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Vurdering af muligheder og begrænsninger
for byhavebrug i København

Forord
Denne rapport er blevet til på baggrund af en forespørgsel fra Københavns Madhus som
ønsker at udvikle brugen af kødbyen, så der også kommer til at ske en vis dyrkning af
afgrøder. Udgangspunktet var en bekymring for risici forbundet med at spise fødevarer
dyrket i byen. Dette har kun i meget begrænset omfang været adresseret i den
videnskabelige litteratur. Vi har valgt at lave en kvalitativ vurdering på baggrund af den
foreliggende viden. Dog skal der ikke efterlades tvivl om, at der er behov for dybtgående
undersøgelser, hvis der skal laves en kvantitativ vurdering.
Rapportens indledende afsnit beskæftiger sig med forskelle i hvor ’bekymrede’
myndigheder er i hhv. Nordamerika og Danmark. Det drøftes hvordan miljølovgivningen i
visse tilfælde begrænser udfoldelse på grundlag af viden, som kan være forældet eller
meget snæver, og hvordan forsigtighedsprincippet har nogle indbyggede problemer.
Endeligt opstiller vi en række spørgsmål, som vi mener skal besvares, hvis der skal laves
en afbalanceret og kvantitativ risikovurdering.
I de efterfølgende afsnit laver vi konkrete vurderinger af de spørgsmål, som Københavns
Madhus har stillet i forbindelse med de indledende drøftelser.
Vi håber, at rapporten kan inspirere til videre drøftelser og aktiviteter, og vil bidrage til
gøre det lettere at realisere dyrkning i byer fremover

Jakob Magid og Jonas Duus Stevens Lekfeldt
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Sammenfatning
I Danmark er miljølovgivningen og administrationen af denne meget restriktiv. Den
restriktive danske miljølovgivning udgør sammen med historier i pressen en væsentlig
barriere i relation til at muliggøre byhavebrug i større stil. Til sammenligning anvendes i
Nordamerika ofte en mere pragmatisk tilgang til de eventuelle negative sundhedseffekter
af at spise grøntsager dyrket i byen.
Forsigtighedsprincippet anvendes i vid udstrækning som rettesnor for dansk
miljølovgivning og udmøntning af denne. Dette medfører, at der i alle vurderinger
indlægges meget store sikkerhedsmargener i alle beregninger af risikoen ved et givent
tiltag snarere end at lave en mere afbalanceret risikovurdering. I relation til byhavebrug
har det den negative konsekvens, at det er meget svært fra myndighedernes side at
understøtte nye tiltag fra byens borgere.
I en afbalanceret vurdering af risikoen ved at spise grøntsager dyrket i byen mener vi, at
det er vigtigt at stille denne risiko overfor andre sundhedsrisici ved at bo i byen. I den
henseende er det især relevant at kigge på sundhedseffekten af at indånde
partikelforureningen i byen. Vi vurderer på baggrund heraf foreløbigt, at det mindst er
1000 gange farligere at indånde luften i byen sammenlignet med kræftrisikoen ved at
spise grøntsager dyrket i moderat forurenet jord.
Der er en række dyrkningsmæssige udfordringer ved at dyrke frugt og grønt i byen.
Mange jorde er meget forstyrrede, hvilket betyder, at det kan være svært for ikke at sige
umuligt at dyrke planter i jorden alene grundet den ødelagte jordstruktur. Man kan så
vælge at dyrke i plantekasser/containere med ren jord tilført udefra. Hvis denne model
anvendes kan man udelukke eventuelle problemer med forurenet jord.
Hvis der dyrkes i ren jord er det alene planternes optag af forurening fra luften i byen, der
udgør et potentielt problem. Her er data mere mangelfulde, men med baggrund i de
tilgængelige data vurderer vi, at bidraget af sundhedsskadelige stoffer gennem indtag af
grøntsager er negligerbart sammenlignet med bidraget fra indånding. Det er vigtigt i
denne sammenhæng at pointere, at luften i København er blevet væsentligt renere i løbet
af de seneste årtier, og at den forventes at blive renere i fremtiden som en følge af tiltag
til at sænke forureningen fra vejtrafikken og togene.
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Byhavebrug i Nordamerika vs. Danmark
Byhavebrug har i de senere år udviklet sig som en vigtig aktivitet i en række byer i
Nordamerika, hvor det af myndighederne anderkendes at: ”Urbant landbrug kan øge
fødevaresikkerheden og tilgængeligheden med lave omkostninger, give nærende, kulturelt
passende mad, øge fysisk aktivitet, forbedre mulighederne for fødevareproduktion i små
iværksætterprojekter, forbedre den mentale sundhed og samhørighed i samfundet, og
reducere CO2 fodaftryk” (Toronto Public Health., 2011). I mange Nordamerikanske byer er
fattigdom så udbredt, at fødevareforsyning er et reelt problem, samtidig med at kulturen
for frivilligt hjælpearbejde er meget stærk, hvorfor myndighederne generelt har været
meget imødekommende overfor byhave-projekter. Dette står i kontrast til forholdende
herhjemme, hvor fattigdom er et mindre problem, hvor friske fødevarer er tilgængelige i
alle byområder, og hvor frivillighedskulturen har en helt anden form.
I Danmark er der siden 2011 igangsat adskillige byhave-projekter, og erfaringerne viser,
at myndighederne har vanskeligt ved at finde deres ben i forhold til dette. I Københavns
Kommune er der på den ene side Center for Park og Natur, som gerne vil fremme denne
type initiativer, og på den anden side Center for Miljø, som med henvisning til
jordforureningsloven har ydet betydelig modstand mod fremme af denne praksis.
Direktøren for Center for Park og Natur har beklaget dette: ”… Jeg er virkelig ked af, at vi
ikke kan gøre mere for at hjælpe dem [...] Hvis du er aktiv og ung, har du ikke en masse
tid til at vente, du bevæger dig videre [...] På den vis er kommunen virkelig handicappet
... det er svært for store dele af organisationen til at bevæge sig hurtigt. Dette arbejder
imod os." (Halloran A, 2012). Det er tankevækkende, at danske miljømyndigheders
position er så relativt ekstrem sammenlignet med de nordamerikanskes mere pragmatiske
tilgang, og skal kort drøftes i det følgende.

