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1. Abstract   

As the wild boar population increases, so does the consuming of wild boar meat. Often with 

the belief that this is much healthier than conventional meat. International studies have shown 

that wild boar meat is more likely to contain higher concentrations of soil pollutions than 

other game meat. The aim of this study was therefore to analyze the concentrations of lead 

(Pb) and cadmium (Cd) in the liver of free living wild boars (Sus scrofa), located in the south 

of Sweden. Samples were taken from 10 wild boars during the hunting season of spring, 2018. 

The lead and cadmium concentrations in wild boar livers were determined by AAS- atomic 

absorption spectroscopy. Our result shows a higher uptake for cadmium than lead. Cadmium 

also seem to increase with age in wild boars due to bioaccumulation. However, 7 out of 10 

livers exceeded the maximum limit for food safety standards regarding lead (0,10 mg/kg) and 

2 out of 10 for cadmium (0,50 mg/kg). Therefore, the consumer should practice vigilance, 

especially for wild boar meat originating from areas known to be contaminated. 
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2. Sammanfattning  

Vildsvinens utbredning i framförallt södra Sverige har nu lett till att vi årligen skjuter lika 

mycket vildsvin som älgar och rådjur. Någonting som skiljer dessa djur åt är deras sätt att 

söka föda. Vildsvinens bökande i jorden gör att de i mycket större utsträckning får i sig 

eventuella markföroreningar. Metaller är grundämnen som finns naturligt i mark och jordar. 

De flesta är essentiella och något vi behöver i små doser. Metaller som sprids till miljön 

räknas dock som miljögifter. Två metaller som inte är nödvändiga för oss utan kan skada både 

växter och djur är bly och kadmium. Tidigare användning av dessa i bland annat bensin, 

orenade utsläpp vid förbränning av avfall och genom atmosfärisk deposition har lett till en 

ökad förekomst av bly och kadmium i våra marker. Då metaller inte bryts ner kan man titta på 

biotillgängligheten för att avgöra spridningen till omgivningen.   

Syftet med den här studien var därför att analysera biotillgängligheten av bly och kadmium i 

lever hos vildsvin från olika områden i Halland, på grund av att vildsvinskött är ett oreglerat 

livsmedel som främst konsumeras av jägarfamiljer. Bly-och kadmiumhalter i vildsvinslever 

har sedan jämförts med bakgrundshalter i jord och uppmätta värden i mossa. Vi har även 

jämfört våra värden med andra studier av bly och kadmium i vildsvin runt om i Europa.    

Vi samlade in levrar från 10 vildsvin, alla lokaliserade i och omkring Hallands län och skjutna 

under våren 2018. Analysen av bly-och kadmiumhalt i levrarna utfördes sedan med 

atomabsorptionsspektrometri (AAS) på Halmstad högskola.  

Resultatet visade att i förhållande till kadmium-och blymätningar i jord och mossa så var 

upptaget av kadmium från marken procentuellt högre än av bly hos vildsvinen. Kadmium 

visade tendens till att bioackumuleras då våra äldre vildsvin hade något högre värden. Vad 

gäller bly så var upptaget från marken inte lika högt som för kadmium men blyhalten i 

vildsvinslevrarna var högre än blyhalterna i mossan.  

 

Resultatet av vår jämförelse med liknande studier från Europa visade att blyhalten i 

halländska vildsvinslevrar var relativt låg.  Vad gäller kadmium så placerade sig våra 

vildsvinslevrar på ungefär samma nivå som jämförda studier.  

Intag av kadmium är inte akuttoxiskt utan kan ge negativ hälsopåverkan vid lång exponering 

medans bly däremot kan ge skador redan vid låga värden och då främst på nervsystemet. I 

jämförelse med livsmedelsverkets gränsvärde för bly i kött (0,10 mg/kg) översteg våra 

mätningar detta värde i 7 av 10 vildsvin. 2 av 10 översteg gränsvärdet för kadmium i lever 

som är 0.50 mg/kg. Då kraven hos livsmedelsverket är att analysen måste ha utförts i ett 
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ackrediterat laboratorium kan våra resultat inte användas till att avråda från konsumtion. 

Snarare bör fler prover tas och särskilt i högt belastade områden där vildsvin rör sig och sedan 

jagas för konsumtion.  

