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Tungmetaller i danske jordtyper 
– baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år

Hvor stor forskel er der på indholdet af cadmium (Cd), kobber (Cu), 

bly (Pb) og zink (Zn) i jord fra bronzealderen og jord fra i dag? I hvor 

høj grad er eventuelle ændringer knyttet til jordens tekstur og areal-

anvendelse? Og hvordan harmonerer resultaterne med nuværende 

jordkvalitetskriterier? Disse spørgsmål belyses i denne artikel.
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Kilder af tungmetaller til jordmiljøet
Tungmetaller findes naturligt i alle jordtyper. 
Jordens naturlige baggrundskoncentration 
af tungmetaller afhænger af det geologiske 
udgangsmateriale, jordens tekstur og indhol-
det af organisk materiale. I alle overfladejor-
der findes der desuden en ikke-naturlig 
mængde tungmetaller, som stammer fra 

menneskelige aktiviteter. Atmosfæriske kilder 
(bl.a. støv, sod og aske), tilførsler via land-
bruget og forskellige former for deponering 
er de væsentligste kilder til ikke-naturlige 
tungmetaller i jorden. I tabel 1 ses den nu-
værende gennemsnitlige tilførsel af tungme-
taller til naturjord og landbrugsjord.  

Bestemmelse af den naturlige 
baggrundskoncentration
I undersøgelsen indgår dels 19 overpløjede 
gravhøje og dels detailstudier af 2 bronzeal-
dergravhøje, en sandet fra Tobøl nordøst for 
Ribe og en leret beliggende nær Fredericia. I 
forbindelse med arkæologiske udgravninger 

af de 2 sidstnævnte gravhøje blev den gamle 
jordoverflade fra bronzealderen blotlagt 
(Billede 1), så det var muligt at udtage jord-
prøver fra de ca. 3000 år gamle overfladejor-
der (såkaldte fossile jorder). 

Koncentrationerne af tungmetaller i de fos-
sile jorder kan betragtes som naturlige bag-
grundskoncentrationer, hvis der ikke er fore-
gået en transport af tungmetaller fra eller til 
de fossile jorder, og hvis det forudsættes, at 
den menneskebetingede tilførsel af tungme-
taller ikke var påbegyndt i bronzealderen. For 
at afgøre om der er foregået en transport af 
tungmetaller fra den nuværende jordover-
flade til de fossile jordoverflader, blev der ud-
taget prøver i et vertikalt snit gennem den 
sandede gravhøj (Billede 2). Resultaterne 
viser, at der hverken er sket transport af Cd, 
Pb eller Zn, mens det ikke kan bestemmes, 
om der er foregået en mobilisering af Cu 
(figur 1). 

Denne undersøgelse afviger fra de fleste 
andre undersøgelser af baggrundskoncentra-
tioner, ved at baggrundsværdierne er bestemt 

Gravhøje i det danske landskab er almindelige. Jordprøver fra sådanne høje rummer informationer om forhold for mere end ca. 3000 år siden (foto: Bo Elberling).
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ud fra fossile overfladelag og dyrkningslag. 
Andre undersøgelser bestemmer ofte bag-
grundsværdierne baseret på jordprøver ud-
taget under nuværende overfladenære lag /2-
4/. I disse dybereliggende lag findes et 
kulstofindhold samt en forsurings- og forvit-
ringsgrad, som ofte afviger væsentligt fra nu-
værende dyrkningslag.

Baggrundskoncentrationen afhænger af 
jordbundstypen. I figur 2 ses koncentrationen 
i fossile dyrkningslag (A-horisonten) som 
funktion af teksturen. Figuren er fremkom-
met på baggrund af data fra de 2 før omtalte 
fossile jorders A-horisonter og 19 andre fos-
sile A-horisonter. De 19 jordprøver er udtaget 
ved at bore ned gennem opdyrkede gravhøje 
til de fossile jordoverflader, hvorfor disse 
prøver ikke er udtaget med samme præcision 
som prøverne fra de 2 udgravede gravhøje. På 
trods af dette, viser figur 2, at der er signifi-
kant korrelation mellem teksturen og kon-
centrationen af hhv. Cd, Cu, Pb og Zn i fossile 
A-horisonter. Det viser sig, at den bedste sam-

menhæng opnås ved at beskrive indholdet af 
Cd, Cu og Zn som funktion af lerindholdet. 
For Pb opnås den bedste funktion ved at an-
vende summen af ler- og siltindholdet. En 
sådan sammenhæng mellem tekstur og kon-
centrationer af tungmetaller er ikke ny, men 
vigtig fordi det betyder, at nutidige jorders 
tungmetalindhold kan korrigeres for et bag-
grundsindhold - alt afhængig af den enkelte 
jords tekstur.