Miljøbevidstheden og miljølovgivningen er stærk i Danmark
Danmark kan bryste sig af at have etableret verdens første miljøministerium sammen med
den første samlede miljølov i 1971, og af at miljøperspektivet står stærkt hos os (og i
øvrigt i mange nordeuropæiske lande) sammenlignet med Nordamerika. For at kunne
etablere en såkaldt ’vidensbaseret miljøpolitik’ etableredes gennem de følgende år under
Miljøstyrelsen en række miljøforsknings centre (havmiljø, luftforurening, miljøkemi,
jordøkologi mm.). En af medarbejderne fra Miljøstyrelsens tidlige år har berettet, at deres
motto i starten var: ’succes gennem fiasko’, hvilket skulle forstås sådan, at når det af den
ene eller anden grund mislykkedes at løse et miljøproblem, så var resultatet uvægerligt, at
bevillingerne blev øget, for at man kunne se nærmere på, hvad der så kunne gøres.
Denne erfaring har sammen med lignende erfaringer andre steder bevirket, at der blandt
de første generationer af miljøforskere har udviklet sig en kultur, hvor det var et
tilfredsstillende resultat at påvise muligheden for, at der foreligger et problem, uden
nødvendigvis at forholde sig til problemets reelle omfang og mulige lavpraktiske løsninger.
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Med Lone Dybkjærs beslutning om dannelse af Danmarks Miljøundersøgelser i 1987 blev
der dog stillet krav om levering af mere anvendelige værktøjer for beslutningstagere, og
denne trend har også været gennemgående i EU systemet. Problemet er dog, at der for
ofte leveres beslutningsværktøj, som ikke er ordentligt gennemtestede, men baseret på
nogle teoretiske modeller der kun dårligt kan håndtere den kompleksitet der findes i det
omgivende miljø. Et eksempel på dette er Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse
af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), som sætter grænser for 4
miljøfremmede stoffer (LAS, PAH, NPE og DEHP). Det underliggende rationale for valget af
disse stoffer har været deres forekomst i slam og deres potentielle toksicitet/bivirkninger i
testorganismer, men der blev ikke foretaget en undersøgelse af, om de udgjorde et reelt
problem, når det var blevet udbragt på jord, forud for vedtagelsen af lovgivningen. Det
har længe været kendt, at selvom forekomsten af disse stoffer kan være problematisk i
det vandige miljø, så er de ikke relevante for regulering af anvendelse af slam til
jordbrugsformål, men lovgivningen står desuagtet fast og hindrer genanvendelse af op
mod 40% af det danske slamaffald, se f.eks. (Magid J, 2013).
I forhold til byhavebrug udgør miljølovgivningen i Danmark også en betydelig barriere, og
understøttes i øvrigt af historier i pressen samt almindelig ængstelse i befolkningen. Vi
mener, at der er tale om en problematisk regulering som i for høj grad er styret af
forsigtighedsprincippet frem for en afbalanceret risikovurdering, hvilket gennemgås
nedenfor.

Forsigtighedsprincippet
Kemiske stoffer undersøges for at kunne vurdere deres giftighed, ofte under forhold som
er meget kunstige, og eftersom det ofte er vanskeligt at sige noget om, hvor farlige de er i
virkelighedens verden, indregnes resultaterne i modeller, der anvender sikkerhedsfaktorer
(op til 1000 gange) for, hvor meget stof der må befinde sig i miljøet eller indtages af
mennesker og dyr, for at man kan føle sig i sikkerhed. Disse grænser kan så f.eks.
skærpes yderligere ved at beregne hvad et småbarn med Pica sygdommen kan tåle. Pica
sygdommen giver sig udtryk i, at der vedvarende over tid spises betydelige mængder af
andet end fødevarer, f.eks. sand, kalk eller jord. Hvis en regulering baseres på at et Pica
barn skal være i sikkerhed, når det har uhindret adgang til at spise forurenet jord, så vil
det kunne være begrænsende for alle almindelige mennesker. Det er let at forstå at
embedsmænd ifm myndighedsarbejde meget nødet vil skydes i skoene, at de har ansvar
for at folk bliver syge og derfor er tilbøjelige til at bruge store sikkerhedsmarginer og
’worst case scenarioes’. Dette gøres med baggrund i forsigtighedsprincippet (’Better safe
than sorry’), der anvendes i mange sammenhænge, men har nogle iboende problemer
som allerede nævnt i sammenfatningen.
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En af de stærkeste kritikere af forsigtighedsprincippet er Cass Sunstein, som blev udnævnt
af Obama til at lede ’ White House Office of Information and Regulatory Affairs’. I sin tid
som juraprofessor har han skrevet flere bøger om forsigtighedsprincippet, bl.a. ’Laws of
Fear’ (Sunstein CR, 2005). Her anføres det at vi for det første har en tendens til at
fokusere vores bekymringer på, hvad der i øjeblikket optager os (bl.a. på grund af
skriverier i pressen som kan vokse sig ud af proportioner). Dette kan medføre forhastet
lovgivning, hvor væsentlige forhold udelades.
For det andet er der en tendens til at fokusere på ’worst case’ tilfælde, hvilket fører til, at
spørgsmålet om sandsynlighed negligeres. Det kan f.eks. meget vel tænkes, at en
byhavebruger, som dyrker hele sit årlige forbrug af fødevarer i meget forurenet jord og
insisterer på at undlade at skrælle rodfruger hele året rundt, kan komme til at indtage
mere cadmium eller bly med den spiste jord, end hvad godt er. Cass Sunstein ville anføre,
at man nøje bør veje sandsynligheden af dette tænkte scenarie op mod ulemperne for det
store flertal, der ikke vil spise alle deres rodfrugter uden at skrælle dem og heller ikke ville
indtage størstedelen af deres kost fra stærkt forurenede byhaver. Dette sker ikke under
henvisning til forsigtighedsprincippet. Endelig er der en tendens til at se bort fra
systemvirkningerne af, at forsigtighedsprincippet anvendes: f.eks. at det kan have
negative konsekvenser for livskvalitet at hindre byboere i at udfolde sig gennem
byhavebrug.