Nyckelord: vildsvin, bly, kadmium, bioackumulation, AAS.  

 

3. Bakgrund 

På 1700-talet utrotades vildsvinen i Sverige, de återinfördes, men utrotades igen under 1940-

talet. På 1970-talet rymde vildsvin från hägn där de hölls för jakt vilket ledde till en spridning 

av vilda populationer.  Försök har gjorts sedan dess för att åter utrota vildsvinen men detta har 

inte lyckats. 1987 beslutade därför Sveriges riksdag att vildsvinen ska tillhöra den svenska 

faunan. Sedan dess har populationerna ökat stadigt från söder till norr och från öst till väst. 

Vildsvinen räknas fortfarande vara i expansionsfas. (Wiklund och Malmfors 2014). Jämför 

man statistik från Sveriges viltdata visar en avskjutning år 1996 på totalt 20 424 djur. 2016 

var siffran uppe i 102 923 (SJF, 2018).  I Sverige likt andra delar av Europa föreligger en 

konflikt mellan jordbrukare som får sina grödor förstörda av vildsvinen och det stora 

jaktintresset som vill öka populationen genom att utfodra och hålla kvar djuren på sina marker 

(Thurfjell et al. 2009). Flertalet studier visar att vildsvinen bioackumulerar markföroreningar i 

högre grad än andra klövvilt som rådjur och älg. (Bakowska et al. 2016), (Bilandzic et al. 

2009) Detta på grund av deras födoval som till stor del är rötter, andra vegetabilier men även 

smådjur och insekter. Det gör att de hamnar i toppen av födokedjan och lagrar gifter från 

växter och andra djur. Vildsvin är därför en utmärkt bioindikator som uppvisar variationer i 

ackumulerade tungmetaller i framförallt lever och njurar (Durkalec, 2014). Förorenade 

områden är en indikator för miljökvalitetsmålet “Giftfri miljö”. Människors hälsa och miljö 

får inte hotas av förorenade områden och dessa områden kan vara mark och vattenområden 

som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från t ex. gruvor, soptippar eller industrier 

(Naturvårdsverket, 2017a).   

 

3.1 Bakgrundshalter av bly och kadmium i marken. 

I Sverige finns bly och kadmium uppmätt och registrerat hos Sveriges geologiska 

undersökning (SGU). Aktuella halten av bly i vårt provtagningsområde ligger mellan 7–7,5 

mg/kg se. figur 1.  
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Figur 1. Bakgrundshalt bly mg/kg SGU (hämtat 2018-04-13). Våra prover utmarkerade 1–10. 

Motsvarande för kadmium är 4,65–21 mg/kg se figur 2. 

  

Figur 2. Bakgrundshalt mg/kg kadmium SGU (hämtat 2018-04-13). Våra prover utmarkerade 1–10. 
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Dessa halter har en stor variation beroende på att kadmium och bly finns naturligt 

förekommande i jord och berggrund men även från utsläppskällor i närheten eller via 

deposition (SGU, 2018). Det som har gett en ökning av bly i vår miljö är genom smältning av 

blymineraler, gruvbrytning och användning av organiska blyföreningar i motorbränsle. 

Kadmium är väldigt giftigt och finns i naturen främst i zinkmalmer. Till atmosfären sprids den 

genom antropogena källor som metallproduktion, förbränning av avfall och fossila bränslen. 

Naturlig källa till kadmium kan vara vulkaner, skogsbränder och vinderosion (Danielsson et 

al. 2015). 

3.1.1 Mätning av bly och kadmium i mossa.  

Svenska miljöinstitutet (IVL) har gjort metallmätningar i Sverige sedan 1975 i mossa för att 

mäta hur mycket tungmetaller det finns i miljön (Danielsson et al. 2015). 1983 trädde FN:s 

luftvårdskonvention i kraft där Europa, Amerika och Centralasien har utlovat att begränsa 

utsläpp av långväga transporterade luftföroreningar som kväveoxider, svavel, flyktiga 

organiska föroreningar och tungmetaller. Det bedrivs inom ICP vegetationen enligt 

konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) och är ett 

miljökvalitetsmål “Frisk luft” (Naturvårdsverket, 2017 b). Mossa är en bra indikator för 

tungmetaller för den får sin näring från atmosfären så som i nederbörd och den drar till sig 

luftburna partiklar. Mossa är en effektiv bioindikator för tungmetaller då det går att spåra och 

ge information från lokala utsläppskällor och även långväga transporterade utsläpp 

(Danielsson et al. 2015).  

