kvar-

nen av Visingsö Kvarnaktiebolag som varit ägare se-

dan 1910. Verksamheten fortsatte i ett antal år innan 

den mer och mer avvecklades. Under kvarnens sista 

aktiva år, d.v.s. i början av 1950-talet, utfördes endast 

rensning och betning av utsäde (Krantz 2005). 

   Kvarnen ligger på Norrbovägens östra sida och är 

en byggnad av säregen stil. Huset är falurött och består 

av tre våningar. På fastigheten finns ytterligare två hus 

varav ett som används som fritidsbostad. Kvarnen är 

byggd på lerig/sandig morän med enstaka eller inga 

block (SGU:s Jordartskarta). Markens hydrauliska 

konduktivitet uppskattas vara 10-6—10-10 m/s och 

grundvattnets strömningshastighet bedöms vara 0,1—

0,001 m/år (Naturvårdsverket 1999). 

   Idag ägs kvarnen av Leif och Birte Sandberg och 

Fig. 3. Översiktskarta som visar de två inventerade objekten på Visingsö, Visingsö-Torp plantskola och Kumlaby kvarn. Modifi-

erad från Lantmäteriet. 
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Magnus och Jennie Sandberg. De båda familjerna an-

vänder det intilliggande huset som fritidsbostad och 

kvarnbyggnaden används som förvaring. Delar av 

kvarnen hyrs av Visingsö Hembygdsförening. 

   Före försäljningen till familjerna Sandberg gjordes 

en förstudie till en sanering av kvicksilver. Lantmän-

nen anlitade Ramböll för undersökningen. Betnings-

maskinen fanns kvar i kvarnen och flera fläckar efter 

betningsmedel hittades. Fläckarnas ytor uppskattades 

vara totalt 3 m2. Vid fem punkter gjordes analyser med 

röntgenflourocenseutrustning (XRF-analyser) för in 

situ-bestämningar av kvicksilverförekomster och vid 

två av dessa punkter utfördes också kemisk analys 

genom prover som skickats till lab. Resultatet från 

analyserna visar att halterna kvicksilver var 100—

1000 gånger högre än riktvärdena för känslig markan-

vändning (Ramböll Sverige AB 2004). 

   De nuvarande fastighetsägarna hävdar att Lant-

männen gjorde en sanering före köpet. Vid saneringen 

ska synliga fläckar ha slipats bort och förorenade brä-

dor bytts ut mot nya. Betningsmaskinen ska ha damm-

sugits med partikelfilter (Sandberg 2013). 

 
4.1.1.1 Riskklassning med motivering 
Blankett A, B, D och E bifogas i bilaga A. 

   Höga värden av kvicksilver har konstaterats 

(Ramböll Sverige AB 2004) och efterföljande sanering 

har ej kunnat bekräftas. Platsbesök vid kvarnen har 

inte kunnat göras (p.g.a. att fastighetsägarna inte haft 

möjlighet att närvara vid besöket) och dokument på 

den gjorda saneringen har inte hittats. Riskklassningen 

baseras på arkivstudier och tidigare utförd undersök-

ning. 

   Vid verksamheten har betningsmedel innehållande 

kvicksilver använts. Under 40- till 60-talen innehöll 

betningsmedlen kvicksilver och det var under denna 

tidsperiod verksamheten sysslade med betning. Kvick-

silvret förekom i dess organiska form, metylkvicksil-

ver. 

   På fastigheten finns ett bostadshus och fler finns i 

närheten av kvarnen. Längs med fastigheten löper 

Norrbovägen som på sommarhalvåret används flitigt 

av cyklande och promenerande turister. I påverkans-

området kan man anta att barn vistas frekvent och där-

för anses markanvändningens känslighet vara mycket 

stor. Markområdena kring kvarnen används mestadels 

som jordbruksmark och därmed bedöms markens 

skyddsvärde vara måttligt. Grundvattnets känslighet 

anses vara stort då uttag ur grundvattenmagasinet sker 

för att användas som dricksvatten. Vid objektet är 

grundvattnets uttagsmöjligheter relativt små (SGU:s 

Grundvattenkarta), men då uttag ändå sker klassas 

grundvattnets skyddsvärde som mycket stort.  

   Ytvattenrecipienten är Vättern som är ett riskintres-

se och Natura 2000-område. Vättern används som 

dricksvattenkälla och har goda bad- och fiskemöjlighe-

ter och är ett riskintresse enligt miljöbalkens (SFS 

1998:808) 4 kap 2§. Vättern bedöms ha mycket hög 

känslighet och mycket högt skyddsvärde. 

   Spridning kan förekomma vid damning, men även 

via vatten. Den organiska formen av kvicksilver, me-

tylkvicksilver, bioackumuleras och sprids via orga-

niskt material till yt- och grundvatten. Spridningsförut-

sättningarna från marken till grund- och ytvatten be-

döms vara måttliga då de underliggande jordlagren 

består av lerig/sandig morän. Kvarnen hålls låst, och 

under förutsättning att det inte sker speciellt mycket 

rörelse i den, antas spridningen via damning från 

byggnaden vara måttliga. 

   Exponeringsvägar till människan är via inandning 

av damm. Då kvarnen används som förråd finns risk 

att de förvarade sakerna är förorenade av kvicksilver-

haltigt damm. I nuläget finns ingen kännedom om ut-

blås eller ventiler och därför anses risken för att barn 

och andra obehöriga kommer i kontakt med förore-

ningarna vara relativt liten. 

   Mängden kvicksilver som finns i kvarnen är i dags-

läget okänd. I samband med försäljning av kvarnen 

gjordes 2004 en förstudie för sanering och kvarnens 

tillstånd bedömdes som mycket allvarligt 

(Naturvårdsverket 1999). 

   Påvisade höga halter av det mycket farliga kvick-

silvret har tagits i beaktande vid riskklassningen. Sane-

ring har ännu inte kunnat styrkas. Intilliggande bostä-

der och Norrbovägen gör att markanvändningen klas-

sas som mycket känslig. Dessa faktorer tillsammans 

med hög känslighet och högt skyddsvärde för yt- och 

grundvatten gör att objektet i dagsläget tilldelas risk-

klass 2. 
Fig. 5. Bild på kvarnen tagen 2005. Den gamla kvarnen är 

helt riven och en ny har byggts upp på dess plats (Krantz 

2005). 

Fig. 4. Bild på den Holländska kvarnen under sina första år, 

sent 1800-tal – tidigt 1900-tal (Krantz 2005).  
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   Vid bekräftelse av saneringen kan riskklassen kom-

ma att sänkas. 

 

4.1.2 Visingsö-Torp plantskola 
Plantskolan tilldelades branschklass 2 vid identifie-

ringen (Naturvårdsverket 1995). 

   Plantskolan vid Torp på Visingsö anlades år 1946 

av Ruben Petersson. Vid denna tid mätte fastigheten 

1,2 ha och ägdes av Ruben och hans fru Kerstin 

(Erixon & Ericson 1956). Idag mäter odlingarna ca 4,6 

ha och odlingarna drivs av sonen Jan-Erik Petersson. 

Jan-Erik odlar äpplen som han sedan säljer vidare till 

Rudenstams bär och frukt (Petersson 2013). I fig. 6 

visas delar av den östra odlingen. 

    På 1950-talet lät Ruben köpa två begagnade växt-

hus från Habo på fastlandet väster om Visingsö. I 

växthusen odlades tomater som sedan såldes vidare. 

För att undvika angrepp av vita flygare på tomaterna 

användes nikotin. Trädgårdsmästaren Ruben spred ut 

nikotinet från ena delen av växthuset samtidigt som 

han rörde sig mot den andra delen. Vid processen var 

det viktigt att inte vistas där nikotinkoncentrationen 

var som högst (Petersson 2013). 

   Växthusen blev inte långvariga, utan revs i början 

på 1960-talet efter att ha stått uppe i ca 10 år. Där 

växthusen fanns står idag ett bostadshus där Jan-Erik 

och hans familj bor (Fig. 7). På fastigheten finns också 

en ladugårdsbyggnad med tillhörande plantförsäljning 

som arrenderas ut. 

   På fastigheten odlades, förutom tomater, också 

fruktträd och bärbuskar. 1956 uppskattades att odling-

en uppgick till 12 000 fruktträd (Erixon & Ericsson 

1956). Jan-Erik berättar att DDT troligtvis har använts 

för ogräsbekämpning under åren. Vid ett tillfälle be-

pudrades hela Visingsö (Ahlberg 1947) med bekämp-

ningsmedlet varpå Ruben blev tillsagd att ta de till 

synes tomma säckarna och lägga hemma på gården. 

Enligt Jan-Erik var det troligtvis så det blev också 

(Petersson 2013). 

   Objektet ligger på mark bestående av moränlera 

(SGU:s Jordartskarta). Den hydrauliska konduktivite-

ten är ca 10-9—10-11 m/s och grundvattnets ström-

ningshastighet är mindre än 0,001 m/år 

(Naturvårdsverket 1999). Området har en svag lutning 

åt Vättern i väst-nordväst och det är också i denna rikt-

ning grundvattnet bedöms strömma. Avståndet till 

Vättern är ca 800 m. 

 

4.1.2.1 Riskklassning med motivering 
Blankett A, B, D och E bifogas i bilaga B. 

   Vid platsbesöket gavs intrycket av en mycket 

välskött fruktodling.  

 Bekämpningsmedel har troligtvis använts vid 

plantskolan, och då främst DDT. Bekämpningsmedel 

har mycket hög farlighet. 