Afbalanceret risikovurdering
I fremtiden er der behov for en yderligere modning af miljøvidenskaben, så den i større
grad kan foretage en mere holistisk og afbalanceret risikovurdering. I forhold til brugen af
byhaver mener vi, at der skal opvejes en række forhold mod hinanden for at kunne lave
en sådan balanceret vurdering:
o Hvor stor er afgrøders optagelse af tungmetaller og organiske
forureningskomponenter fra jorden og luften i byhaver?
o Hvor højt er indholdet af uønskede stoffer i byhaveprodukter sammenlignet
med industrielt producerede fødevarer?
o Hvor meget forurening vil mennesker, der spiser byhaveprodukter, under
realistiske forhold indtage sammenlignet med andre eksponeringsveje (f.eks.
indånding af luft, indtagelse af industrielt produceret mad)?
Industrielt producerede fødevarer kan indeholde de samme problematiske metaller og
organiske fremmedstoffer som fødevarer fra byhaver, men i tilgift kan der være spor af
pesticider, hvoraf nogle kan have uønskede helbredsmæssige følger for mennesker.
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Desuden kan der være tilsætningsstoffer og afsmitning fra emballager, som kan være
mindre heldige for produkternes sundhed.
Risici fra luftforurening er beskrevet i bilag 1. Kort skal det nævnes her, at vi vurderer, at
indånding af luft i byen er mindst 1000 gange farligere end det at leve af grøntsager
dyrket i byen. Dette vil være et konservativt skøn, idet det ikke er muligt at få ens behov
for grøntsager dækket gennem egen produktion i byen. Byluftens negative effekt på
sundheden skyldes i høj grad indholdet af fine partikler. Disse partikler kan afsættes i
lungerne og give årsag en række sygdomme. En del af denne effekt relaterer sig til
partiklernes indhold af skadelige stoffer. Blandt disse stoffer er PAH’erne, for hvilke der
gælder, at det er mindst 20 gange farligere at indånde stofferne sammenlignet med at
indtage dem via kosten (se appendiks). Det er her vigtigt at tilføje, at luften i København
er blevet væsentligt renere over de seneste 20-30 år, og at den til stadighed bliver renere
grundet tiltag til at sænke udledningen af partikler fra vejtrafikken og togene i byen.
Hvis besvarelsen af ovenstående spørgsmål viser, at risikoen ved indtagelse af fødevarer
dyrket i byhaver i realistiske eller selv store mængder er beskeden eller meget lille
sammenlignet med de øvrige risici, så burde det være muligt at overbevise
miljømyndighederne om, at de kan gå mere konstruktivt ind i skabelsen af nye grønne
byhaver med spiselige afgrøder.
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Dyrkningsmæssige udfordringer i byen

Figur 1. Her ses et typisk billede af en forstyrret byjord, som er afskrællet og
sammentrykket i forbindelse med anlægsarbejde.
Hvad der kan dyrkes med held på et givet sted er i høj grad et spørgsmål om helt
grundlæggende forhold om jordbund, tilgængeliged af vand, lys og mikroklima. I byer er
der særlige forhold, der gør, at jorden ofte er helt eller delvist skadet af sammentrykning,
se figur 1.
Denne type påvirkning har en række uheldige virkninger som medfører:
•
•
•
•

Modstand mod rodvækst
Forringelse af jordstruktur
Tab af porøsitet
Forringet infiltrationskapacitet
6

•
•

Forringet roddybde
Forringet tilgængelighed af næringsstoffer og vand

I mange tilfælde vil det være håbløst at dyrke noget som helst i denne type jordbund, og
selvom der gøres en stor indsats for at lave en forbedring af strukturen ved bortgravning
af skadet jord, dræning og opfyldning med bedre jord, kan det være en stor udfordring at
sikre god vækst af f.eks. træer og buske. Det er ikke noget tilfælde, at gennemsnitslevetiden af træer i byen kun er ca. 7 år, for en stor del af de nyplantede træer går til bl.a.
som følge af for ringe jordbundsforhold.

Dyrkning på asfalterede arealer
I forbindelse med de indledende drøftelser til denne rapport blev der stillet spørgsmål om,
hvordan man kan dyrke på asfalterede arealer:
•

•
•

kan der dyrkes i højbede, der stilles oven på asfalten? er der krav til, hvor tykt
jordlaget skal være for at sikre at eventuelle giftige stoffer fra asfalten ikke optages
af planterne?
bør der være adskillelse mellem jord og asfalt? og hvis ja, hvilke materialer kan
bruges? fiberdug? plastik? tykkelse?
hvis asfalten fjernes, og der stilles et højbed med jord ovenpå, skal der så også
fjernes jord nedenunder? og i hvilken dybde? altså hvad kan man forvente at finde
under asfalten? er der forurening der stammer fra asfalten i jorden under asfalten?
og i hvilken dybde? og er det forurening, som vil blive optaget af de planter man
dyrker?

Hvis man absolut vil anlægge et bed på en vandtæt overflade må man regne med, at der
kommer problemer med dyrkningen pga dårllige afdræningsforhold, og alene dette gør at
vi ikke vil anbefale denne praksis. Er denne overflade tilmed belagt med nyere asfalt vil
den indeholde mængder af lavmolekulære tjærestoffer, som i værste fald vil kunne
optages af afgrøder. Derfor vil enten fjernelse af asfalt eller adskillelse med en tæt
membran være relevant. Hvis asfalten fjernes vil man se en fysisk skadet jordbund
nedenunder, som sandsynligvis vil kræve forbedring gennem etablering af dræn og
udskiftning af jord for at kunne fungere nogenlunde.
I stedet er det en god ide at overveje, om der kan laves byhaver i plantekasser /
containere, med de begrænsninger der knytter sig til dem. En af fordelene ved container
haver er at man kan komme helt ud over spørgsmålet om forurenet jord ved at sikre sig,
at den tilførte jord er ren. En af ulemperne er, at containerne har en størrelse som gør det
vanskeligt at dyrke nogle buske og de fleste træer. F.eks. vil solbær i containere kræve
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meget hyppig vanding ifm frugtsætning, hvor unge livskraftige buske kan bruge op til 5
liter vand om dagen. Hvis de derimod er plantet i en god jordbund, hvor der er godt med
plads til rødder og vand, så kan det være tilstrækkeligt med ugentlig vanding.
Der ligger en naturlig begrænsning i, hvor meget der kan dyrkes i byerne pga.
pladsmangel (se boks 1), hvorfor det er vigtigt, at de enkelte dyrkere prioriterer at dyrke
det, der giver dem størst tilfredsstillelse og glæde.
Dyrkning af mad kræver plads - og der er ikke så meget plads til dyrkning i byen.
Forudsat at der produceres effektivt, kan der laves 1 kg oksekød med de afgrøder
der dyrkes på 21 kvadratmeter, 1 kg svinekød på 9 kvadratmeter, samt 2 kg frugt
eller 4 kg kartofler på en kvadratmeter. For at mætte en meget kødspisende
person i et år, anslås det at der skal bruges 4000 m2, og tilsvarende er der behov
for 1000 m2 for at mætte en vegetar. Hvis alle tilgængelige overflader blev brugt i
byer vil der typisk være 10-25 m2 per person til rådighed – hvorfor man ikke bare
skal regne med at en by kan være selvforsynende med mad. Ud fra ovenstående
oplysninger kan det ses at selvom byhavebrug blev praktiseret i udstrakt grad, så
ville det kun kunne dække en beskeden andel af byens samlede fødevareforbrug.