Mätningarna som gjorts 2015 i Halland var från 19 platser och visade ett medelvärde på bly 

2,53 mg/kg och kadmium 0,14 mg /kg (Danielsson et al. 2015). Bly är bundet till partiklar i 

atmosfären och hamnar i vårt ekosystem med våt- och torrdeposition. 

3.1.2 Rörelse och bindning i mark och vatten av bly och kadmium.  

Förekomsten av tungmetaller i mark betyder inte att dessa är biotillgängliga. Det avgörs av 

pH, geologisk sammansättning samt vattenströmning. Bly har låg löslighet och bara några 

procent av den totala halten i marken är tillgänglig för biologiskt upptag. Det innebär att det 

finns en långvarig exponeringsrisk. Bly binds till oxidytor som järn, aluminium och mangan. I 

reducerande miljö kan dessa bilda svårlösliga sulfider. I oxiderande miljö med högt pH kan 

det bildas svårlösliga mineraler som PbCO3 (blykarbonat). Bly binds även till organiskt 

material som humusämnen i mark och vatten. Kadmium binds i komplex tillsammans med 

organiskt material, järn, mangan och aluminiumoxider. Kan även fällas med karbonater vid 
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högt pH. I reducerande miljö fälls kadmium ut som sulfider. Alltså är kadmium ganska 

lättlösligt vid syresatta miljöer med lågt pH, men binds hårdare till marken vid anaeroba 

förhållanden med högre pH värden (Berggren et al. 2006). pH värdet i Halland ligger på 5–5,5 

(SGU, 2014) vilket är relativt lågt och därmed finns en förhöjd risk för kadmium att bli 

biotillgängligt. 

3.1.3 Toxiska effekter.  

Varken bly eller kadmium är essentiella metaller som vi behöver. Bly ger skador på 

nervsystemet, den intellektuella utvecklingen, inlärningssvårigheter och fosterskador men kan 

även öka risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Berggren et al. 2006).  Upptaget av bly sker både 

genom föda och inandningsluften. Det kan även ge skelett och neurologiska skador, påverka 

hemoglobinsyntesen och anemi vid långtidsexponering (Danielsson et al. 2015). Kadmium 

reagerar med kroppens proteiner som innehåller sulfhydrylgrupper. Kadmium ersätter zink i 

dessa grupper och ger en toxisk effekt (Berggren et al. 2006). Kronisk eller akut exponering 

kan orsaka lungcancer, ge skador i luftvägar, påverka njurfunktionen och leda till benskörhet 

(Danielsson et al. 2015).   

Livsmedelsverkets gränsvärden för kadmium i lever är 0.50 mg/kg och bly är 0,10 mg/kg på 

kött från nöt, svin, får och fjäderfä. Dessa finns reglerade i kommissionens förordning EG nr 

1881/2006 (Livsmedelsverket, 2018). Detta kommer också att jämföras med våra värden då 

konsumtion av vildsvin ökar i främst jägarfamiljer (Wiklund och Malmfors 2014). 

3.2 Tidigare studier 

Studier av vildsvin som bioindikator av markföroreningar har genomförts i olika delar av 

Europa, men vi har inte hittat någon studie genomförd i Sverige eller något annat nordiskt 

land. När det gäller uppmätta värden av kadmium och bly i vildsvinslever har vi sammanställt 

detta under resultatdelen se tabell 4. 

3.3 Syfte 

Vårt syfte med den här studien var att analysera biotillgängligheten av bly och kadmium i 

lever hos vildsvin från olika områden i Halland, på grund av att vildsvinskött är ett oreglerat 

livsmedel som främst konsumeras av jägarfamiljer. Bly-och kadmiumhalter i vildsvinslever 

kommer sedan att jämföras med bakgrundshalter i jord och uppmätta värden i mossa. En 

jämförelse av högsta och lägsta uppmätta värdet genomfördes genom en sammanställning av 

liknande europeiska studier.   