   Föroreningsnivåerna är i dagsläget okända och 

mängden bekämpningsmedel som använts har inte 

kunnat bestämmas. DDT kan ha använts med generella 

doseringsråd och en föroreningsnivå bedöms med de 

grunderna. Med flytande DDT användes ca 600 – 800 

g per hektar. DDT i pulverform doserades med ca 1 kg 

per hektar (Borg 1959). Länsstyrelsen i Blekinge län 

(2013) har räknat ut att den generella användningen 

per år därmed blir ca 5,4 – 9 kg DDT per år, och man 

bedömer att värdet är lågt räknat. Med flera års verk-

samhet under DDT:s tid kan föroreningsnivån bedö-

mas som mycket stor enligt Naturvårdsverkets Meto-

dik för Inventering av Förorenade Områden tabell 6 

(Naturvårdsverket 1999). 

   På platsen där växthusen tidigare stått finns idag ett 

bostadshus som används som helårsbostad och det 

finns risk att barn exponeras i stor utsträckning. Mark-

användningens känslighet bedöms därmed vara myck-

et stor. Vättern med dess öar är av riksintresse enligt 

miljöbalkens (SFS 1998:808) 4 kap 2§ och därför be-

döms markens skyddsvärde vara mycket stort. 

   Upptag för dricksvatten sker i det underliggande 

grundvattenmagasinet (SGU:s Brunnsarkiv) vilket 

leder till en mycket hög känslighet och ett mycket högt 

skyddsvärde. 

   Ytvattenrecipienten är Vättern. Vättern är ett Natu-

ra 2000-område och har därmed mycket högt skydds-

värde. Vättern är också mycket använd som fiske- och 

Fig. 6. Äppelträd planterade i fina rader på området öster om 

bostadshuset. Foto: författaren.  

Fig. 7. Bostadshuset där Jan-Erik och hans familj bor. De två 

växthusen var belägna vid husets vänstra gavel i riktning 

från bilden. Foto: författaren.  
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badsjö vilket leder till en mycket hög känslighet. 

   Spridningsförutsättningarna för bekämpningsmed-

len är små – måttliga. Organiska bekämpningsmedel 

binder hårt till organiskt material och jordpartiklar och 

är svårlösta i vatten. Risk för spridning finns därmed 

då jordpartiklar förflyttar sig, exempelvis genom dam-

ning eller markarbete. Vid den nuvarande verksamhe-

ten används motordrivna fordon på odlingarna och 

dessa kan riva upp partiklar vid torra markförhållan-

den. Med bekämpningsmedlens förmåga att binda till 

partiklar är det mest troligt att föroreningarna finns i 

de övre jordlagren där högst organisk halt också före-

kommer. Risken att föroreningarna i dagsläget sprider 

sig till Vättern är måttliga, däremot kan tidigare sprid-

ningar skett vid eller i anslutning till själva besprut-

ningen. 

   Risk för exponering finns främst via hudkontakt 

och inandning. DDT kan exponeras för människan på 

samma sätt som jord, genom exempelvis damning. 

Risk för att små barn får i sig DDT via förtäring före-

ligger. DDT kan också spridas till frukten som odlas 

på den förorenade marken och når därmed människan 

genom förtäring. 

   De höga känsligheterna och skyddsvärdena hos så 

väl mark, grundvatten och ytvatten har tagits i beak-

tande vid riskklassningen. Bekämpningsmedlens far-

lighet är mycket hög och troligtvis är föroreningsnivån 

mycket stor. Spridningsförutsättningarna för bekämp-

ningsmedel är vid objektet måttliga och därför tilldelas 

objektet riskklass 2. 

 

4.2 Värnamo 
Värnamo kommun ligger i södra delen av Jönköpings 

län. Genom tätorten flyter Lagan. Kommunen, som är 

relativt ny och bildades år 1971, har ca 33 000 invåna-

re (Värnamo kommun 2013a). Staden har länge varit 

känd för sina marknader och enda sedan järnåldern har 

människor samlats här för handel (Värnamo Turism, 

2012). 

   Båda de inventerade objekten (Fig. 8), F.d. Värna-

mo plantskola och F.d. Rydaholms plantskola, vilar på 

1,7—1,8 miljoner år gamla graniter eller granitoider 

från den svekonorvegiska orogenesen (SGU:s Berg-

artskarta) som överlagras av sandig morän (Persson 

2008, Daniel 1990). De moräna avlagringarna har en 

mäktighet av ca 5 m i Värnamo (Persson 2008). I trak-

ten kring Rydaholm uppgår moränens mäktighet till ca 

10-20 m (Daniel 1990) och här finns ett flertal dal-

gångar och åsryggar i nord-sydlig riktning (Värnamo 

kommun 2013b). 

 

4.2.1 F.d. Värnamo plantskola 
Värnamo plantskola anlades och drevs av Skogsvårds-

styrelsen och var i drift mellan år 1917 och 1961. 

Plantskolans areal varierade under åren och när den 

var som störst upptog den 4,3 hektar (Kihlblom 2002). 

Plantskolan tilldelades branschklass 2, Plantskolor, vid 

identifieringen (Naturvårdsverket 1995). 

   Information om plantskolan har delvis fåtts av Olle 

Karlsson som var föreståndare mellan år 1957 och 

1961 (Karlsson 2013). Plantskolan, som idag inte läng-

re finns kvar, var belägen ca 1,4 km väster om stads-

kärnan. Närmsta grannen var Folkets park på grannfas-

tigheten. Odlingarna var fördelade på två områden, ett 

sydväst om Folkets park och ett nordväst om Folkets 

park (Fig. 9, Fig. 10). På det nordvästra området fanns 

en mans- och redskapsbod som användes till förvaring 

och lunchrum för arbetarna (Karlsson 2013). 

   Olle Karlsson berättar om ogräsbekämpningen 

under sin tid vid plantskolan. Ogräset hanterades i stort 

sett bara för hand. Vid ett tillfälle på 50-talet besluta-

des att allylalkohol skulle sprutas över odlingarna. 

Ungefär halva det sydvästra området skulle besprutas 

och man använde sig av 300 liter ren allylalkohol som 

späddes till 1 %. Med dessa stora mängder allylalkohol

-lösning behövdes två brandbilar för att sköta besprut-

ningen. Vid tillfället för besprutningen höll Folkets 

park dans som vanligt, och det berättas om en grå dim-

ma som nådde ända till dansbanorna. Detta var det 

enda tillfället då kemiska bekämpningsmedel användes 

vid plantskolan. Olle menar att effekten inte var till-

räckligt bra och medlet var alldeles för dyrt för att fort-

sätta med den sortens bekämpning (Karlsson 2013). 

   Efter plantskolans nedläggning köptes marken av 

Värnamo kommun. 1971 byggdes Gröndalsskolan på 

dess plats. Skolan finns kvar än idag. Vid skolan be-

drivs undervisning för årskurserna 6—9. På området 

har mycket markbearbetning skett och stora delar är 

idag övertäckta med asfalt. 

   Plantskolan är belägen på sandig morän (Persson 

2008) och den hydrauliska konduktiviteten bedöms 

uppgå till ca 10-6—10-9 m/s. Området har en svag lut-

ning åt söder och grundvattnet bedöms strömma i den-

na riktning. Grundvattenströmningen beräknas vara ca 

1—0.001 m/år (Naturvårdsverket 1999). 

 

4.2.1.1 Riskklassning med motivering 
Blankett A, B, D och E bifogas i bilaga C. 

   Efter vad som framgått av intervju med tidigare 

föreståndare har bekämpningsmedel inte använts i 

någon större grad. Enda gången bekämpningsmedel 

användes var då allylalkohol besprutades över ca 1,3 

ha av plantskolans sydvästra del. 

   De underliggande jordarterna har, efter vad som 

framgår av SGU:s jordartskarta, låga halter av lera och 

därför har grundvattnet relativt stor möjlighet att 

strömma genom marken. Då det var ca 60 år sedan 

besprutningen skedde tordes föroreningsnivåerna på 

platsen vara låga. Detta resonemang kan dock inte 

fastställas utan markprover, och därför väger förore-

ningsnivån inte speciellt tungt vid riskklassningen. 

Enligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av 

Förorenade Områden tabell 6 (Naturvårdsverket 1999) 

blir föroreningsnivån mycket stor om föroreningarna 

finns kvar på samma plats än idag.  

 Människan och djur kan exponeras för allylalkohol 

genom inandning, förtäring eller hudkontakt. På områ-

det har mycket markarbete skett och öppna ytor har 

asfalterats. Risken för exponering bedöms vara förhål-

landevis liten. 
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   Allylalkohol är ett ämne som har hög farlighet en-

ligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av För-

orenade Områden tabell 2 (Naturvårdsverket 1999). 

Detta grundas på att ämnet är ”giftigt” och 

”miljöfarligt”. 

   På platsen där plantskolan en gång låg finns idag 

en grundskola. Att minst ett barn vistas på platsen är 

tillräckligt för att markanvändningen ska klassas som 

mycket känslig, vilket sker vid objektet. Precis bredvid 

objektet finns Folkets park vilket gör att skyddsvärdet 

klassas som stort. 

   I Värnamo tas det kommunala dricksvattnet från 

grundvattnet. Skyddsområdet för grundvattentäkten 

börjar ca 300 m från objektet, och med allylalkoholens 

förmåga att lösas i vatten är detta ett kort avstånd. 

Grundvattnets känslighet och skyddsvärde bedöms 

vara mycket stora. 

   Allylalkoholens spridningsförutsättningar är stora i 

så väl mark som yt- och grundvatten. Med den relativt 

grovkorniga marken har ytvatten stora möjligheter att 

ta med sig allylalkoholen till underliggande grundvat-

tenmagasin. 

   Allylalkoholens höga farlighet och dess stora sprid-

ningsförutsättningar väger tungt vid riskklassningen. 