Boks 1. Hvor meget plads kræver fødevareproduktion?
Sammenfattende kan det siges, at de pladsmæssige og jordfysiske udfordringer ved at
dyrke i byen er begrænsende for de mængder af fødevarer, der kan dyrkes her.
Mængderne af fødevarer, der kan dyrkes i byen, vil med stor sandsynlighed kunne øges
betydeligt gennem innovation og udvikling af love og regler hvis man ønsker dette, men
det er svært at forestille sig, at vi ikke fremover skulle være helt afhængige af fødevarer
dyrket udenfor byen.

Er afgrøder fra byerne farlige?
Spørgsmålet er som nævnt i indledningen langt fremme i bevidstheden hos
nordeuropæere. Ud fra en generel vurdering af vores viden om forurening af jord, luft og
vand kan vi sige, at der ikke er grund til videre bekymring, hvis man vasker afgrøderne,
skræller rodfrugter og holder sig fra overvintrende afgrøder (f.eks. grønkål) dyrket i et
område med megen luftforurening. For at lave en solid, afbalanceret risikovurdering, hvor
risikoen kan sættes i proportion til f.eks. de uundgåelige risici ved at indånde byens luft,
er der reelt behov for en dyberegående undersøgelse.
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Optagelse af forureningsstoffer fra moderat forurenet jord
Vi vil ikke anbefale at der dyrkes afgrøder på stærkt forurenet jord. En stor del af jorden i
København er imidlertid karakteriseret ved at være lettere forurenet, og her er det en
ganske anden sag. Bly (Pb), cadmium (Cd) og arsen (As) er de vigtigste forurenende
tungmetaller i byjorde på grund af deres udbredte forekomst i bymiljøer. Andre
forureninger kan være tilstede, hvis stedet eller nærliggende ejendomme har en industriel
eller kommerciel forhistorie. Af organiske forurenings stoffer er der særlig opmærksomhed
på PAH’er (PolyAromatiske Hydrocarboner).
Sagen er den, at planter er ganske kræsne mht., hvad de optager fra jorden. Rødderne er
udstyret med særlige transportproteiner, som genkender bestemte næringsstoffer, hvorfor
de ikke uden videre optager uønskede stoffer (Singh et al., 2011). Der kan alligevel godt
snige sig tungmetaller ind, hvis de findes i meget store mængder i jorden, særligt hvis
jordens pH er sur. Derfor anbefaler vi, at jordens pH skal være ca. 7, hvilket kan sikres
ved kalkning med års mellemrum. De tungmetaller, der måtte blive optaget, vil i mange
tilfælde blive bundet i de yderste cellelag i roden, så hvis der dyrkes rodfrugter i forurenet
jord, vil det være en god hjælp at skrælle den. I en undersøgelse fra Miljøstyrelsen fandt
man, at man vil kunne fjerne mindst 95 % af blyet ved at skrælle sine kartofler dyrket i
blyforurenet jord. For gulerødder fjernes mindst 50 % (Samsøe-Petersen L et al., 2000).
Hvis rodfrugter ikke vaskes vil den væsentligste kilde til indtagelse af tungmetaller fra
rodfrugter dyrket i forurenet jord være den jord, der måtte sidde på afgrøden, hvorfor
afvaskning af jord er en rigtig god ide.
En anden kilde til tungmetaller kan være jordstøv, der sætter sig på afgrødens
overjordiske dele. Hvis der er grund til at tro, at jorden er forurenet, kan de overjordiske
dele beskyttes mod jordstøv, ved at der lægges et lag jorddækningsmateriale (fx barkflis)
på jorden som vist i Figur 2. Det har i øvrigt også en vis ukrudtshæmmende effekt.

Transport af tungmetaller i planten til de overjordiske dele og videre til frugterne sker kun
i meget begrænset grad. Således skrev Miljøstyrelsen i 2000, at:

”Der kunne altså ikke påvises stigende koncentrationer af metaller i afgrøderne med
stigende koncentrationer i jorden.” (Samsøe-Petersen et al., 2000)
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Figur 2. Brug af jorddækningsmateriale (mulch) til ukrudtsbekæmpelse og beskyttelse
mod afsætning af jordstøv på afgrøden.

I rapporten til Miljøstyrelsen fra 2000 vurderedes på baggrund af resultater fra
dyrkningsforsøg i forurenet jord indtaget af tungmetaller hos personer, der fik dækket
halvdelen af deres behov fra grøntsager fra egen produktion i moderat forurenet jord
sammenlignet med personer, der alene spiste grøntsager fra handelen undersøgt i det
danske overvågningsprogram for fødevarer (Samsøe-Petersen L et al., 2000). Vi har
fremdraget nogle konklusioner omkring Arsen, Bly og Cadmium nedenfor:
Arsen
Det står i rapporten til Miljøstyrelsen,”…at de fundne arsenindhold i lokalt dyrkede
afgrøder [dvs. afgrøder dyrket i moderat forurenet jord] ikke vurderes at udgøre noget
sundhedsmæssigt problem.” (Samsøe-Petersen et al., 2000)
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Bly
Det forøgede blyindtag gennem indtag af grøntsager dyrket i forurenet jord blev vurderet
til at være uden sundhedsmæssig betydning, såfremt man sørgede for at skrælle sine
kartofler. (Samsøe-Petersen et al., 2000)
Cadmium
For cadmiums vedkommende har det en mere begrænset effekt at skrælle sine rodfrugter,
da cadmium fra jorden trænger længere ind i rodfrugterne. Derimod fandt Miljøstyrelsen
ikke, at der var et forhøjet indtag af cadmium med kosten, hvis man selv dyrkede
halvdelen af sine grøntsager i moderat forurenet jord.

Optagelse af PAH’er fra jord
I en nylig literaturgennemgang (Kaliszova et al., 2010) blev det konkluderet, at der er
betydelige barrierer for rodoptagelse af PAH’er (PolyAromatiske Hydrocarboner) fra jord
og deres translokation til overjordiske dele af planter. PAH optagelse i planterødder blev
observeret hos nogle arter, men de foreliggende data indikerer, at det ikke udgør en risiko
for folkesundheden, selv ved dyrkning i stærkt forurenet jord. Den direkte optagelse fra
luften er mere vigtig set fra dette synspunkt.
I forlængelse heraf konkluderede Miljøstyrelsen i 2000, at:

”Ud fra de gennemførte analyser fra Skagen vurderes konsum af blommer, æbler og
pærer dyrket på tjæreforurede grunde ikke at medføre uacceptabel forøget eksponering
med BaP” (Samsøe-Petersen et al., 2000).
Dvs. at man trygt kan spise frugter fra træer, der vokser i jord forurenet med PAH’er (BaP
er en forkortelse for benzo(a)pyren).

Jorden i Kødbyen
I forbindelse med de indledende drøftelser til denne rapport blev der stillet spørgsmål om
hvad man kan vente sig af jorden i Kødbyen.