Forskelle på tungmetalkoncentratio-
nen i bronzealderen og i dag
Det er velkendt, at indholdet af tungmetaller 
generelt er højere i nutidige lerjorder end 
i nutidige sandjorder. Figur 2 viser, at det 
samme også var tilfældet for 3000 år siden. 
Men det er uklart, om forskellen mellem ler- 
og sandjord er blevet større eller mindre og 
om jordens nutidige arealanvendelse har en 
betydning for en evt. ændring. Dette behand-
les i de følgende to afsnit. 

Arealanvendelsens betydning for 
jordens tungmetalkoncentration 
Dette afsnit bidrager til den igangværende de-
bat om, hvorvidt visse typer arealanvendelse 
medfører forhøjede tungmetalkoncentratio-
ner i jorden. For at kunne skelne effekter fra 
på den ene side indholdet af ler og silt og den 
anden side arealanvendelsen, er tungmetal-
koncentrationer observeret i nutidige jorder 
omregnet til et ensartet lerindhold vha. af de 
fit-linier, som er vist på figur 2. Ændringer i 
Cd, Cu og Zn er således omregnet svarende 
til et lerindhold på 10 %, mens ændringer i Pb 
er omregnet svarende til et ler- og siltindhold 
på 20 %. Efterfølgende er baggrunds-koncen-
trationen målt i begravede A-horisonter 
fraregnet. Figur 3 viser således ændringer 
i koncentrationen af tungmetaller siden 
bronzealderen, som primært skyldes arealan-
vendelsen, som den er i dag – velvidende at 
den er en foranderlig størrelse.

For både Cu og i særdeleshed Cd ses en 
forskel mellem dyrkede jorder og naturjorder 
(figur 3). I begge tilfælde er tungmetalkoncen-
trationen steget mere i de dyrkede jorder end 
i naturjorderne. Ikke overraskende idet begge 
stoffer tilføres jorden ved ordinær landbrugs-
drift (tabel 1). Udviklingen for Zn er mere 
bemærkelsesværdig, idet Zn tilføres jorden 
primært i form af husdyrgødning (via fodertil-
skud); hvorfor det var forventet, at koncentra-
tionen af Zn ville være steget på de husdyrgø-
dede marker. Men som det ses, er der ikke 
nogen tydelig tendens (figur 3).

Når jordens Pb-koncentration er steget gen-
nem tiden, skyldes det især tidligere tiders 
brug af blyholdigt benzin, som derved blev 
spredt mere jævnt i landskabet. Derfor ses der 
heller ikke den store forskel på stigningen i 
koncentrationen af Pb i ens jordtyper med 
forskellige arealanvendelser. Der er dog en 
svag tendens til at naturjord har forøget kon-
centrationen en anelse mere end de dyrkede 
jorder. Det kan skyldes, at skov og græs er 
bedre til at fange atmosfærisk Pb end marker, 
der står bare i hele vinterhalvåret. 

Teksturens betydning for 
akkumuleringen af tungmetaller
Det er ikke nødvendigvis kun arealanvendel-
sen, der har betydning for akkumuleringen 
af tungmetaller gennem de sidste 3000 år. 

Tungmetaller

BOX 1. Undersøgelsens datamateriale
• 5 jordprøver fra en leret fossil A-horisont og 5 jordprøver fra en sandet  
 fossil A-horisont.
• 6 jordprøver udtaget i et profil gennem en sandet bronzealdergravhøj
• 30 jordprøver fra nutidig naturjord (løvskov, granskov og overfladen af  
 fredede gravhøje) tæt på de 2 fossile jorder. 
• 30 jordprøver fra dyrket jord (gødet med grisegødning, kvæggødning og  
 kunstgødning) tæt på de 2 fossile jorder. 
• 19 jordprøver af fossile A-horisonter med varierende lerindhold, der er  
 udtaget under 19 overpløjede bronzealdergravhøje. 

Nutidige jordprøver samt jordprøver fra de 2 fossile jorder er udtaget 
horisont-specifikt til en dybde af 30 cm. Alle jordprøver er analyseret for det 
totale indhold af tungmetaller. Oplukningen er foretaget med 7M HNO3 i 
mikrobølgeovn, og analysen er udført på atomabsorptionsspektrofotometer 
med flamme eller grafitovn. Reelt angiver oplukning med 7M HNO3 en 
pseudototal koncentration, idet metoden kun udtrækker 75-80 % af 
totalkoncentrationen /3/.