Just faktumet att spridningsförutsättningarna är så bra 

tordes mycket av föroreningarna redan ha lämnat ob-

jektet och spridits över stora områden. Att objektets 

område nu huseras av en grundskola och att kommu-

Fig. 8. Översiktskarta över inventerade objekt i Värnamo kommun. F.d. Värnamo plantskola ligger i Värnamo tätort, F.d. Ryda-

holms plantskola ligger ca två mil sydöst om Värnamo tätort. Modifierad från Lantmäteriet. 
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nens dricksvatten tas ur grundvattnet i centrala Värna-

mo gör att känsligheten och skyddsvärdet blir mycket 

höga. Med bristande vetskap om föroreningsnivån 

finns i dagsläget inte tillräckliga belägg för att klassa 

objektet till riskklass 1 och därför tilldelas objektet 

riskklass 2. 

 

4.2.2 F.d. Rydaholms plantskola 
Plantskolan i Rydaholm bedrevs även den av Skogs-

vårdsstyrelsen. Den var aktiv mellan år 1949—1962 

och man odlade granplantor (Kihlblom 2002). Idag 

ligger bostäder på området. Plantskolan hade vid iden-

tifieringen tilldelats branschklass 2 – Plantskolor. 

   Plantskolan låg på västra sidan av Alvestavägen i 

Rydaholm och dess areal uppgick som mest till ca 1,2 

hektar (Kihlblom 2002). I anslutning till plantskolan 

fanns ett bostadshus som i trakten är känt som Plejdas. 

Detta var enda byggnaden på området (Ahlqvist 2013). 

   Sven-Olof Ahlqvist, som idag bor på plantskolans 

tidigare mark, är uppvuxen i Rydaholm. Han berättar 

att jordgubbar odlades vid plantskolan innan gran bör-

jade planteras (Ahlqvist 2013). 

   Doris Johansson arbetade vid plantskolan på som-

rarna åren 1957-1959. Hon berättar att en maskin gjor-

de rader och efteråt gick hon och hennes arbetskamra-

ter och satte plantor för hand. Bekämpningsmedel var 

inget som, med hennes vetskap, användes under tiden 

då hon arbetade vid plantskolan (Johansson 2013). 

Journalisten Birger Midholt, som bott i Rydaholm hela 

sitt liv, hade inte heller någon information om att 

plantskolan använt bekämpningsmedel (Midholt 

2013). 

   På den f.d. plantskolans mark finns idag ett bo-

stadsområde med villor. Totalt är det tio fastigheter 

som ligger på marken och det finns även en lekplats 

Fig. 9. F.d. Värnamos plantskolas utbredning med de två 

områdena markerade med rött. Underliggande karta visar den 

nuvarande markanvändningen. Modifierad från Lantmäteriet.  

Fig. 10. Flygbild från 1962 över delar av det sydvästra områ-

det av F.d. Rydaholms plantskola. Plantskolans odlingar är 

markerade med rött (Värnamo kommuns arkiv 1962). 

Fig. 12. Bild över områdets nuvarande markanvändning. Här 

finns villor, en lekplats och öppna ytor. Foto: författaren. 

Fig. 11. Karta som visar de nuvarande fastigheterna vid F.d. 

Rydaholms plantskolan och dess tidigare utbredning är mar-

kerad med rött. Modifierad från Lantmäteriet. 
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för barn (Fig. 11, Fig. 12). 

   Marken lutar svagt åt sydväst och grundvattnet 

tordes strömma åt detta håll. Underliggande jordarter 

är sandig morän (Daniel 1990) och den hydrauliska 

konduktiviteten beräknas vara ca 10-6—10-9 m/s. 

Grundvattenströmningen bedöms vara ca 1—0.001 m/

år (Naturvårdsverket 1999). 

 

4.2.2.1 Riskklassning med motivering 
Blankett A, B och D bifogas i bilaga D. 

   Plantskolan drevs under Skogsvårdsstyrelsens regi 

liksom planskolan i Värnamo. I Värnamo finns uppgif-

ter om att endast allylalkohol använts och detta vid ett 

tillfälle, inga andra bekämpningsmedel har bekräftats. 

Eftersom Värnamo plantskola bedrevs med samma 

ledning finns anledning att tro att inga bekämpnings-

medel (så som DDT m.m.) användes här heller. 

   Efter intervjuer med personer som har kunskap om 

plantskolan (Johansson, Midholt, Ahlqvist) har någon 

bekämpningsmedelanvändning inte kunnat bekräftas. 

Detta tolkas som att bekämpningsmedel inte har an-

vänts alternativt i låg/liten skala. 

 Vid plantskolan har troligtvis inga, eller små mäng-

der, bekämpningsmedel använts. Då det vid inventer-

ingen uppdagats att någon risk inte föreligger görs 

ingen riskklassificering. Istället förflyttas objektet till 

branschklassas 4 Plantskolor – övriga från den tidigare 

Plantskolor med branschklass 2. 

 

5. Diskussion 
Vid examensarbetet har Naturvårdsverkets MIFO-

metodik använts. Metodiken bygger på bestämmelser 

av de olika parametrarna föroreningarnas farlighet, 

föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, känslighet 

och skyddsvärde som fylls i blanketter och därefter 

tilldelas en riskklass. 

   Vid metodikens första fas finns vissa begränsning-

ar. Vid fasen görs inga provtagningar och värden är i 

många fall uppskattade. Genom arkivstudier, kartstudi-

er och intervjuer finns ofta inte tillräckligt med under-

lag för att bestämma exempelvis föroreningsnivå. En-

ligt metodiken ska blankett C – Föroreningsnivå fyllas 

i redan vid fas ett. På Länsstyrelsen i Jönköpings län 

väljer man att inte fylla i denna blankett. Här menar 

man att tillräckligt med underlag vid fas ett inte finns, 

och att göra utdragna uträkningar och uppskattningar 

är inte skäligt vid dessa tidspressade inventeringar. 

   Arbetet med inventering av förorenade områden 

bekostas med bidrag från Naturvårdsverket. Här har 

man beslutat att 2013 är sista året då bidrag ska betalas 

ut för inventering i landets mindre län. Storstadslänen 

(Stockholms, Västra Götalands och Skånes län) kom-

mer att få fortsatta bidrag (Naturvårdsverket 2013). 

Vetskapen om att arbetet inte kommer att fortskrida 

efter årsskiftet göra att man arbetar mot klockan, och 

försöker inventera så många objekt som möjligt under 

de månader som är kvar. Med dessa tidspressade för-

hållanden finns risk att viktig information missas och 

förorenade områden förbli förorenade. 

   De fyra objekt som inventerats hade alla blivit till-

delade branschklass 2 vid branschklassificeringen. Vid 

inventeringens slut tilldelades två objekt riskklass 2 

och de andra två fick ny branschklass eller en lägre 

riskklass. Riskklassen för objektet Kumlaby kvarn 

kommer dessutom förmodligen att sänkas vid bekräf-

telse av saneringen. Detta visar att branschklasserna 

många gånger inte stämmer och inventeringar är 

ibland nödvändiga för att visa mer korrekta riskklas-

ser. Med underlag från de fyra objekten som invente-

rats i arbetet är det generella intrycket att branschklas-

serna är för höga i förhållande till verkligheten. Vid 

arbetet med inventering av förorenade områden har 

man som utgångspunkt ”troligt men dåligt fall”, vilket 

kan förklara de höga branschklasserna. 

   Under examensarbetet har största delen av tiden 

gått till informationssökning. Vid inventeringen har 

många telefonintervjuer gjorts, och dessa har inte alltid 

följt tidsplanen. Många gånger är personer svåra att nå 

och det har gjort att information har dröjt längre än 

nödvändigt. Inventeringen tar därmed kalendermässigt 

lång tid och för att effektivisera arbetet görs fler inven-

teringar samtidigt. 

   Vid inventeringen skulle platsbesök göras vid 

samtliga objekt. Vid tre av de inventerade objekten 

gjordes platsbesök, men vid Kumlaby kvarn uteblev 

detta. Anledningen till att platsbesök inte kunde göras 

var att fastighetsägarna ville vara med när det skulle 

ske, men de kunde inte närvara förrän senare i som-

mar. Platsbesöket var mycket avgörande för riskklass-

ningen, och dess bortfall gjorde att objektet i dagsläget 

fick en högre riskklass än det troligtvis skulle fått an-

nars. 

 

6. Slutsats 
De fyra objekten har inventerats enligt MIFO-

metodiken. Före inventeringen hade samtliga objekt 

tilldelats branschklass 2 – stor risk. Tre av dessa till-

hörde branschen Plantskola och det sista objektet till-

hörde branschen Betning av säd. Efter inventeringens 

slut gjordes riskklassificeringar där objekten fick nya 

klasser. 

   Två av objekten får i dagsläget riskklass 2. Dessa 

objekt är båda belägna på Visingsö och är Kumlaby 

kvarn och Visingsö-Torp plantskola. Öns och Vätterns 

mycket höga känslighet och skyddsvärde är faktorer 

som vägt tungt och gjort att objekten fått denna risk-

klass. Vid det ena objektet, Kumlaby kvarn, har tro-

ligtvis en sanering skett och vid bekräftelse av denna 

kan riskklassen komma att sänkas. 

   De resterande två objekten är belägna i Värnamo 

kommun och de är båda f.d. plantskolor. F.d. Värnamo 

plantskola fick efter inventeringen riskklass 3. Anled-

ningen till att riskklassen inte blev högre är dels den 

lilla mängd bekämpningsmedel som använts, men ock-

så att de bekämpningsmedel som faktiskt använts tro-

ligtvis inte längre finns kvar på platsen. Vid det sista 

objektet, F.d. Rydaholms plantskola, har ingen an-

vändning av bekämpningsmedel kunnat konstateras 
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och därför beslutades att branschklassen skulle ändras 

till klass 4 – Plantskolor övriga. 