Jorden er dækket af asfalt overalt i Kødbyen og omegn. Spørgsmålet er om jorden var
forurenet før den blev dækket med asfalt? Dvs. hvad finder vi, hvis vi bryder asfalten op?
Og hvad betyder den eventuelle forurening for de planter, der dyrkes?
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•
•
•
•

vil der være forurening i frugter fra frugttræer?
vil der være forurening i bær fra bærbuske?
vil der være forurening i rodgrøntsager?
vil der være forurening i bladgrøntsager og frugter?

Det er rimeligt at antage, at jorden i Kødbyen er forurenet, hvorfor der ikke bør dyrkes
rodfrugter i denne jord uden forudgående konkret vurdering af forureningsgraden.
Imidlertid er det usandsynligt, at der overhovedet kan dyrkes noget i jorden på grund af
sammentrykningsskader. Det må derfor forventes, at der skal ske en bortgravning og
udskiftning af den øverste jord (mindst 30 cm), foruden dræning i 1 m dybde før det giver
mening at plante træer og buske. Hvis den dybere jord er meget kompakt (det kan nemt
måles), må der laves yderligere udskiftning eller forbedring.
Herefter vil der kunne dyrkes både rodfrugter, bladgrønt, frugtbuske og træer uden risiko
for optagelse af skadelige stoffer fra jorden. Et relevant alternativ kan være dyrkning i
plantekasser / containere, som er hævet nogle centimeter over asfalten.
Sammenfattende kan det siges, at hvis man bruger plantekasser / containere med ren jord
eller laver udskiftning af overjord og forbedring af underjord i et større område, så kan
man se helt bort fra spørgsmålet om forurenet jord.
Optagelse af forureningsstoffer fra luften
Forureningen af afgrøder fra luften er formodentlig mere problematisk end den fra jorden,
men faktisk er en stor del af luftforureningen transporteret langvejs fra og er dermed den
samme på landet som i byen. Mens der i vinterhalvåret kan være væsentlig større
forurening i villaområder med brændefyring, end der er i de centrale byområder, så vil der
i sommerhalvåret være lidt mere luftforurening i den centrale by (se bilag om
luftforurening). Der er behov for velgennemførte undersøgelser af luftforureningsbidraget
med tungmetaller og PAH’er, i modsætning til de nyligt publicerede fra Berlin, som er
mangelfulde (se bilag om luftforurening). Data fra Miljøstyrelsen (Samsøe-Petersen L et
al., 2000) viser dog, at indholdet af tungmetaller i grøntsager, der er dyrket, hvor luften er
forurenet svarende til baggrundsforurening i byen, ikke er forhøjet sammenlignet med
grøntsager undersøgt i overvågningsprogrammet for fødevarer.
I forbindelse med de indledende drøftelser til denne rapport blev der stillet spørgsmål om,
hvad man kan vente ifm. luftforurening.
•

er der, på de relevante matrikler, forurening i luften, som vil være problematisk i
forhold til dyrkning?
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•

•
•
•

hvilken forurening kommer fra biltrafikken? fra togene? hvor stor er
"basisforureningen"? Altså hvordan ville luften være, hvis der hverken var toge eller
biler lige her?
optages den eventuelle luftforurening af bladgrøntsager?
lander forurening fra luften på jorden?
transporteres den eventuelle luftforurening ned i jorden af regnvand?

Det gælder generelt at jo mere trafik jo mere luftforurening. En anden måde at se det på
er jo mere støj – jo mere forurening. Der er behov for undersøgelser af planter dyrket i
forskellig afstand til bil- og jernbanetrafik. Det ville være interessant at sætte afgrøder
meget tæt på skinnerne ved banegraven ved Københavns Hovedbanegård, samtidig med
at der blev dyrket på DGI-byens P-hus og i Madhusets gård. Vi kan ikke med sikkerhed
sige at der er forskel på kvaliteten af forureningen fra biltrafik og dieseltoge, ligesom vi
heller ikke kan sige, at der er forskel på disse forureninger og basisforureningen, som er
transporteret langvejs fra.
Det vi kan sige er, at luftforureningen i København er blevet væsentligt lavere over de
seneste 10-20 år, og at den stadig forventes at falde over de kommende år. Eksempelvis
er indholdet af bly i luften i København faldet med en faktor 100 siden starten af firserne
(se bilag om luftforurening).
Luftforureningen optages af bladgrøntsager og afsættes på frugter. Afhængigt af
afgrødens beskaffenhed kan det være mere eller mindre vanskeligt at vaske dem rene.
Nogle blade er ru og har voks og andre stoffer på overfladen, som kan få forureningen til
at sidde godt fast.
Optagelsen af forurening fra luften afgøres af:
•
•
•
•

hvor
hvor
hvor
hvor

længe er den spiselige del udsat for luft forurening
godt holder den spiselige del på forureningen ifm afvaskning
forurenet er luften
stor en overflade har den spiselige del i forhold til dens vægt

Dette kan illustreres med nogle forskellige afgrøder.
Jordbær vokser frem og modnes på kort tid (2-4 uger) og har en lille overflade i forhold til
vægten. Derfor vil vi forvente at luftforureningen har ringe betydning her, og det vigtigste
er at sikre, at der ikke klæber forurenet jord på bærrene. Plant i ren jord eller brug
jorddækningsmateriale hvis jorden mistænkes for at være forurenet.
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Salat vokser frem over længere tid (4-8 uger) og har stor overflade i forhold til vægten.
Derfor vil salat kunne være lettere forurenet fra luften.
Grønkål har en meget lang vækstsæson og høstes af mange ved vintertide, hvor
luftforureningen er betydeligt højere end i sommerhalvåret pga. opvarmning (udledninger
fra brændeovne, fjernvarmeværker og lign.). Desuden har bladende ru overflader og
belægninger, som er rigtig gode til at holde på forurening. Derfor er planter af denne type
en slags ’worst case’ og interessante som biomonitorer.
Hvis den spiselige del vokser indvendigt (ærter, bønner, nødder), har luftforureningen
ingen eller minimal betydning. Det må forventes, at sådanne afgrøder er ens mht.
Forurening, hvad enten de vokser i byen eller på landet, ikke mindst hvis jorden er ren på
begge lokaliteter.
Luftforurening afsættes på tage, veje og på jordoverfladen. Eftersom jord er et meget
aktivt medie vil det omsætte og/eller binde forureningskomponenterne og dermed
nedsætte deres optagelse i planter betydeligt. Derfor vil transport af forureningsstofferne i
dybden også være beskeden.