   
 

8 

3.4 Frågeställning 

Skiljer sig halten av bly och kadmium i lever hos vildsvin? Finns det en korrelation mellan 

våra analyssvar och bakgrundshalt i mark och mossa? Hur står sig våra resultat i jämförelse 

med refererade studier? Överskrider dessa gränsvärdet för livsmedel?  

4. Metod  

Lever från 10 vildsvin har samlats in från olika jaktlag i Halland och 

vilthanteringsanläggningarna Olssons vilt i Knäred och Ahla mossens vilthägn. 

Åldersuppskattning på vildsvinen gjordes av jägaren/jaktlaget. I refererade studier mäts halten 

tungmetaller framför allt i lever, njure eller muskel. Vi valde att analysera lever, för att få 

jämförbara resultat och det organ vi hade lättast att få tag på gratis. Muskelkött hade blivit en 

kostnad då det konsumeras i högre grad än lever som konsumeras mest runt jul, och risken för 

blykontaminering från ammunitionen minskar om man använder lever istället för kött. Analys 

görs på både torr-och våtvikt. Detta för att blyhalt i mark och mossa analyseras i torrvikt. 

Standarden för analys av tungmetaller i kött görs alltid i våtvikt, resultaten hos 

referensstudierna är även de i våtvikt. 

4.1 Förberedelse av prover 

Vid leverans frös vi in levern i -200 C tills laboratorieanalys genomfördes, levern tinades då 

upp i 40 C i 24 h (Durkalec, 2015).  Analysen på bly och kadmium har gjorts med en 

atomabsorptionsspektrometri (AAS) av märket Varian Spectra AA 100. Metoden utgick från 

en studie av Szkoda & Zmudzki (2005) se bilaga 1. Den har dock modifierats och utvecklats 

för denna studie i samarbete med Per-Magnus Edhe, forskningsingenjör i kemi på Halmstad 

Högskola. Varje lever finfördelades i en mixer av märket OBH Nordica 6644 till en homogen 

blandning och lades i tre aluminiumformar med 10 gram lever i varje form. Mixern och alla 

redskap diskades noggrant efter varje lever och sköljdes med avjoniserat vatten. Ett 

kontrollprov med samma behandling gjordes med vatten från mixern samt ett blankprov för 

att undersöka eventuell kontaminering. Proven torkades i ett Binder värmeskåp 1200 C över 

natten och vägdes sedan igen. Därefter placerades proven i en sval askugn (J.P. Selecta, s.a) 

och värmdes sakta till 2500 C, därefter temperaturhöjning på 500 C/15 min tills temperaturen 

uppnått 4500 C. Proven fick stå i ugnen över natten för att sedan svalna i rumstemperatur 

dagen därpå. 2 ml koncentrerad salpetersyra (HNO3) tillsattes då till proven och dessa 

placerades på en varm platta tills det torkat. Sedan placerades proven återigen i askugnen i 

4500 C i en timme. Detta steg upprepades två gånger tills askan var kolfri. Askan löstes sedan 
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upp enligt följande: Ursprungsvikten 10 g i 10 ml saltsyra (HCl). Innan vätskan hälldes i 

provrör filtrerades den genom en spruta med filterhållare och micro-glass fibre papper storlek 

25 mm kvalitet 100. Detta för att sila bort små partiklar och få en ren vätska. Mellan varje 

prov rengjordes sprutan och behållaren noga och filterpappret byttes ut. Den slutliga 

lösningen hälldes sedan i ett rent provrör och fylldes upp med 0,2 % HNO3 till 25 ml.  

4.2 Analys med AAS  

Kalibreringslösningar av bly och kadmium på 0,05, 0,1 och 0,5 mg/l förbereddes och kördes 

innan analys av varje ämne i AAS för att få en kalibreringskurva (Szkoda och Zmudzki 2005). 

För blyvåglängd användes 283,3 nm, slit 1,0 nm. Kadmiumvåglängd 228,8 nm, slit 0,5 nm. 

Detektionsgränsen för kadmium var 0,002 mg/l och för bly 0,010 mg/l. Varje lever hade tre 

replikat som analyserades för att få ut ett medelvärde, tio levrar gav alltså sammanlagt 30 

prover. Detta för att minimera risken för bias med felmätningar. Mellan varje prov kördes en 

omgång med avjoniserat vatten, detta värde subtraherades från värdet för provet. 