 

7. Tackord 
Under arbetet har största tiden spenderats på Länssty-

relsen i Jönköpings län och där har alla inventerare 

bistått med mycket hjälp. Jag vill tacka länsstyrelsen 

för att de tillgodosett mig med arbetsplats och råd och 

stöd under hela arbetet. Ett extra stort tack vill jag ge 

Pär Nilsson och Jenny Persson som varit mina närmas-

te kontakter under inventeringen. 

   Ett stort tack vill jag ge Per Sandgren på Geologis-

ka institutionen i Lund som varit min handledare ge-

nom arbetets gång. 
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Objekt 
Kumlaby kvarn 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-27 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
       

 
Inventeringens namn       

Dossiernummer       

Preliminär riskklass enligt BKL 2 

Inventeringsfas enligt MIFO 1 

Bransch 
Bransch Betning av säd 

Branschkod       

Anteckning för bransch Betningsmedel innehållande kvicksilver har använts 

Geografisk information 
Län (namn, kod) Jönköping 06 

Kommun (namn, kod) Jönköping 0680 

Topografiska kartan       

Ekonomiska (gula) kartan       

Områdets/fastighetens 
koordinater (rikets nät) 

N: 6435666 E: 461935 Z:       

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Kumlaby 2:7 

Kontakter och referenser 
Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

Kvarn, bostadshus och ett mindre hus finns på fastigheten. 

Objektets besöksadress Kumlaby 42, Visingsö 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

      
      
            

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Lennart Elf (1938-1949) 
Lantmännens Centralförening i Jönköping 

Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

Leif och Birte Sandberg 
Everöd brogård 
273 93 Tomelilla 
 
Magnus och Jennie Elisabeth Sandberg 
Fjällhyddevägen 6 
564 36 Bankeryd  
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Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

      

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

2500 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

       

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

  
Litteratur: 
Sveriges bebyggelse: Landsbygden i Jönköpings län del III 
Uffe Tecknare, Visingsöbilder 
Kumlaby - Visingsö gårdshistorik nr VII, Visingsö 
hembygdsförening, 2005 
Muntliga källor: 
Magnus Sandberg, telefonkontakt 2013-04-17 – 2013-05-13 

Fixpunkter (placering)       

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 

 Energibrunn på grannfastigheten Kumlaby 2:41. Kan finnas 
fler brunnar som inte står med i SGU:s brunnsarkiv. 
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Objekt 
Kumlaby kvarn 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-27 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Fältbesök (namn och datum)             

Fältbesök (namn och datum)             

Verksamhetsbeskrivning 
Anläggningens status Avslutad 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Låst förrådsbyggnad 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

70 

Driftstart (år) 1878? 

Driftslut (år) 1949 + några år 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

Okänt 

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

Okänt 

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

 

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

Utsädet betades i en betningsmaskin. Maskinen fylldes med 
utsäde som sedan doserades med betningsmedel. Efter 
omrörning fylldes säckar med betat utsäde.   

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

Okänt 

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

Okänt 

I processen hanterade 
kemikalier 

Betningsmedel innehållande kvicksilver, Panogen? 

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

Okänt 

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

Ej bekräftade 

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

 Saneringsförslag gjord av Ramböll 2004-07-30. Vid 
efterbehandlingen ska allt kvicksilver saneras genom att 
rödfärgat virke ersätts med nytt. Betningsmaskinen ska 
damsugas med partikelfilter för att avlägsna löst material. 
Saneringsförslaget bifogas i bilaga 1. 

Konflikter       

Området och omgivningen 
Markanvändning på objektet Kvarnen används till förvaring. På fastigheten finns hus som 

används som fritidsbostad. 
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Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Jordbruk och bostäder.  

Avstånd till bostadsbebyggelse Ca 700 m till Kumlaby kyrka 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

Okänt 

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

Okänt 

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Morän, lerig sandig-siltig 

Topografi, lutning (%) 0 % 

Typ av närrecipient Sjö 

Närrecipient (namn) Vättern 

Avstånd till närrecipient (m) Ca 1000 m 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

67 

Byggnader och anläggningar 
Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

Kvarnbyggnaden: Tre våningar, bottenytan är ca 230 kvm. Den 
nuvarande kvarnen byggdes på 1930-talet. Tidigare fanns en 
kvarn av holländsk typ som byggdes i slutet av 1870-talet. Den 
nuvarande kvarnen ser utifrån sett ut att vara i bra skick.  
På fastigheten (norr om kvarnen) finns ett bostadshus som 
används som fritidsbostad. Ytterligare en byggnad finns nordöst 
om kvarnen men skick och användning är okänt.  

Förorenade markområden 
Lokalisering av förorenad mark Föroreningar kan förekomma i marken under kvarnen. Om 

utblås funnits vid betningsmaskinen finns risk att 
omkringliggande mark förorenats. 

Volym förorenade massor (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
markområde (rikets nät) 

X: 6435666 Y: 461935 Z:       

Föroreningar Kvicksilver 

Förorenat grundvatten 
Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

Föroreningar kan ha spridits till grundvattnet. 

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       
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Föroreningar Kvicksilver 

Förorenade sediment 
Lokalisering av förorenat 
sediment 

 

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar  

Deponier 
Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Dagvatten 
Dagvattendränering (typ) Grundvatten och ytavrinning via eventuella diken 

Dagvattenrecipient (typ) Vättern 

Övrigt 
Övrigt       
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Objekt 
Kumlaby kvarn 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-27 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

Från byggnader och anläggningar 
Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

Kvicksilver 

Spridningssätt Genom trägolv till underliggande mark eller genom eventuellt 
utblås. 

Konstaterad historisk spridning Okänt 

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

      

Från mark till byggnader 
Flyktiga föroreningar i mark       

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

      

Mark och grundvatten 
Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 
Föroreningar som sprids med 
vatten 

Kvicksilver binds till organiskt material som kan spridas med 
grund- och ytvattnet. 

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-6 – 10-10 m/s 

Lutning på grundvattenytan (%)       

Grundvattenströmning (m/år) ca 0,1 – 0,001 m/år 

Nedbrytbara föroreningar       

Nedbrytningshastighet       

Föroreningar som binds i 
marken 

Kvicksilver 

Halt organiskt kol i marken (%)       
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Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

      

Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

      

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 
Föroreningar som sprids med 
damm 

Kvicksilver 

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ) 90% täcks av åkermark. 

Exponering för vind Stor 

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 
Föroreningar som sprids i 
separat fas 

      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

      

Mark/grundvatten till ytvatten 
Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 

      

Hotade ytvatten (namn) Vättern 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

0,1–0,001 m/år 

Avstånd till hotat ytvatten (m) Ca 1000 m 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

Eventuella diken 

Varierande grundvattennivåer,       
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översvämningar och högvatten 

Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

      

Ytvatten 
Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

Kvicksilver 

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

Vätterns omsättningstid är ca 60 år 

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

      

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

      

Sediment 
Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

      

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

Kvicksilver som bioackumulerats. 

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

Bioackumulation av kvicksilvret och lugna vattenförhållanden. 

Båttrafik som rör upp sediment Vättern är mycket påverkad av båttrafik. 

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 

      

Kartor och bilder 
Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 
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Objekt 
Kumlaby kvarn 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-27 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Verksamhetsbeskrivning Från slutet av 1940-talet och några år framåt betades utsäde i 

kvarnen. Utsädet betades i en betningsmaskin. Maskinen 
fylldes med utsäde som sedan doserades med betningsmedel. 
Efter omrörning fylldes säckar med betat utsäde. Vid 
hanteringen skedde spill av betningsmedel vilket har förorenat 
byggnaden. 

Föroreningarnas farlighet (F) 
Låg Måttlig Hög Mycket hög 

                  Hg 

Föroreningsnivå (N) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark                         

Grundvatten                         

Ytvatten                         

Sediment                         

Spridningsförutsättningar 
Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad       X             

Till byggnad                         

I mark och 
grundvatten 

      X             

Till ytvatten       X             

I ytvatten                         

I sediment                         

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.             K       

Mark och 
grundvatten 

                  K, S 
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Ytvatten och 
sediment 

                  K, S 

 
Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

Bebyggelse/jordbruk 

Markanvändning enligt Pågående markanvändning 

Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

Föroreningarna sprids lätt till människan via inandning av 
damm. Då kvarnen används som förråd finns risk att de 
förvarade sakerna är förorenade av kvicksilverhaltigt damm. 
Kvarnen hålls låst och i nuläget finns ingen kännedom om 
utblås eller ventiler och därför anses risken för att barn och 
andra obehöriga kommer i kontakt med föroreningarna vara 
relativt liten. 

Riskklassning 
Inventerarens intryck (fas 1) Konstaterade höga värden av kvicksilver och sanering kan ej 

bekräftas. Platsbesök har inte kunnat göras och därför baseras 
riskklassningen på arkivstudier och tidigare utförda 
undersökningar. 
 
Den nuvarande mängden kvicksilver som finns i kvarnen är i 
dagsläget okänd. I samband med försäljning av kvarnen gjordes 
2004 en förstudie för sanering. Företaget Ramböll anlitades för 
att provta och ge förslag på saneringsmetod. Vid studien 
upptäcktes halter av kvicksilver motsvarande 100-1000 ggr 
högre än för känslig markanvändning. Kvarnens tillstånd var 
alltså mycket allvarligt. Nuvarande fastighetsägaren hävdar att 
Lantmännen har bekostat och utfört en sanering före försäljning 
av fastigheten. Vid saneringen ska synliga 
kvicksilverföroreningar ha slipats bort och brädor ska ha ersatts 
och detta till ett pris av ca 200 000 kr. Saneringen har ännu inte 
kunnat bekräftas då ett platsbesök inte varit möjligt och 
dokument på saneringen inte kunnat hittas.  