Kan regnvand opsamles og bruges som vandingsvand?
I forbindelse med de indledende drøftelser til denne rapport blev der stillet spørgsmål om
kvaliteten af regnvand:
•
•
•
•
•
•
•
•

hvilken forurening kommer fra regnvand, der falder direkte på jorden?
optages denne forurening af planterne?
hvad betyder det for indhold af farlige stoffer i henholdsvis rod og blade?
hvilken forurening kommer fra regnvand, der falder direkte på bladgrøntsager og
frugter?
optages denne forurening i bladene og frugterne?
kan forureningen vaskes af bladene/frugterne ved almindelig vask med postevand?
er der farlige stoffer i regnvand, der opsamles fra tage, altså stoffer der betyder at
det er problematisk at bruge regnvandet til at vande haven med?
kan man eventuelt bare bruge det opsamlede regnvand til at vande
dyrkningsjorden med, og altså undgår at hælde vandet direkte på planterne?

Regnvand er temmelig rent, så længe det opholder sig i luften. Når først det rammer en
tagflade eller andre overflader, kan det optage en større mængde forurening, som er afsat
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med det støv, der har samlet sig siden sidste regnbyge. Desuden kan fugleklatter bidrage
med uønskede sygdomsfremkaldende organismer.
Den regn, som falder direkte på afgrøden, er altså harmløs. Hvis man vil opsamle vand fra
tage kan man overveje rensning gennem sandfilter før brug. Nogle systemer tillader, at
det første regnvand (first flush) ledes udenom opbevaringstanken, så det værste skidt
dermed sorteres fra. Hvis regnvand opsamles og bruges til dyrkning i større målestok, er
det relevant at overveje en eller anden form for behandling (filtrering, UV belysning,
frasortering af ’first flush’, eller en kombination af disse).
Når det alligevel ser ud til at gå helt fint med opsamling af regnvand til villahaver, er det
fordi, der sker en bundfældning af skidt i tanken, vandet ledes ud på jorden frem for de
spiselige dele, og de evt. sygdomsfremkaldende organismer som måtte havne på spiselige
dele ved vanding, bliver uskadeliggjorte af solens UV stråler.
Konklusion
Byhavebrug er i de seneste år gennemgået en renæssance, med stor udbredelse i
Nordamerika, og stigende udbredelse i Europa. I Danmark har særlig spørgsmålet om
jordforurening udgjort en barriere for igangsættelse af projekter, da myndighederne er
usikre på, hvordan de skal håndtere disse sager.
Der er ret få og sparsomme undersøgelser, der adresserer risikovurdering af byhavebrug,
og de er i flere tilfælde mangelfulde. På baggrund af vores arbejde vurderer vi, at
jordforureningen er et mindre problem end luftforureningen, forudsat at afgrøder
afvaskes, og rodfrugter skrælles, hvis de har vokset i forurenet jord.
Totalt set skønner vi, at sundhedsrisikoen ved indtagelse af fødevarer fra byhaver er
meget lille, og væsentligt mindre end risikoen forbundet med indånding af byens luft, og
formodentlig mindre end risici forbundet med indtagelse af industrielt producerede
fødevarer. Dette bliver yderligere accentueret i lyset af at byboeres samlede indtag af
byhaveprodukter vil udgøre en mindre del af deres samlede fødevareindtagelse. Et
foreløbigt forsigtigt skøn vil være at det er 1000 gange farligere at indånde byens luft end
at spise betydelige mængder af fødevarer fra byhaver.
For at kunne lave en mere velunderbygget kvantitativ vurdering af risici ved byhavebrug
er der dog brug for flere tal for indhold af forureningsstoffer som funktion af
luftforureningsgrad og graden af jordforurening. Dette vil kunne sammenlignes direkte
med kendte risici i forbindelse indånding af byens luft og indtagelse af konventionelle
fødevarer.
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Bilag om luftforurening
Indledning
Følgende forbindelser overvåges løbende i form af delprogrammet for luftforurening som
en del af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet og Naturen (NOVANA): SO2,
NO, NO2, tungmetaller (bly), partikler (PM10, PM2,51), benzen, CO og ozon (NOVANA/NERI,
2005). Derudover er der bl.a. taget tiltag til at overvåge indholdet af polyaromatiske
hydrocarboner, PAH’er (Ellermann et al 2011). For en del af de forurenende stoffer
(tungmetaller og nogle af PAH’erne) gælder det, at disse primært optræder som en del af
partikelforureningen.
Luftens indhold af partikler varierer fra land til by (Figur A1).

Figur A1: Indhold af partikler (PM10) i luften ved stationer med forskellig trafikbelastning fra landbaggrundsstationer (stationer mærket med (r)) over by-baggrundsstationer (stationer mærket med (u)) til
stationer i gadeplan (stationer mærket med (s)). Som reference til den øvrige tekst er stationen
”Copenhagen(s)/1103” stationen ved HC Andersens Boulevard. Kilde: Ellermann et al 2011a

1

PM2,5 og PM10 benævner partikler med en diameter på under 2,5 og 10 mikrometer.
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PAH’erne (polynukleære aromatiske hydrocarboner) er blandt de vigtigste kræftfremkaldende stoffer i luften sammen med benzen (Jensen et al, 2005) og de dannes begge i
forbindelse med forbrændingsprocesser. Navnlig trafik spiller en stor rolle for luftkvaliteten
i relation til benzen, mens brændeovne er en af de væsentligste kilder til PAH i Danmark
(Ellermann et al, 2011). PAH-stoffer udgør en ganske divers gruppe af stoffer, der er
opbygget af 2 eller flere benzen-ringe. Det bedst undersøgte stof mht. kræftfremkaldende
evne blandt PAH’erne er benzo(a)pyren. Herudover har en række af de øvrige PAH’er
kræftfremkaldende virkning i forskellig grad. Mellem 80 og 100 % af BaP findes på
partikelform afhængig af temperaturen (Ellermann et al, 2011).
Hvor forurenet er luften langs Ingerslevsgade, og hvad er den forurenet med?
Forureningen i luften langs Ingerslevsgade stammer fra forskellige kilder. Trafikken på
Ingerslevsgade ligger noget under de mest trafikerede gader i København.
Årsdøgnstrafikken (ÅDT) på Ingerslevsgade er estimeret til 9400 (hvoraf 8 % er tung
trafik)2. Til sammenligning lå ÅDT for HC Andersens boulevard i 2011 på 48200 (hvoraf
tung trafik udgjorde 5%) (Købehavns Kommune, 2012).
Derudover spiller lokal forurening fra Diesel-toge en væsentlig rolle i relation til
Ingerslevsgade. I en nyligt udkommet rapport fra Miljøstyrelsen vurderes luftforureningen
fra togdrift i byområder (Olesen et al., 2013). For partikelforureningen (PM2,5) vurderes
det, at bidraget langs Ingerslevsgade fra togene ligger på 0,5-1 µg/m3. Til sammenligning
vurderes det, at bidraget fra biltrafikken på HC Andersens Boulevard for PM2,5 ligger på
1,2 µg/m3 og for Ingerslevsgade på 0,7 µg/m3. En forsigtig vurdering vil derfor være, at
niveauet for lokal (udstødningsrelateret) PM2,5-forurening ligger på samme niveau langs
Ingerslevsgade som ved HC Andersens Boulevard. På baggrund heraf kan det være svært
at konkludere noget omkring niveauet af PAH-forurening ved Københavns Madhus, men i
den nærværende tekst antages det på baggrund af ovenstående, at den totale PAHbelastning er sammenlignelig med forholdene på HC Andersens Boulevard.
Langs tungt befærdede veje vil en del af partikelforureningen (opgjort til ca. 4%,
Vinzcents et al, 2005) stamme fra slid på bremser. Partikler herfra vil have et højt indhold
af metaller. Dette drejer sig primært om jern, men der er også et mindre indhold af
eksempelvis bly (Vinzcents et al, 2005). Derudover vil der være et mere diffust input af
tungmetaller fra forbrænding af kul og tunge olier på kraftværker og skibe (Palmgren, red.
2009). Endelig vil der være et bidrag af tungmetaller fra togene – eks. slid på bremser,
hjul og skinner. Dette bidrag har vi ikke haft mulighed for at vurdere størrelsen af.