Mellanskillnaden blev det faktiska resultatet. Resultatet sattes sedan i relation till mängden 

lever och mängden vätska och räknades ut på följande sätt: Koncentration vid analys ml/l 

multiplicerat med volymen i liter (25 ml = 0,025 liter) = antal mg metall X. 

X mg metall dividerat med torkat antal gram lever = antal mg metall/Ts prov. Se tabell 2. 

X mg metall dividerat med invägt antal gram lever = antal mg metall/Vv prov. Se tabell 3. 

4.3 Litteratursökning 

Litteratursökning görs genom databasen Web Of Science. Avgränsning till endast artiklar och 

på engelska.  Följande sökord användes: 

Tabell 1. Litteratursökning i databasen Web Of Science. 

Sökord Antal 

träffar 

Använda 

artiklar 

Determination of lead and cadmium in biological material 

by graphite furnace atomic absorption spectrometry 

method 

56 1 

Wild boar lead and cadmium in liver 44 7 

Wild boar Sweden 36 1 
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Hemsidor: Följande sökord på Naturvårdsverket är “giftfri miljö”, “FN:s 

luftvårdskonvention”. SGU Sveriges geologiska undersökning sökord “metaller i naturen” 

och IVL svenska miljöinstitutet sökord “metaller i mossa”.  

5. Resultat  

5.1 Resultat i torrvikt  

Medelvärdet i varje lever av bly- och kadmiumhalt i mg/kg torrsubstans redovisas i tabell 2.  

Även plats, kön och ålder på vildsvinen är given i tabell 2.  

Tabell. 2 Medelvärde bly och kadmium mg/kg torrvikt i vildsvinslever.  

Vildsvin nummer och plats kön  ålder år bly mg/kg kadmium mg/kg 

1. Gällared     f 1 0,28 0,66 

2. Gällared m 1 0,30 0,73 

3.Skogsgård Göstorp f 3 0,45 2,34 

4.Skogsgård Göstorp m 1 0,27 0,76 

5.Skogsgård Göstorp f 1 0,19 0,66 

6.Skogsgård Göstorp  m 1 0,34 0,91 

7.Hallandsås Rössjöholm f 1 0,43 0,57 

8.Göstorp f 2 0,36 1,51 

9.Göstorp m 1 0,23 0,72 

10.Perstorp Laholm m 1 0,14 0,26 

 

Jämförelse av bly i mark, mossa och vildsvinslevrar visas i figur 3.  Här syns ingen tydlig 

skillnad mellan vildsvinslevrarna utan alla värden ligger ganska jämnt. Marken har högst 

uppmätta värdet men vildsvinslevrarna har något högre blyhalt än mossan.  
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Figur 3. Jämförelse mellan bly i vildsvinslever, mark och mossa torrvikt. 

Jämförelse av kadmium i mark, mossa och vildsvinslevrar visas i figur 4.  Marken har högst 

kadmiumhalt, därefter mossa och lägst i lever. Vildsvinslever nr 3 och nr 8 visar lite högre 

värden än övriga levrar. Detta troligtvis på grund av bioackumulation då dessa två vildsvin 

var äldre än de resterande. 

Figur 4. Jämförelse mellan kadmium i vildsvinslever, mark och mossa torrvikt. 

5.2    Resultat i våtvikt  

Medelvärdet i varje lever av bly- och kadmiumhalt i mg/kg våtvikt redovisas i tabell 3.  Även 

plats, kön och ålder på vildsvinen är given i tabell 3. 
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Tabell 3. Medelvärde bly och kadmium mg/kg våtvikt i vildsvinslever. Gränsvärde livsmedelsverket.  

Vildsvin nummer och 

plats 

kön ålder  

år 

bly 

mg/kg 

kadmium 

mg/kg 

gränsvärde  

bly 0,10 

mg/kg 

gränsvärde  

kadmium 0,50 

mg/kg 

1. Gällared     f 1 0,1 0,22  
 

2. Gällared m 1 0,1 0,25  
 

3.Skogsgård Göstorp f 3 0,16 0,85  
 

4.Skogsgård Göstorp m 1 0,1 0,3  
 

5.Skogsgård Göstorp f 1 0,07 0,27  
 

6.Skogsgård Göstorp m 1 0,12 0,32  
 

7.Hallandsås Rössjöholm f 1 0,15 0,2  
 

8.Göstorp f 2 0,12 0,52  
 

9.Göstorp m 1 0,09 0,27  
 

10.Perstorp Laholm m 1 0,05 0,075  
 

 

7 av 10 vildsvinslevrar översteg gränsvärdet för bly (0,10 mg/kg) vilket illustreras i figur 5 av 

röda vildsvin. 