Riskklass (fas 1) 2 

Motivering (fas 1) Vid verksamheten har betningsmedel innehållande kvicksilver 
använts. Under 40- till 60-talen innehöll betningsmedlen 
kvicksilver och det var under denna tidsperiod verksamheten 
sysslade med betning. Kvicksilvret förekom i dess organiska 
form, metylkvicksilver, vilket är mycket skadligt för 
människors hälsa och miljön. Denna form av kvicksilver 
ackumuleras i biologiskt material och ger negativa effekter på 
nervsystemet men också på bl.a. fortplantningssystemet och 
hjärt-kärlsystemet. Kvicksilver anses ha en farlighet av mycket 
hög grad.  
 
På fastigheten finns ett bostadshus och fler finns i närheten av 
kvarnen. Längs med fastigheten löper Norrbovägen som på 
sommarhalvåret används flitigt av cyklande och promenerande 
turister. I påverkansområdet kan man anta att barn vistas 
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frekvent och därför anses markanvändningens känslighet vara 
mycket stor. Markområdena kring kvarnen används mestadels 
som jordbruksmark och därmed bedöms markens skyddsvärde 
vara måttligt. Grundvattnets känslighet anses vara stort då uttag 
ur grundvattenmagasinet sker för att användas som 
dricksvatten. Vid objektet är grundvattnets uttagsmöjligheter 
relativt små, men då uttag ändå sker klassas grundvattnets 
skyddsvärde som mycket stort. Generellt sett i Sverige strävar 
man efter att grundvattnet ska vara av god kvalitet och är därför 
viktigt att skydda.  
 
Ytvattenrecipienten är Vättern som är ett riskintresse och 
Natura 2000-område. Vättern används som dricksvattenkälla 
och har goda fiskemöjligheter och anses ha mycket hög 
känslighet och mycket högt skyddsvärde. 
 
Spridning kan förekomma vid damning, men även via vatten. 
Den organiska formen av kvicksilver, metylkvicksilver, 
bioackumuleras som sprids via organiskt material till yt- och 
grundvatten. Spridningsförutsättningarna från marken till 
grund- och ytvatten bedöms vara måttliga då de underliggande 
jordlagren innehåller relativt mycket lera. Kvarnen hålls låst, 
och under förutsättning att det inte sker speciellt mycket rörelse 
i den, antas spridningen från byggnaden vara måttliga.  
 
Påvisade höga halter av det mycket farliga kvicksilvret har 
tagits i beaktande vid riskklassningen. Sanering har ännu inte 
kunnat styrkas. Intilliggande bostäder och Norrbovägen gör att 
markanvändningen klassas som mycket känslig. Dessa faktorer 
tillsammans med hög känslighet och högt skyddsvärde för yt- 
och grundvatten gör att objektet i dagsläget tilldelas riskklass 2.  
 
Vid bekräftelse av saneringen kan riskklassen komma att 
sänkas.  
 

Inventerarens intryck (fas 2)       

Riskklass (fas 2)       

Motivering (fas 2)       

Andra prioriteringsgrunder 
Andra prioriteringsgrunder       

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 

      

Länkar 
Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 
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Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
verksamhet 

      

Övrigt 
Övrigt       

 

 

Riskklassningsdiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISKKLASS 1 

RISKKLASS 2 

RISKKLASS 3 

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS 
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KÄNSLIGHET = K 
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Objekt 
Kumlaby kvarn 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-27 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 

Kartor 
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Bilder 
Utdrag från Kumlaby - Visingsö gårdshistorik nr VII, Visingsö hembygdsförening, 2005 
 

 
  

Fritidsbostaden 
(kvarnstugan) 
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Saneringsförslag gjort av Ramböll (5 sidor)  
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Objekt 
Visingsö-Torp plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-28 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Inventeringens namn       

Dossiernummer       

Preliminär riskklass enligt BKL 2 

Inventeringsfas enligt MIFO 1 

Bransch 
Bransch Plantskola 

Branschkod       

Anteckning för bransch       

Geografisk information 
Län (namn, kod) Jönköping 06 

Kommun (namn, kod) Jönköping 0680 

Topografiska kartan       

Ekonomiska (gula) kartan       

Områdets/fastighetens 
koordinater (rikets nät) 

N: 6435324 E: 461259 Z:       

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Visingsö-Torp 8:3 och 8:4 

Kontakter och referenser 
Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

Idag finns på fastigheten 8:4 ett bostadshus, på 8:3 finns tre 
stora ladugårdsbyggnader och en mindre bod. 

Objektets besöksadress Torp 18 
560 34 VISINGSÖ 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Jan-Erik Petersson 
Torp 18 
560 34 VISINGSÖ 

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Ruben Petersson 

Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

Jan-Erik och Mona Petersson 
Torp 18 
560 34 VISINGSÖ 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

      

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

De två fastigheterna är sammanlagt ca 4,6 ha, odlingarnas 
utbredning är i dagsläget ca 5,6 ha. 

BI
LA

GA
 B

 



Blankett A Administrativa uppgifter 
 

   

 

40 
 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

       

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

  
Litteratur: 
Sveriges bebyggelse: Landsbygden i Jönköpings län del III 
Torp - Visingsö gårdshistorik nr VI, Visingsö 
hembygdsförening, 2000 
Muntliga källor: 
Jan-Erik Petersson, telefonintervju 2013-04-10 och platsbesök 
2013-05-11 

Fixpunkter (placering)       

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 
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Objekt 
Visingsö-Torp plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-28 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Fältbesök (namn och datum) Evelina Jalnefur Andersson 2013-05-11 

Fältbesök (namn och datum)             

Verksamhetsbeskrivning 
Anläggningens status I drift 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

Ca 68 år 

Driftstart (år) 1945 

Driftslut (år) Aktiv 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

      

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

Vid uppstarten: 
Fruktträd, tomater och gurkor. 1950 började man odla svarta 
vinbär, jordgubbar, hallon och salladskål. På 50-talet odlades 
tomater i växthus. 
Idag odlar man frukt från lågväxande äppelträd samt penséer 
och tagetes.  

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

      

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

För att hindra Vita flygare från att angripa tomaterna användes 
nikotin. På 40-talet var den dåvarande verksamhetsutövaren, 
Ruben Petersson, med vid DDT-besprutningar av Visingsö. 
Ryktet säger att efter att påsarna tömts på DDT lades de på 
gården för att skydda mot skadliga insekter. Jan-Erik säger att 
DDT troligtvis använts som bekämpningsmedel.  

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

      

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

      

I processen hanterade 
kemikalier 

DDT, nikotin 

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

      

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

            

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

       

Konflikter Visingsö är tillsammans med Vättern ett riksintresse enligt 
miljöbalkens 4 kap. 2§. Ytvattenrecipienten Vättern är ett 
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Natura 2000-område.  

Området och omgivningen 
Markanvändning på objektet Där växthuset låg ligger idag en helårsbostad där Jan-Erik och 

hans familj bor. På övriga delar av området pågår odling. 
Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Jordbruk och bostäder. Ca 400 m söder om det rivna växthuset 
finns fotbollsplaner och en grundskola (åk. F-6). 

Avstånd till bostadsbebyggelse Mindre än 500 m 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

Nej 

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

 

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Moränlera 

Topografi, lutning (%) 0-5% åt väst-nordväst 

Typ av närrecipient Sjö 

Närrecipient (namn) Vättern 

Avstånd till närrecipient (m) Ca 800 m 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

67 

Byggnader och anläggningar 
Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

Ett bostadshus, där Jan-Erik och hans familj bor, finns på 
fastigheten 8:4. Huset byggdes i början på 1960-talet. På 
platsen där bostadshuset ligger idag fanns under 1950-talet två 
växthus. Ladugårdsbyggnad med tillhörande plantförsäljning 
finns på fastigheten 8:3.  

Förorenade markområden 
Lokalisering av förorenad mark Där odling skett föreligger risk för DDT i marken 

Volym förorenade massor (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

Troligtvis över hela fastigheten (ca 4,6 ha) men även utanför 
denna.  

Koordinater på förorenat mark-
område (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar DDT 

Förorenat grundvatten 
Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

Grundvattnet kring fastigheten kan ha förorenats 

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 
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Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar DDT 

Förorenade sediment 
Lokalisering av förorenat 
sediment 

      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 
Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Dagvatten 
Dagvattendränering (typ) Grundvatten, ytavrinning via eventuella diken 

Dagvattenrecipient (typ) Vättern 

Övrigt 
Övrigt       
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Objekt 
Visingsö-Torp plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-28 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

Från byggnader och anläggningar 
Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

DDT och nikotin kan ha spridits från de tidigare växthusen.  

Spridningssätt Via mark och luft 

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

      

Från mark till byggnader 
Flyktiga föroreningar i mark       

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

      

Mark och grundvatten 
Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 
Föroreningar som sprids med 
vatten 

DDT kan i viss mån ha spridits med vatten, men troligtvis har 
det mest bundits till markens partiklar 

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-9 – 10-11 m/s 

Lutning på grundvattenytan (%) Okänd 

Grundvattenströmning (m/år) ca < 0,001 m/år 

Nedbrytbara föroreningar DDT kan i biologiskt material nedbrytas till de farliga ämnena 
DDD och DDE 

Nedbrytningshastighet DDTs halveringstid beräknas vara ca 31 år i grundvatten, 15 år 
i jord och ca ett år i ytvatten. 