2

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/emneopdelt-statistik/trafik
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Tidligere har bly været et stort miljøproblem i byens luft, men sideløbende med
udfasningen af bly i benzin er der sket en kraftig reduktion af indholdet af bly i luften i
København (Figur A2).

Figur A2: Indhold af bly i partikler (TSP eller PM10) i perioden fra 1983 frem til 2010. HCAB er HC Andersens
Boulevard i København mens Lille Valby/Risø udgør et mål for baggrundsforureningen. Figur fra Ellermann et
al 2011a.

På samme måde som med bly er der i løbet af halvfemserne og nullerne sket en reduktion
i PAH-emissioner fra biltrafikken. Således skrev miljøstyrelsen i 2005, at:
”Der er samlet set sket et betydeligt fald i koncentrationen af de tungtflygtige PAH’er på

stærkt trafikerede gader, og gadekoncentrationer i dag er sammenlignelige med
bybaggrundskoncentrationer for bare ti år siden.” (Palmgren et al, 2005).

Årstidsvariation i forurening og sammenligning med et villakvarter
Især koncentrationen af PAH’er er særdeles variabel hen over året. Således fandt man en
koncentration i januar og februar, der var 10 gange højere end den tilsvarende
koncentration i juli måned på H.C. Andersens Boulevard (Figur A3).
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Figur A3: Den månedlige gennemsnitskoncentration af 10 målte PAH’er (SUM PAH) og benzo(a)pyren alene
(B(a)pyrene) målt på HC Andersens Boulevard i løbet af 2010. Kilde: Ellermann et al. 2011a.

Endvidere er der nylig evidens, der kunne tyde på, at en større andel af forureningen med
PAH’er på den stærkt trafikerede HC Andersens Boulevard stammer fra fyring i
brændeovne i fyringssæsonen. For benzo(a)pyrens vedkommende viste det sig faktisk ved
målinger i 2010-11, at det gennemsnitlige indhold i luften hen over året i Jyllinge (0,61
ng/m3), hvor der er mange brændeovne, lå væsentlig over den tilsvarende værdi for HC
Andersens Boulevard (0,23 ng/m3) (Tabel A1).
Det meste af året var koncentrationen af benzo(a)pyren højere i luften i Jyllinge end på
HC Andersens Boulevard mens koncentrationerne var på samme niveau på HC Andersens
Boulevard i månederne juli-september (Tabel A1).
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at koncentrationen af PAH’er, i den del
af året hvor man primært vil dyrke sine grøntsager (april-august), ikke kan forventes at
være væsentligt forhøjet langs stærkt trafikerede veje (som HC Andersens Boulevard).
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Tabel A1: Indhold af benzo(a)pyren i partikler i luften fra Jyllinge og HC Andersens Boulevard. Prøver er
opsamlet i perioden fra april 2010 til april 2011. Data indgår i en rapport til DCE – Nationalt Center for Miljø
og Energi (Ellermann et al. 2011) og rådata er venligst stillet til rådighed af Jacob Klenø Nøjgaard, Aarhus
Universitet, Institut for Miljøvidenskab

Måned
(ng/m3)
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Koncentration af benzo(a)pyren
Jyllinge
0,90
0,73
0,33
0,31
0,19
0,50
0,04
0,03
0,08
0,47
1,17
3,51

HC Andersens Boulevard
0,40
0,35
0,17
0,09
0,05
0,05
0,04
0,06
0,12
0,22
0,43
0,49