 

Figur 5. Karta över blyhalt i mark i Halland och våra prover 1-10. Röda vildsvin uppmätte högre blyhalt än 0,10 

mg/kg. 
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2 av 10 levrar översteg livsmedelsverkets gränsvärde för kadmium (0,50 mg/kg) vilket 

illustreras i figur 6 av röda vildsvin. 

 

Figur 6. Karta över kadmiumhalt i mark i Halland och våra prover 1-10.  Röda vildsvin uppmätte högre 

kadmiumhalt än 0,50 mg/kg 

En sammanställning av andra europeiska studier visas i tabell 4. I jämförelse med våra lägsta 

och högsta värden placerar sig våra resultat av kadmium i mitten och bly väldigt lågt.  

 

Tabell. 4 jämförelse lägsta och högsta värden mellan europeiska studier och våra vildsvinsprover i våtvikt 

Referenser land år bly 

mg/kg 

kadmium 

mg/kg 

Mankovska Tjecko-Slovakien 1990 0,26 -7,9 0,18 - 0,3 

Kuiters Nederländerna 1996 0,9 - 1,37 0,87 - 3,36 

Kottferova et al. Slovakien 1998 0,67 - 0,52a 0,44 - 0,28a 

Piskorova Slovakien 2003 0,06 - 0,43 0,12 - 0,94 

Bilandzic Kroatien 2009 0,05 -1,73 0,005 - 2,28 

Rodriguez-estival et al. Spanien 2011 0,022 -5,23 0,068 - 0,365 

Chiari et al. Italien 2015 0,52 - 0,64 0,67 - 0,53 
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a =mean  

6. Diskussion 

Biotillgängligheten från marken visade sig vara högre för kadmium än för bly då upptaget av 

kadmium var procentuellt högre i vildsvinslevrarna. Detta beror på ämnets egenskaper och 

förhållandet i marken. Kadmium är en mer lättlöslig metall. Bly binds hårdare till marken och 

lagras därför under längre tid. I jordar med mycket humusämnen binds bly lättare och det 

finns även forskning som visat att marker med höga fosforhalter minskar mobiliteten av bly 

(Kabata-Pendias, 2002) vilket kan vara rimligt i Halland eftersom blyhalten i vildsvinslever är 

högre än i mossa men inte högre än i mark. Kadmiumhalten är högre i mark och mossa än i 

vildsvinslever. Det verkar också som att kadmium bioackumuleras då koncentrationen ökar 

med ålder hos grisen. För att kunna göra en mer säkerställd slutsats hade vi behövt fler prover 

från varierande åldersgrupper, men resultatet pekar ändå på att så är fallet. Detta får även stöd 

av andra studier t ex Mulero et al. (2016), Suran et al. (2013) och Ruby (2010) där det finns 

en signifikant skillnad i kadmiumkoncentrationen i de äldre vildsvinen som har högre värden 

av kadmium än de yngre vildsvinen. Mulero et al. (2016) visar att i njuren är kadmiumhalten 

högre än i levern och förklaringen beror på njurvävnadens höga affinitet för kadmium. Njuren 

blir som en deponi från levern och blodflödet. Då den biologiska halveringstiden för kadmium 

i organismen är extremt långsam, 10–30 år, i motsats till bly som lämnar organen ganska 

snabbt, bara på några veckor. Därför bibehålls kadmium längre i kroppen och koncentrationen 

ökar med åldern. Däremot råder delade meningar vad gäller bioackumuleringen av bly med 

stigande ålder då Mulero et al. (2016) inte såg någon stor skillnad mellan åldersgrupperna på 

blykoncentrationen och den var till och med något högre bland de yngre vildsvinen. Ruby 

(2010) har konstaterat att i vildsvin ökar ackumulering av bly och kadmium i muskel och 

lever med ålder. Suran et al. (2013) säger att vildsvinens ålder inte påverkar ackumuleringen 

av bly och de visar högre blyinnehåll i vävnadsprover från yngre djur. Detta förklaras med att 

blymetabolismen är kopplad till kalcium och därför kan dessa högre blykoncentrationer 

förklaras av högre absorption och kvarhållande av kalcium hos yngre djur (Suran et al. 2013). 