Föroreningar som binds i 
marken 

DDT 

Halt organiskt kol i marken (%) Okänt 
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Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

Högt lerinnehåll  

Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

      

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 
Föroreningar som sprids med 
damm 

DDT kan ha spridits med luften då besprutning skedde 

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ) 90 % jordbruk 

Exponering för vind Mycket exponerad 

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 
Föroreningar som sprids i 
separat fas 

      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

      

Mark/grundvatten till ytvatten 
Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 

Relativt låga DDT-värden i Vättern-fiskar 

Hotade ytvatten (namn) Vättern 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

< 0,001 m/år 

Avstånd till hotat ytvatten (m) Ca 650 m 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

      

Varierande grundvattennivåer,       

BI
LA

GA
 B

 



Blankett D Spridningsförutsättningar 
 

46 
 

översvämningar och högvatten 

Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

      

Ytvatten 
Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

DDT 

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

Vätterns omsättningstid är ca 60 år 

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

      

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning DDT har hittats i Vättern-fisk men halterna ligger under 
gränsvärdena 

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

      

Sediment 
Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

      

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

DDT 

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

Partiklar med bundet DDT avsätts på sjöbotten vid lugna 
vattenförhållanden 

Båttrafik som rör upp sediment Vättern är mycket påverkad av båttrafik. 

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 

      

Kartor och bilder 
Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 
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Verksamhetsbeskrivning Vid verksamheten har sedan 1945 bl.a. fruktträd odlats. Idag 

används de 4,6 ha till kommersiell odling av äpplen. Genom 
åren har man också odlat exempelvis tomater, vinbär, 
jordgubbar och penséer. Tomaterna odlades i två växthus under 
1950-talet där nikotin användes för att bekämpa vita flygare. 
Jan-Erik (nuvarande verksamhetsutövare och fastighetsägare) 
säger att DDT troligtvis har använts som bekämpningsmedel på 
markerna.  

Föroreningarnas farlighet (F) 
Låg Måttlig Hög Mycket hög 

                  Bekämpningsmedel 
(DDT) 

Föroreningsnivå (N) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark                         

Grundvatten                         

Ytvatten                         

Sediment                         

Spridningsförutsättningar 
Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad                         

Till byggnad                         

I mark och 
grundvatten 

      X             

Till ytvatten       X             

I ytvatten       X             

I sediment                         

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Objekt 
Visingsö-Torp plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-28 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
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Mark och 
grundvatten 

                  K, S 

Ytvatten och 
sediment 

                  K, S 

 
Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

Bebyggelse/jordbruk 

Markanvändning enligt Pågående markanvändning 

Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

Risk för exponering finns främst via hudkontakt och inandning. 
DDT är hårt bunden till jordpartiklar och kan därmed exponeras 
för människan på samma sätt som jord, genom exempelvis 
damning. Risk för att små barn får i sig DDT via förtäring 
föreligger. DDT kan också spridas till frukten som odlas på den 
förorenade marken och når därmed människan genom föräring.  

Riskklassning 
Inventerarens intryck (fas 1) Vid platsbesöket gavs intrycket av en mycket välskött 

fruktodling.  
 
Föroreningsnivåerna är i dagsläget okända och mängden 
bekämpningsmedel som historiskt använts har inte kunnat 
bestämmas. DDT kan ha använts med generella doseringsråd 
(Statens växtskyddsanstalt, 1959) och en föroreningsnivå 
bedöms med de grunderna. Med flytande DDT användes ca 600 
– 800 g per hektar. DDT i pulverform doserades med ca 1 kg 
per hektar.  
Länsstyrelsen i Blekinge har räknat ut att den generella 
användningen per år därmed blir ca 5,4 – 9 kg DDT per år, och 
man tror att värdet är lågt räknat. Med flera års verksamhet 
under DDT:ns tid kan föroreningsnivån bedömas som mycket 
stor enligt MIFO-handbokens tabell 6. 
 
Vid odlingarna har vita flygare bekämpats med nikotin. Nikotin 
har enligt fass.se (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) en 
försumbar miljöpåverkan och behandlas inte i riskklassningen.  

Riskklass (fas 1) 2 

Motivering (fas 1) Bekämpningsmedel har troligtvis använts vid plantskolan, och 
då främst DDT. Bekämpningsmedel har mycket hög farlighet.  
 
Mängden bekämpningsmedel som använts är inte fastställd, och 
därför bedöms användningen efter generella doseringsråd. Med 
bekämpningsmedlens höga farlighet blir föroreningsnivån 
mycket stor.  
 
På platsen där växthusen tidigare stått finns ett bostadshus som 
används som helårsbostad och det finns risk att barn exponeras 
i stor utsträckning. Markanvändningens känslighet bedöms 
därmed vara mycket stor. Vättern med dess öar är av 
riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap 2§ och därför bedöms 
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markens skyddsvärde vara mycket stort.  
 
Upptag för dricksvatten sker i det underliggande 
grundvattenmagasinet vilket leder till en mycket hög känslighet 
och ett mycket högt skyddsvärde. Sveriges miljökvalitetsmål 
Grundvatten av god kvalitet är ett mål som har stor vikt vid 
riskbedömningen.  
 
Ytvattenrecipienten är Vättern. Vättern är ett Natura 2000-
område och har därmed mycket högt skyddsvärde. Vättern är 
också mycket använd som fiske- och badsjö vilket leder till en 
mycket hög känslighet.  
 
Spridningsförutsättningarna för bekämpningsmedlen är små – 
måttliga. Organiska bekämpningsmedel binder hårt till 
organiskt material och jordpartiklar och är svårlösta i vatten. 
Risk för spridning finns därmed då jordpartiklar förflyttar sig, 
exempelvis genom damning eller markarbete. Vid den 
nuvarande verksamheten används motordrivna fordon på 
odlingarna och dessa kan riva upp partiklar vid torra 
markförhållanden. Med bekämpningsmedlens förmåga att binda 
till partiklar är det mest troligt att föroreningarna finns i de övre 
jordlagren där högst organisk halt också förekommer. Risken 
att föroreningarna i dagsläget sprider sig till Vättern är måttliga, 
däremot kan tidigare spridningar skett vid eller i anslutning till 
själva besprutningen.  
 
De höga känsligheterna och skyddsvärdena hos så väl mark, 
grundvatten och ytvatten har tagits i beaktande vid 
riskklassningen. Bekämpningsmedlens farlighet är mycket hög 
och troligtvis är föroreningsnivån mycket stor. 
Spridningsförutsättningarna för bekämpningsmedel är vid 
objektet måttliga och därför tilldelas objektet riskklass 2. 

Inventerarens intryck (fas 2)       

Riskklass (fas 2)       

Motivering (fas 2)       

Andra prioriteringsgrunder 
Andra prioriteringsgrunder       

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 

      

Länkar 
Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 

      

Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
verksamhet 
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Övrigt 
Övrigt       

 
 

Riskklassningsdiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISKKLASS 1 

RISKKLASS 2 

RISKKLASS 3 

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS 
FARLIGHET = F 
FÖRORENINGSNIVÅ = N 
KÄNSLIGHET = K 
SKYDDSVÄRDE = S 

SMÅ 

MÅTTLIGA 

STORA 

MYCKET  
STORA 

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR 

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

mark/gv 

sed 

bygg/anl 

ytv 

K 
(mark) 

 

K 
(gv) 

S 
(mark) 
 

F 

K S N F 

F S N K 

F S 

N 

K 
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(gv) 
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Objekt 
Visingsö-Torp plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-03-28 

IDnr 
      

Kommun 
Jönköping 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 

Kartor 

 
 
Området idag. Plantskolans utbredning är markerat med rött.  
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Bilder 

 
Urklipp från Sveriges bebyggelse: Landsbygden i Jönköpings län del III 
 

 
Äppelodlingar öster om bostadshuset, taget vid platsbesök 2013-05-11. 
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Bostadshuset som finns på platsen där växthusen stod på 50-talet, taget vid platsbesöket 2013-05-
11. 
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Objekt 
F.d. Värnamo Plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Inventeringens namn       

Dossiernummer       

Preliminär riskklass enligt BKL 2 

Inventeringsfas enligt MIFO 1 

Bransch 
Bransch Plantskola 

Branschkod       

Anteckning för bransch       

Geografisk information 
Län (namn, kod) Jönköping 06 

Kommun (namn, kod) Värnamo 0683 

Topografiska kartan       

Ekonomiska (gula) kartan       

Områdets/fastighetens 
koordinater (rikets nät) 

N: 6338482 E: 441022 Z:       

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Plantskolan 1, Västhorja 12:5, Folkparken 1, Kotten 1 

Kontakter och referenser 
Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

På plantskolans område ligger idag Gröndalsskolans 
byggnader. Skolan är för årskurserna 6-9 och byggdes 1971. 
Vid plantskolans södra del ligger idag Linnebergs äldreboende.  

Objektets besöksadress Bolavägen 
331 53 VÄRNAMO 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

      
      
            

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Föreståndare 1957-1961: 
Olle Karlsson 
Pilvägen 24  
34176 RYSSBY 

Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

VÄRNAMO KOMMUN 
DRÄTSELKONTORET 
331 83 VÄRNAMO 
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SAMUELSONS SNABBKÖP AB 
BOX 143  
331 21 VÄRNAMO 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

      

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

Plantskolans yta uppgick som mest till 4,3 ha. 
Plantskolan var indelad i två områden som låg sydväst och 
nordväst om Folkets park i Värnamo. 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

       

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

  
Litteratur: 
Femtio plantskolor för skogen i Jönköpings län, Dag Kihlblom, 
2002 
Muntliga källor: 
Olle Karlsson, föreståndare för plantskolan 1957-1961, intervju 
2013-04-18 

Fixpunkter (placering)       

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 
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Objekt 
F.d. Värnamo Plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Fältbesök (namn och datum) Evelina Jalnefur Andersson och Elin Löfroth 2013-05-07 

Fältbesök (namn och datum)             

Verksamhetsbeskrivning 
Anläggningens status Avslutad 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet för allmänheten 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

44 år 

Driftstart (år) 1917 

Driftslut (år) 1961 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

      

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

1930 uppgick odlingen till närmare 16 miljoner trädplantor. 

