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Det dolda hotet i maten - kadmium 

Det har länge varit känt att höga halter av kadmium är skadliga för oss människor, men 

nya data tyder på att tidiga hälsoeffekter kan uppkomma redan vid låga nivåer – bara 

genom ett normalt matintag.  

Låga zink, kalcium och järnvärden ökar upptaget av kadmium. Kvinnor i fertil ålder har ofta 

låga järnvärden och är därför en särskilt känsligt grupp. Rökare är en annan känslig grupp, då 

tobaksplantor tar upp stora mängder kadmium. Andra utsatta grupper är boende nära 

punktkällor, smältverksarbetare, vegetarianer och barn. 

Kadmium (Cd) är en tungmetall som finns naturligt i jordskorpan (0,08-0,5 g Cd/ton). Rena 

kadmiummineral är ovanliga och kadmiumförekomster är ofta kopplade till zinkhaltiga 

sulfidmineral, t.ex. zinkblände (ZnS). Denna koppling undersöktes också i en fältstudie vid 

Dalby- och Hardeberga stenbrott i Lunds kommun. Resultatet visade att kadmium förekom i 

små mängder tillsammans med zinkblände. 

Kadmium sprids till miljön genom naturliga processer t.ex. vittring och vulkanism, men den 

största spridningen står vi mänskor för. Idag sker en stor spridning av kadmium genom 

användningen av fosfatgödsel, något som ökar halterna i jordbruksmarker.  

Kadmiums rörlighet i marken (biotillgängligheten) påverkas främst av pH-värdet, lerhalten 

och halten organiskt material. Höga halter av kadmium kan genom urlakning ansamlas i 

sjösediment, men halten är normalt låg i grund- och ytvatten samt i haven. Växter kan ta upp 

(ackumulera) stora mängder kadmium och grödor är den största mänskliga exponeringskällan.  

Världshälsoorganisationen (WHO/FAO) har satt ett preliminärt tolerabelt veckointag (PTWI) 

på 7µg Cd/kg kroppsvikt. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har med 

hänvisning till nya hälsoundersökningar 2009 sänkt gränsen och satt ett tolerabelt 

veckointaget (TWI) till 2,5 µg Cd/kg kroppsvikt.  

Kadmium har en lång uppehållstid i kroppen och lagras främst i njurarna, som också är det 

känsliga organet. Förutom njurskador har även skelettskador och cancer kopplats till 

kadmiumexponering. 
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