Ingen studie vi tittat på har visat någon signifikant skillnad mellan könen vad gäller bly- och 

kadmiumkoncentrationer.  

Durkalec et al. Polen 2015 0,012 - 9,672 0,029 - 39,6 

Mulero et al. Spanien 2016 0,07 -1,38 0,024 - 0,67 

Våra prover Sverige 2018 0,05 -0,16 0,075 - 0,85 
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I vår jämförelse med dom europeiska studierna placerar sig våra kadmiumhalter 

genomsnittligt medan blyvärdet ligger generellt lägre. Som exempel Durkalec et al. (2015) (se 

tabell 4) har ett högsta kadmiumvärde som är 46 gånger högre än vårt, och bly 60 gånger 

högre. Det beror på att deras provplatser ligger vid industriområden, som exempelvis ett 

zinksmälteri, kolgruvor och värmekraftverk. Deras lägsta kadmiumvärde däremot låg två 

gånger under vårt och bly fyra gånger under vårt lägsta resultat och är taget på ett 

referensområde utan kända föroreningar. Vad gäller skillnaden mellan våra olika områden 

lyckades vi inte få tag på prover med hög variation i bakgrundshalt. Det hade varit intressant 

att analysera vildsvinslever på kända förorenade platser. Våra värden får ses mer som en 

generell bakgrundshalt.  Det finns även utrymme att utöka analysen av andra substanser som t 

ex pesticider då vildsvin bökar väldigt mycket i jordbruksområden, samt PFAS (poly- och 

perfluorerade alkylsyror) ämnen som är en aktuell fråga för både miljö och hälsa. 

Det är sedan länge känt att familjer som äter mycket viltkött har högre blyvärden i blodet än 

andra (Forsell et al. 2014), detta anses främst komma från blyammunitionen som 

kontaminerar köttet. Liten eller ingen hänsyn alls har tagits till den ytterligare belastning av 

tungmetaller från födan som dessa djur får i sig under sin levnad. Värt att påpeka är också att 

vi endast analyserade till största delen unga djur. Den äldsta individen bedöms vara runt 3 år. 

Livslängden kan bli upp till 10 år i det vilda även om det är ovanligt. Blyhalten översteg 

gränsvärdet för livsmedel (0,10 mg/kg) i 7 av 10 prover. För kadmium översteg 2 prover 

gränsen för livsmedel (0,50 mg/kg). Viltkött som livsmedel anses ofta vara bättre än kött från 

produktionsdjur. Det är mycket riktigt att det är ett magert kött med lågt kolesterol och är 

vanligtvis hälsosammare men kvaliteten på köttet avgörs mycket utifrån djurens föda och 

stresspåslag vid slakt/jakt (Forsell et. al 2014). Medvetenheten om förorenade områden och 

riskerna utifrån det bör eventuellt tas mer i beaktande när man skjuter vilt för konsumtion. 

Eftersom det inte finns någon reglerad försäljning på vildsvin tas inga regelbundna prover på 

tungmetaller eller organiska föroreningar utan endast trikinprov. I Heby kommun har dock 

Strålsäkerhetsmyndigheten börjat mäta cesium 137 i vildsvin på grund av Tjernobylolyckan 

då deras bökande i jorden gör att de får i sig mer radioaktivt nedfall än andra däggdjur och 

detta kan i vissa fall överskrida gränsen för livsmedel (Strålsäkerhetsmyndigheten 2018).   

 

7. Slutsats 

Den här studien visar att kadmium har en högre biotillgänglighet och löslighet i vildsvin än 

bly. Kadmium har också en högre variation geografiskt än bly som är mer jämt fördelat. 
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Kadmium bioackumuleras i högre grad än bly på grund av den långa halveringstiden. Detta 

avspeglas även i våra analyser av vildsvinslever, då äldre individer hade högre halter av 

kadmium i levern, något som inte var noterbart vad gäller bly. I jämförelse med andra 

europeiska länders studier placeras våra resultat av kadmium genomsnittligt och bly lite lägre 

än övriga. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att bly har en högre akut toxicitet än 

kadmium och överskred i större utsträckning gränsnivåerna för livsmedelssäkerhet. Därför bör 

bakgrundsbelastningen av bly i vildsvin adderas till den redan kända effekten från 

blyammunition vid konsumtion av vildsvin, särskilt från förorenade markområden.  