(Billede 1) Udgravning af Skelhøj nordøst for Ribe, 
hvor gravhøjens opbygning er blotlagt og den nedre 
reducerede kerne ses som en blågrå zone, mens 
den ydre oxiderede zone ses som en rødlig zone. 
Under den blågrå zone ses overfladejorden fra 
bronzealderen. (Foto: Per Poulsen)

Billede 1
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Dette afsnit belyser betydningen af ler- og 
siltindholdet i jordmiljøet. I figur 4 ses tung-
metalkoncentrationen i de øverste 30 cm af 
jorden som funktion af teksturen i hhv. fossile 
og nutidige jorder. Data for de fossile jorder 
stammer kun fra de 2 udgravede gravhøje. De 
øvrige 19 fossile A-horisonter er fravalgt, fordi 
de ikke dækker dybden 0-30 cm. 

Parallelle grafer (figur 4) viser, at akkumu-
lering af tungmetaller de sidste 3000 år er uaf-
hængig af teksturen, mens ikke parallelle 
grafer viser, at akkumuleringen afhænger af 
teksturen, når der ses bort fra densitetsvaria-
tionen mellem jorderne. 

For Cd’s vedkommende er der siden bron-
zealderen sket en ensartet koncentrations-
stigning på omkring 0,1 mg/kg i både lerjord 
og sandjord. Procentvist vil det sige, at Cd-
koncentrationen er steget med ca. 600 % i 
sandjord (indeholdende 5 % ler), og med ca. 
80 % i lerjord (indeholdende 15 % ler). For 
Cd er koncentrationsforskellen mellem nuti-
dige ler- og sandjorder altså et levn fra ud-
gangsmaterialet. Det bemærkes, at den til-
førte mængde Cd siden bronzealderen 
overstiger jordens oprindelige koncentration 
i sandede jorder.

For Cu er billedet anderledes. Lerjord ak-
kumulerer mere Cu (mg/kg) end sandjord. 
Stigningen fra bronzealderen til i dag er hhv. 
40 % og 30 % i jorder med 15 % og 5 % ler, 
hvilket betyder, at størrelsen på en Cu-

ophobning sandsynligvis er betinget af jor-
dens tekstur. Når der ophobes mere Cu på 
lerjord end på sandjord, skyldes det, at enten 
tilførslen eller fraførslen ikke er ens på de to 
jordtyper. I dette studie vides det fra inter-
views, at markerne har fået den mængde gød-
ning, der er tilladt (ens for begge jordtyper), 
hvilket betyder, at tilførslen af Cu sandsyn-
ligvis er omtrent den samme på de to jordty-
per. Den større Cu-akkumulering i lerjord 
skyldes derfor sandsynligvis primært en mere 
effektiv tilbageholdelse af Cu i lerjorden.  

Den reelle Pb-stigning (mg/kg) er lidt 
større i lerjord end i sandjord, men den pro-
centvise stigning er større i sandjord end i ler-
jord. Der ses således en stigning i Pb-indhold 
på 240 % i sandjord med 10 % ler og silt og en 
stigning på 130 % i lerjord med 30 % ler og 
silt. Det kan diskuteres, hvorvidt lerjorden 
rent faktisk har en højere tilbøjelighed til at 
akkumulere Pb end sandjorden. Atmosfærisk 
deposition, der er den vigtigste bidragsyder 
til ikke-naturligt Pb i de undersøgte jorder 
(tabel 1), skyldes primært trafikken (blyhol-
digt benzin). Da den undersøgte lerjord er 
beliggende nær Fredericia, og den under-
søgte sandjord er beliggende langt fra større 

Arealanvendelse Cd Cu Pb Zn

Naturjord (diffus atmosfæriske kilder) 0,3 8 10 80

Landbrugsjord (gennemsnit i alt) 1,1 187 15 2600

Fosfatgødning 0,4 46-52 0,5 1,5

Husdyrgødning <0,1 111-148 <4 2500

Jordbrugskalk 0,2-0,4 <2 <1 17

Figur 1. Tungmetalkoncentration (mg/kg) i et vertikalt snit gennem en sandet bronzealdergravhøj. Øver-
ste måling stammer fra den nuværende overflade (0-30 cm dybde), de 6 midterste målinger stammer fra 
gravhøjens højfyld og den nederste måling stammer fra den fossile A-horisont. Den stiplede linje angiver de-
tektionsgrænsen, mens faner angiver standardafvigelser udregnet på baggrund af 5 analyser.