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

 

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

Odling av träd, exempelvis tall, gran och björk. Marken gjordes 
iordning med jordfräs innan frön såddes eller plantor 
omskolades. För att skydda frön och plantor mot uttorkning och 
fåglar användes granris. Under 50-talet började man istället 
använda vassmattor som skydd. Färdiga plantor placerades i 
gamla sillådor och såldes vidare till lantbrukare. Ogräs 
bekämpades i stort sett bara för hand utan användning av 
kemiska bekämpningsmedel. Vid ett tillfälle i slutet av 50-talet 
besprutades ca halva det sydvästra området (ca 1,3 ha) med 300 
liter allylalkohol. Allylalkoholen späddes till 1 % och sprutades 
ut över området med hjälp av två brandbilar.  

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

      

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

      

I processen hanterade 
kemikalier 

Allylalkohol användes på 50-talet vid besprutning av 
odlingsmarken. Detta skedde vid ett tillfälle och då sprutades 
300 liter allylalkohol ut.  

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

      

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

            

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 
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Konflikter Lagan nedströms Hörledammen är ett riksintresse för 
naturvården. Avstånd från objektet är ca 1300 m åt nordöst och 
1300 m åt sydöst. 

Området och omgivningen 
Markanvändning på objektet Grundskolan Gröndalsskolan, äldreboende. 

Vid platsen där allylalkohol använts har marken bearbetats 
mycket. Här finns idag byggnader och ca 90 % av det öppna 
området är asfalterat. 

Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Grundskolor, lekplats för mindre barn, folkets park, 
grönonråden, fotbollsplan, bostadsområden. 

Avstånd till bostadsbebyggelse Mindre än 50 m 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

Nej 

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

      

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Morän 

Topografi, lutning (%) 0-5 % åt söder 

Typ av närrecipient Sjö 

Närrecipient (namn) Lagan 

Avstånd till närrecipient (m) 1000 m 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

98 

Byggnader och anläggningar 
Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

På det nordvästra området fanns en liten redskaps-och mansbod 
som användes till förvaring av diverse redskap och som 
lunchrum för arbetarna vid plantskolan.  
Idag har Gröndalsskolan två byggnader på området och ett 
ålderdomshem finns i södra delen.  

Förorenade markområden 
Lokalisering av förorenad mark Där besprutning av allylalkohol skett finns risk för föroreningar 

Volym förorenade massor (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

Ca 1,3 ha 

Koordinater på förorenat mark-
område (rikets nät) 

N: 441077 E: 441077 Z:       

Föroreningar Allylalkohol 

Förorenat grundvatten 
Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

Risk för föroreningar i grundvattnet 
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Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar Allylalkohol 

Förorenade sediment 
Lokalisering av förorenat 
sediment 

      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 
Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Dagvatten 
Dagvattendränering (typ) Dagvattenbrunnar 

Dagvattenrecipient (typ) Lagan 

Övrigt 
Övrigt Allylalkohol är ett hälsoskadligt ämne som kan lösas i vatten. 

Ämnet har en stark lukt som påminner om senap. Allylalkohol 
har skadliga effekter på människokroppen och exponeringssätt 
är inandning, förtäring och via hudkontakt. Vid inandning finns 
risk att centrala nervsystemet påverkas negativt i form av 
illamående, kräkningar, yrsel och även medvetslöshet. Dessa 
symptom kan också visas vid förtäring. Om ämnet når lungorna 
finns risk för lunginflammation och lungskador. Vid 
hudkontakt med allylalkohol kan huden bli irriterad och det kan 
förorsaka eksem.  
Ämnet är mycket giftigt för vattenlevande organismer och bör 
därför inte släppas ut i naturen.  
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Objekt 
F.d. Värnamo Plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

Från byggnader och anläggningar 
Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

      

Spridningssätt       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

      

Från mark till byggnader 
Flyktiga föroreningar i mark Allylalkohol 

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

1-0,001 m/år 

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

      

Mark och grundvatten 
Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

Då allylalkohol är lösligt i vatten kan föroreningarna spridits 
långt utanför objektets område. 

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 
Föroreningar som sprids med 
vatten 

Allylalkohol 

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-6 – 10-9 m/s 

Lutning på grundvattenytan (%)       

Grundvattenströmning (m/år) ca 1 - 0.001 m/år 

Nedbrytbara föroreningar       

Nedbrytningshastighet       

Föroreningar som binds i 
marken 

      

Halt organiskt kol i marken (%)       

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 
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Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

      

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

Dagvattenbrunnar finns i området 

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 
Föroreningar som sprids med 
damm 

      

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ) 75 %. Grönområden med lägre växtlighet men också en del 
skogsdungar. 

Exponering för vind Relativt stor 

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 
Föroreningar som sprids i 
separat fas 

      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

      

Mark/grundvatten till ytvatten 
Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 

      

Hotade ytvatten (namn) Lagan, Vidöstern 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

1 – 0,001 m/år 

Avstånd till hotat ytvatten (m) Ca 1000 m till Lagan 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

Dagvattenbrunnar 

Varierande grundvattennivåer, 
översvämningar och högvatten 
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Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

      

Ytvatten 
Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

      

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

      

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

      

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

      

Sediment 
Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

      

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

      

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

      

Båttrafik som rör upp sediment       

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 

      

Kartor och bilder 
Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 
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Objekt 
F.d. Värnamo Plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Verksamhetsbeskrivning Verksamheten var aktiv mellan år 1917 och 1961. Efter intervju 

med Olle Kalrsson (föreståndare 57-61) framkom att 
allylalkohol använts vid ett tillfälle. Vid detta tillfälle sprutades 
300 liter ut över det sydvästra området. Enligt Olle användes 
inga andra bekämpningsmedel vid plantskolan och eventuellt 
ogräs rensades bort för hand. Efter att plantskolan lagts ned 
byggdes Gröndalsskolan på platsen (1971).  

Föroreningarnas farlighet (F) 
Låg Måttlig Hög Mycket hög 

            Allylalkohol       

Föroreningsnivå (N) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark                         

Grundvatten                         

Ytvatten                         

Sediment                         

Spridningsförutsättningar 
Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad                         

Till byggnad                         

I mark och 
grundvatten 

            X       

Till ytvatten             X       

I ytvatten             X       

I sediment                         

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark och 
grundvatten 

                  K, S 
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Ytvatten och 
sediment 

                  S 

 
Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

Skola, bostadsbebyggelse, grönområde 

Markanvändning enligt Pågående markanvändning 

Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

Människan och djur kan exponeras för allylalkohol genom 
inandning, förtäring eller hudkontakt. På området har mycket 
markarbete skett och öppna ytor har asfalterats. Då 
allylalkoholen är löslig i vatten tros majoriteten av 
föroreningarna redan ha lämnat platsen och transporterats med 
yt- och grundvatten, och därför är risken för exponering 
förhållandevis liten.  

Riskklassning 
Inventerarens intryck (fas 1) Efter vad som framgått av intervju med tidigare föreståndare 

har bekämpningsmedel inte använts i någon större grad. Enda 
gången bekämpningsmedel användes var då allylalkohol 
besprutades över ca 1,3 ha av plantskolans södra delar.  
 
Allaylakohol är lösligt i vatten och transporteras med 
grundvattnet. De underliggande jordarterna har, efter vad som 
framgår av SGUs jordartskarta, inga höga halter av lera och 
därför är grundvattnet relativt mobilt. Då det var ca 60 år sedan 
besprutningen skedde tordes föroreningsnivåerna på platsen 
vara låga. Detta resonemang kan dock inte fastställas utan 
markprover, och därför väger föroreningsnivån inte speciellt 
tungt vid riskklassningen. Enligt MIFO-handbokens tabell 6 
blir föroreningsnivån mycket stor om föroreningarna finns kvar 
på samma plats än idag.  

Riskklass (fas 1) 3 

Motivering (fas 1) Allylalkohol är ett ämne som har hög farlighet enligt MIFO-
handbokens tabell 2. Detta grundas på att ämnet är ”giftigt” och 
”miljöfarligt”.  
 
Föroreningsnivån är svår att bedöma. Allylalkoholen löser sig 
med vatten och kan därför ha transporterats långt under de 60 år 
som gått sedan besprutningen. Föroreningsnivån kan i värsta 
fall klassas som mycket stor.  
 
På platsen där plantskolan en gång låg finns idag en 
grundskola. Att minst ett barn vistas på platsen är tillräckligt för 
att markanvändningen ska klassas som mycket känslig, vilket 
sker vid objektet. Precis bredvid objektet finns Folkets park 
vilket gör att skyddsvärdet klassas som stort. 
 
I Värnamo tas det kommunala dricksvattnet från grundvattnet. 
Skyddsområdet för grundvattentäkten börjar ca 300 m från 
objektet, och med allylalkoholens förmåga att lösas i vatten är 
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detta ett kort avstånd. Grundvattnets känslighet och 
skyddsvärde bedöms vara mycket stora. 
 
Allylalkoholens spridningsförutsättningar är stora i så väl mark 
som yt- och grundvatten. Med den relativt grovkorniga marken 
har ytvatten stora möjligheter att ta med sig allylalkoholen till 
underliggande grundvatten.  
 
Allylalkoholens höga farlighet och dess stora 
spridningsförutsättningar väger tungt vid riskklassningen. Just 
faktumet att spridningsförutsättningarna är så bra tordes mycket 
av föroreningarna redan ha lämnat objektet och spridits över 
stora områden. Att objektets område nu huseras av en 
grundskola och att kommunens dricksvatten tas ur grundvattnet 
i centrala Värnamo gör att känsligheten och skyddsvärdet blir 
mycket höga. Då bekämpningsmedel har använts i en så pass 
liten utsträckning tilldelas objektet riskklass 3. 