8. Tackord 

Olssons vilt i Knäred och Ahla mossens vilthägn, jaktlagen. Våra handledare Kristian Eno och 

Per-Magnus Edhe.  
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Bilaga 1. Analysmetod Szkoda & Zmudzki (2005). 

Material and Methods. 

Reagents. All chemicals (concentrated nitric 

acid, hydrochloric acid, matrix modifiers – 

magnesium nitrate hexahydrate and 

ammonium phosphate) were of analytical 

grade. Stock standard solutions 1 000 μg/ml 

were the reference solution from Beaker. 

Working standard solutions were prepared by 

dilution of stock and intermediate standards. 

The working standards were as follows: Pb - 

10, 20, 30, 40,50, and 60 μg/l and Cd - 1, 2, 3, 

4, 5, and 10 μg/l diluted in 0.2% nitric acid. 

Samples. Lead and cadmium were determined 

in animal tissues, milk, eggs and feedstuffs. 

Bovine muscle BCR No 184, Pig kidney BCR 

No 186 and Milk powder CRM 151 were used 

as reference materials. 

Apparatus. An atomic absorption 

spectrometer (Perkin-Elmer 4110 ZL) 

equipped with graphite furnace and As-72 

autosampler was used for the determination of 

Pb and Cd. Argon was used as the pure gas. 

Mechanical oven and muffle furnace was 

equipped with temperature controller. All 

containers (quartz crucibles, plastic tubes) 

were cleaned with detergent and treated 

successively by the hydrochloric acid and 

rinsed with de-ionized water. 

Ashing procedure. Weigh 2-10 g of 

homogenized sample into 50 ml quartz 

crucible. Dry in an oven (120 ± 20ºC) 

overnight until the sample is thoroughly dry. 

Place the sample into cool muffle furnace and 

raise the temperature of the oven to 450 ± 20ºC 

(50ºC/h). Next day, remove the samples from 

the oven and cool to room temperature. Add 1 

ml concentrated nitric acid and put ash on a hot 

plate to get dry. Return the sample to the 

muffle furnace and raise the temperature to 

450ºC. Keep the sample at this temperature 

about 1 h. Repeat that step if needed. The ash 

must be carbon free. Remove the sample from 

the muffle furnace and cool to room 

temperature. Dissolve the ash sample in 5-10 

ml of 1N HCl (1 g sample in 1ml of HCl). 

Transfer the solution from the crucible to a 

clean tube. The final solutions of the samples 

are diluted in 0.2% nitric acid. Each batch 

should include reagent blank and control 

sample containing all the reagents in the same 

volumes. 

Instrument conditions. Lead -wavelength 

283.3 nm, slit 0.7 nm, atomization 2000ºC, 

read time 3s, sample volume 10 μl, modifiers 

volume 20 μl. Cadmium - wavelength 228.8 

nm, slit 0.7 nm, atomization 1 550ºC, read time 

3 s, sample volume 10 μl, modifiers volume 20 

μl. 

Instrument calibration. The calibration curve 

for the determination of lead was prepared 

using a blank and working standards solution 

(10 – 60 μg/l). The calibration curve for the 

determination of cadmium was prepared using 

a blank and working standards solution (1 – 10 

μg/l). 

Metals determination by Graphite Furnace 

Atomic Absorption Spectrofotometer (GF 

AAS). Detailed instructions on the operation of 

the Perkin-Elmer model 4110 ZL are described 

in the operator’s manual. The sample 

(calibration blank, standards,reagent blank, 

control sample) and matrix modifiers were 

introduced to the furnace by an autosampler. 

After the atomisation steps, concentrations of 

the lead and cadmium were reported in the 

computer in μg of metals/g, wet weight of 

sample. The calibration was periodically 

verified by analysing the standard at the 

frequency of 20 readings. If the recovery was 

outside the limits, the analysis was stopped. 

The problem was corrected and the system was 

recalibrated.
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