Tabel 1. Gennemsnitlig tilførsel af Cd, Cu, Pb og Zn til danske natur- og landbrugsjorder (g/ha/år) /1/
(beregnet ud fra diverse referencer – herunder Danmarks Statistik og Miljøstyrelsen). Nedenstående gen-
nemsnit dækker over væsentlige rumlige og tidsmæssige variationer.

(Billede 2) Et vertikalt 
snit som viser de 
enkelte tørvelag, som 
gravhøjen er opbygget 
af liggende over den 
gamle jordoverflade. 
Den gamle under-
liggende A-horisont 
ses her som et mørkt 
organisk-holdigt lag. 
(Foto: Henriette Roued 
Olsen)

Billede 2
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Figur 2. Cd-, Cu- og Zn-koncentrationen som funktion af lerindholdet og Pb-koncentration som funktion af ler- og siltindholdet i fossile A-horisonter. Alle korrelationer 
er signifikante (p ≤ 0,05).

Figur 3. Ændringer i koncentrationerne af tungmetaller i nutidige arealtyper i forhold til i bronzealderen. Koncentrationerne er middelværdier for de øverste 30 cm 
vægtet i forhold til tykkelsen af horisonter. Fanerne angiver standardafvigelsen på 5 forskellige profiler per arealtype, dog uden at medtage usikkerheden i målte bag-
grundskoncentrationer.
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Figur 4. Observerede middelkoncentrationer (0-30 cm) af Cd, Cu og Zn som funktion af lerindholdet samt Pb som funktion af ler- og siltindholdet i både fossile og 
nutidige jorder. Alle korrelationer er signifikante (p ≤ 0,05).

byer, er det sandsynligt, at lerjorden har fået 
tilført en større mængde Pb end sandjorden. 
Det er derfor usikkert om en forskel i Pb-kon-
centrationen mellem ler- og sandjorder skyl-
des forskelle i udgangsmaterialets Pb-indhold 
eller om lerjorder er bedre til at tilbageholde 
Pb end sandjorder. 

Koncentrationen af Zn i de øverste 30 cm 
af jorden har ikke ændret sig fra bronzeal-
deren til i dag i nogen af de undersøgte jor-
dtyper. Bemærkelsesværdigt – fordi der til-
føres store mængder Zn til især de 
grisegødede landbrugsjorder (tabel 1), som 
altså forsvinder fra de øverste 30 cm (pløje-
laget). Det er velkendt, at Zn er forholdsvis 
mobilt i jordmijøet, men det er uvist i hvilket 
omfang Zn bliver bundet længere nede i jord-
profilet, blive fjernet ved kolloid transport el-
ler optaget i planter og derved fjernes sam-
men med afgrøderne. Teksturen spiller 
således ikke nogen afgørende rolle for en 
jords evne til at akkumulere Zn, og den men-
neskebetingede tilførsel af Zn har ikke ændret 
på koncentrationsforskellen mellem lerjord 
og sandjord. 

Nutidige og fremtidige jordkvalitets-
kriterier for tungmetaller
Undersøgelsen viser, at teksturen er af af-

gørende betydning for både det naturlige 
indhold af Cd, Cu, Pb og Zn samt akkumuler-
ingen de sidste 3000 år. Det nutidige indhold 
af tungmetaller skal desuden ses i lyset af 
både metalspecifikke kilder til og dræn fra 
jordmiljøet. Arealanvendelsen er af betydning 
for Cd-, Cu- og til dels Pb-koncentrationen 
i nutidige jorder. Når der opsættes kriterier 
for jordkvalitet er der således flere aspekter, 
der skal tages højde for. I dag sættes jordkvali-
tetskriterier ud fra en pseudo-totalkoncen-
tration, og kvalitetskriteriet gælder for alle 
jordtyper. Der tages således ikke hensyn til 
variationer i det naturlige indhold af tungmet-
aller i jordmiljøet, ej heller variationer i evnen 
til at tilbageholde og dermed akkumulere 
tungmetaller og slet ikke den biologiske 
tilgængelighed af tungmetaller i jordmiljøet. 
Det betyder, at de nuværende jordkvalitets-
kriterier åbner op for en uheldig accept af ud-
bringning af f.eks. tungmetalholdigt slam på 
sandjorder, hvor koncentrationerne i forvejen 
er små, men risikoen for udvaskning til f.eks. 
grundvandet er stor. Udbringning af slam på 
lerjorder vil omvendt hurtig bringe koncen-
trationen i jordmiljøet i faretruende nærhed 
af de nuværende kvalitetskriterier.
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