Inventerarens intryck (fas 2)       

Riskklass (fas 2)       

Motivering (fas 2)       

Andra prioriteringsgrunder 
Andra prioriteringsgrunder       

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 

      

Länkar 
Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 

      

Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
verksamhet 

      

Övrigt 
Övrigt       
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Riskklassningsdiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

RISKKLASS 1 

RISKKLASS 2 

RISKKLASS 3 

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS 
FARLIGHET = F 
FÖRORENINGSNIVÅ = N 
KÄNSLIGHET = K 
SKYDDSVÄRDE = S 

SMÅ 

MÅTTLIGA 

STORA 

MYCKET  
STORA 

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR 

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

mark/gv 

sed 

bygg/anl 

ytv 

K 
(mark) 

 
K 
(gv) 

S 
(mark) 
 

F 

K S N F 

F S N K 

F S N 

K 

S 
(gv) 
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Objekt 
F.d. Värnamo Plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 

Kartor 

 
 
Området idag. Plantskolans tidigare utbredning är markerat med rött.  
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Ekonomisk karta från 50-talet 
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Bilder 

 
 
Flygbild från 1962 över planskolans södra del.  
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Objekt 
F.d. Rydaholms plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Inventeringens namn       

Dossiernummer       

Preliminär riskklass enligt BKL 4 

Inventeringsfas enligt MIFO  

Bransch 
Bransch Plantskola - övriga 

Branschkod       

Anteckning för bransch       

Geografisk information 
Län (namn, kod) Jönköping 06 

Kommun (namn, kod) Värnamo 0683 

Topografiska kartan       

Ekonomiska (gula) kartan       

Områdets/fastighetens 
koordinater (rikets nät) 

N: 6315252 E: 458135 Z:       

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Hjortsjö 7:18, Hjortsjö 7:19, Hjortsjö 7:20, Hjortsjö 7:25, 
Hjortsjö 7:26, Hjortsjö 7:27, Hjortsjö 7:28, Hjortsjö 7:37, 
Hjortsjö 7:38, Hjortsjö 7:39 

Kontakter och referenser 
Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

      

Objektets besöksadress HASSELVÄGEN 
330 17 RYDAHOLM 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

      
      
            

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Skogsvårdsstyrelsen 

Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

LJUNGGREN,BÖRJE 
HASSELVÄGEN 14  
330 17 RYDAHOLM 
 
NILSSON,ELON 
HASSELVÄGEN 12  
330 17 RYDAHOLM 
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RYDBERG,KENT OVE och RYDBERG,ANNICA 
HASSELVÄGEN 10  
330 17 RYDAHOLM 
 
AHLQVIST,SVEN-OLOV och NILSSON,ESTER-LENA 
ALVESTAVÄGEN 56  
330 17 RYDAHOLM 
 
NILSSON,KARL-JOHAN och NILSSON,ESTER-LENA 
HASSELVÄGEN 13  
330 17 RYDAHOLM 
 
ROBERTSSON,ROLAND och ROBERTSSON,LISBETH ULLA 
MONA KRISTINA 
HASSELVÄGEN 11  
330 17 RYDAHOLM                                         
 
ARNESSON,KJELL-ÅKE 
HASSELVÄGEN 9  
330 17 RYDAHOLM                                          
 
ÖSTMAN,HÅKAN och ÖSTMAN,WERONICA 
HUMLEVÄGEN 10  
330 17 RYDAHOLM 
 
RIDDERSPORRE,THOMAS 
HUMLEVÄGEN 12  
330 17 RYDAHOLM 
 
GUSTAFSSON,GUSTAF 
HUMLEVÄGEN 14  
330 17 RYDAHOLM                                    

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

      

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

Ca 10 000 m2 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

       

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

  
Litteratur: 
Femtio plantskolor för skogen i Jönköpings län, Dag Kihlblom, 
2002 
Rydaholm i våra hjärtan, Birger Midholt, 2006 
Muntliga källor: 
Sven-Olov Ahlqvist, intervju vid platsbesök 2013-05-07 
Doris Johansson, telefonintervju 2013-05-16 
Birger Midholt, telefonintervju 2013-05-16 

Fixpunkter (placering)       

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 
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Objekt 
F.d. Rydaholms plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 
Fältbesök (namn och datum) Evelina Jalnefur Andersson, Elin Löfroth 2013-05-07 

Fältbesök (namn och datum)             

Verksamhetsbeskrivning 
Anläggningens status Avslutad 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

13 år 

Driftstart (år) 1949 

Driftslut (år) 1962 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

      

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

      

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

      

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

Plantering av gran. Doris Johansson (arbetare ca 1957-1959) 
berättar att rader gjordes med maskin och därefter gick 
plantörerna och sådde plantor och de plockade också upp 
ettåriga plantor. Om det använts bekämpningsmedel är okänt, 
och Doris kände inte till någon användning.  

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

      

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

Avloppsvatten från bevattning bör ha runnit mot sumpmarker 
sydväst om plantskolan.  

I processen hanterade 
kemikalier 

Möjligtvis bekämpningsmedel 

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

      

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

            

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

       

Konflikter Riksintresse:  
Vattenskyddsområde ca 1,1 km nordväst om plantskolan 
Labbramsängen, naturreservat ca 2 km väster om plantskolan 
Mörrumsån, vattendrag, ca 2,3 km öster om plantskolan 
Rydaholm, kulturmiljövård ca 1,2 km nordväst om plantskolan 
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Området och omgivningen 
Markanvändning på objektet Bostadsområde, lekplats, skogsdunge 

Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Bostadsområde, industriområde, skog 

Avstånd till bostadsbebyggelse 0 m 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

      

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

      

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Morän 

Topografi, lutning (%) 0-5 % åt SV 

Typ av närrecipient Å, sumpmark 

Närrecipient (namn) Helge å 

Avstånd till närrecipient (m) Ca 1000 m 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

88 

Byggnader och anläggningar 
Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

Ett bostadshus som kallades Plejdas fanns vid Alvestavägen 54 
under plantskolans tid, huset var inte en del av plantskolan och 
revs i början på 70-talet då bostadsområdet byggdes upp. 
Idag finns villor på plantskolans tidigare mark.   

Förorenade markområden 
Lokalisering av förorenad mark       

Volym förorenade massor (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat mark-
område (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar Möjligtvis bekämpningsmedel 

Förorenat grundvatten 
Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

      

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar Möjligtvis bekämpningsmedel 
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Förorenade sediment 
Lokalisering av förorenat 
sediment 

      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar Möjligtvis bekämpningsmedel 

Deponier 
Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Dagvatten 
Dagvattendränering (typ) Ytavrinning, dagvattenbrunnar, grundvatten 

Dagvattenrecipient (typ) Våtmarker sydväst om objektet som senare kommer ut i Helge 
å. 

Övrigt 
Övrigt Plantskolan drevs under Skogsvårdsstyrelsens regi liksom 

planskolan i Värnamo. I Värnamo finns uppgifter om att endast 
allylalkohol använts och detta vid ett tillfälle, inga andra 
bekämpningsmedel har bekräftats. Eftersom Värnamo 
plantskola bedrevs med samma ledning finns anledning att tro 
att inga bekämpningsmedel (så som DDT m.m.) användes här 
heller.  
 
Efter intervjuer med personer som har kunskap om plantskolan 
(Doris Johansson, Birger Midholt, Sven-Olof Ahlqvist) har 
någon bekämpningsmedelanvändning inte kunnat bekräftas. 
Detta tolkas som att bekämpningsmedel inte har använts 
alternativt i låg/liten skala.  
 
Bekämpningsmedel har enligt MIFO-handboken mycket hög 
farlighet, men då ingen användning har konstaterats bedöms 
farligheten och föroreningsnivån vara låg. Dessa 
omständigheter gör att objektet branschklassas till ”Plantskolor 
– övriga” med klass 4 istället för den tidigare ”Plantskolor” 
med klass 2.   
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Objekt 
F.d. Rydaholms plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

Från byggnader och anläggningar 
Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

Eventuella bekämpningsmedel kan ha spridits till byggnader 

Spridningssätt Via mark 

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

      

Från mark till byggnader 
Flyktiga föroreningar i mark Om bekämpningsmedel använts finns risk för spridning till 

byggnader 
Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

1 - 0.001 m/år 

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

      

Mark och grundvatten 
Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 
Föroreningar som sprids med 
vatten 

      

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-6 – 10-9 m/s 

Lutning på grundvattenytan (%)       

Grundvattenströmning (m/år) ca 1 - 0.001 m/år 

Nedbrytbara föroreningar       

Nedbrytningshastighet       

Föroreningar som binds i 
marken 

      

Halt organiskt kol i marken (%)       
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Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

      

Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

      

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 
Föroreningar som sprids med 
damm 

      

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ)       

Exponering för vind       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 
Föroreningar som sprids i 
separat fas 

      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

      

Mark/grundvatten till ytvatten 
Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 

      

Hotade ytvatten (namn) Helge å 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

      

Avstånd till hotat ytvatten (m) Ca 1000 m 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

På mark, dagvattenbrunnar 

Varierande grundvattennivåer,       
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översvämningar och högvatten 

Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

      

Ytvatten 
Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

      

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

      

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

      

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

      

Sediment 
Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

      

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

      

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

      

Båttrafik som rör upp sediment       

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 

      

Kartor och bilder 
Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 
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Objekt 
F.d. Rydaholms plantskola 

Upprättad (namn) 
Evelina Jalnefur Andersson 

(datum) 
2013-04-10 

IDnr 
      

Kommun 
Värnamo 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

 

Kartor 

 
 
Karta över plantskolans tidigare utbredning markerad med rött.  
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Ekonomiska kartan från 1950-talet.  

BI
LA

GA
 D

 



Bilaga 1 Kartor och bilder  

 

79 
 

Bilder 

 
Foto taget från fastigheten Hjortsjö 7:25. 2013-05-07 
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Foto taget från västra delen av plantskolan. 2013-05-07 
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