Luftforurening og afsætning på grøntsager
Det er især PAH-forbindelser og tungmetaller, der kan forekomme i forhøjede niveauer i
grøntsager dyrket i byen. Antallet af studier, der direkte kigger på betydningen af
luftforurening for indholdet af forureningsstoffer i grøntsager dyrket i byen, er
begrænsede.
Der findes et studie af betydningen af atmosfærisk input til grøntsager i Kampala, Uganda
(Nabulo et al, 2006), hvor det konkluderedes, at man bør dyrke sine bladgrøntsager
minimum 30 meter fra vejen i stærkt trafikerede områder pga. afsætning af bly. Det kan
tyde på, at grøntsager der er importeret fra lande, hvor der fortsat bruges benzin tilsat
bly, kan indeholde langt større mængder end de, der dyrkes i danske byer, hvor indholdet
er faldet med en faktor 100 indenfor de seneste 30 år (Figur A2).
Således vil optaget af bly i grøntsager i dag være domineret af optag fra jorden eller
afsætning af jordstøv, hvis der dyrkes direkte i jord, der har været eksponeret for
forurening fra udstødning gennem mange år. Som et eksempel herpå kunne det i et studie
fra områder nær Paris påvises, at andelen af bly i hvede og majs, der stammede fra optag
fra luften faldt fra 82% i 1998 til 30% i 2006 (Legind et al, 2012). Således må vurderingen
være, at optag af bly fra luften i grøntsager dyrket langs Ingerslevsgade vil være meget
begrænset, hvis der dyrkes i ren jord. Dog må der tages et mindre forbehold for input fra
togene.
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Udover selve dyrkningen af grøntsagerne kan der også ske en forurening af grøntsagerne i
forbindelse med transport og salg af disse. Eksempelvis har man sammenlignet vaskede
med uvaskede bladgrøntsager solgt langs kraftigt befærdede veje i Riyadh (Jassir et al,
2005). Antagelsen i det pågældende studie var, at al forureningen der kom fra udstilling af
grøntsagerne, kunne vaskes af. Selv før vask var indholdet af bly i alle tilfælde undtagen
for portulak under EU’s grænseværdi for bladgrøntsager (<0,3 mg/kg). Efter vask
reduceredes indholdet af bly yderligere. For cadmium kunne der findes højere værdier,
men indholdet af dette tungmetal kunne kun i ringe grad sænkes gennem vask af
grøntsagerne, hvorfor det må forventes, at en stor del af grøntsagernes indhold af
cadmium stammede fra andre kilder end udstilling langs vejen.
Vi har ikke kunnet finde studier, der kigger på betydningen af deposition af forurening fra
luften for indholdet af forurenende forbindelser (tungmetaller og PAH’er) i grøntsager i en
dansk/københavnsk kontekst. Det nærmeste vi kommer i relation til København er
dyrkningsforsøgene udført i Valby-Parken af Lise Samsøe-Petersen et al. for Miljøstyrelsen
i 1999 (Samsøe-Petersen et al., 2000). I dette studie fokuseres der på jordoptag, men der
dyrkes også i en jord, der ikke er forurenet med PAH’er. Disse planter kan i hvert fald give
en indikation af, om indholdet af PAH’er og metaller kan forventes at være forhøjet som
en følge af baggrundsforureningen i byen. Miljøstyrelsen fandt ikke indhold af
benzo(a)pyren i de overjordiske grøntsager (salat og squash) på over 0,018 µg/kg. Til
sammenligning har man påvist et indhold på mellem 0,29-0,38 µg/kg for grøntsager i EUlandene (Alexander et al, 2008). På baggrund af dette kan man i hvert fald ikke sige, at
baggrundsforureningen i byen medfører et forhøjet indhold af benzo(a)pyren og andre
PAH’er i forhold til indholdet i grøntsager i handlen. Indholdet af tungmetaller var ikke
forhøjet i den ikke-forurenede jord, når der sammenlignes med data fra grøntsager i
handelen via Fødevarestyrelsens Overvågningssystem (Samsøe-Petersen et al., 2000),
hvilket betyder, at baggrundsforureningen i byen ikke medfører et øget indhold af
tungmetaller i grøntsager.
Derudover udføres der pt. et specialeprojekt ved Københavns Universitet og DTU, hvor det
atmosfæriske input af tungmetaller på fire lokaliteter (herunder ved Københavns Madhus)
undersøges. Resultaterne herfra vil give et mere sikkert grundlag at udtale sig på. De
foreløbige data herfra tyder på, at grøntsagerne ikke overskrider EU-grænseværdierne for
tungmetaller (her er der endnu ikke data for Københavns Madhus’ grund).
Med hensyn til tungmetaller findes der et enkelt studie fra Berlin (Säumel et al, 2012). Den
undersøgelse synes at være af de få studier i en nordeuropæisk kontekst, der adresserer
dyrkning af grøntsager i bymidten i relation til tungmetalforurening, men dette studie
rummer nogle problemer i forhold til at anvende det som grundlag for nærværende
rapport. Således blev der ikke foretaget målinger af koncentrationerne af metallerne i
jorden, hvor grøntsagerne blev dyrket. På baggrund af dette studie forventes bly som det
eneste af tungmetallerne at kunne være et potentielt problem i relation til luftforurening,
men da forfatterne ikke har lavet målinger af koncentrationer i jorden, er det umuligt at
udtale sig om, hvor stor en andel af blyet i grøntsagerne, der stammer fra deposition fra
luften.
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Sundhedseffekt af fødeindtag af PAH’er i forhold til effekten af luftforureningen
i byen
Generelt udsættes vi primært for PAH’er gennem indåndingsluften og føden.
Men meget tyder på, at PAH’er ikke er kræftfremkaldende i samme grad ved indtag med
kosten som ved indånding (Fabricius et al., 2002). Ved indånding af PAH’er angiver WHO,
at en dosis på 0,012 ng B(a)P /m3 i luften medfører et ekstra kræfttilfælde i en befolkning
på 1.000.000 i løbet af 70 år, når benzo(a)pyren anvendes som indikator for en PAHblanding (WHO, 2010). Det svarer til et indtag på 0,24 ng benzo(a)pyren for en voksen
person (Fabricius et al, 2002). Til sammenligning vurderes det, at et indtag på 0,06-0,5 ng
benzo(a)pyren/kg legemsvægt/dag medfører et ekstra kræfttilfælde i en befolkning på
1.000.000 i løbet af 70 år (EU-Kommissionen, 2002). Hvis vi antager, at den voksne
person vejer 70 kg betyder det, at kræftrisiko forbundet med benzo(a)pyren-indtag for en
voksen person er ~ 20-150 gange højere ved indånding sammenlignet med indtag med
kosten.
På trods af den relativt høje kræftrisiko ved indånding af PAH’er estimerede Miljøstyrelsen
i 2005 (Jensen et al, 2005), at man kun ville forvente 5-10 ekstra kræfttilfælde i en
befolkning på 1.000.000 i løbet af 70 år som en følge af koncentrationen af benzo(a)pyren
i indeluft og baggrundsforureningen i København.
Ved sammenligning af det relative bidrag fra PAH’er indtaget med grøntsager dyrket i
byen sammenlignet med indåndingsbidraget er det vigtigt at holde sig for øje, at
gennemsnitskoncentrationen af benzo(a)pyren (og andre PAH’er), når man kigger over
hele året, er væsentligt højere (0,23 ng/m3 på HCAB) sammenlignet med månederne
april-september (0.06 ng/m3 på HCAB). Ud fra en kvalitativ betragtning må dette medføre,
at det forventede relative bidrag gennem indånding sammenlignet med bidraget fra
grøntsager dyrket i byen er øget.
Tobaksrygning (og passiv rygning) øger risikoen for lungekræft markant. Således afgiver
cigaretter med lavt tjæreindhold 10 ng benzo(a)pyren til rygeren (Fabricius et al 2002).
Indeluft, der er stærkt forurenet med tobaksrøg, indeholder ca. 20 ng benzo(a)pyren per
m3. Ved udsættelse for denne luft i en 1 time dagligt er det på baggrund heraf beregnet,
at dette medfører 69 ekstra kræfttilfælde per million udsatte (Fabricius et al 2002). Ved
udsættelse af benzo(a)pyren fra aktiv rygning stiger risikoen med op til flere tusinde
kræfttilfælde (Fabricius et al 2002).
Interessant nok er målværdien (”target value”) for benzo(a)pyren i luften på EU-plan sat
til 1 ng benzo(a)pyren (Ellermann et al 2011a), hvilket er beregnet til at medføre 87 ekstra
kræfttilfælde i en befolkning på 1.000.000 i løbet af 70 år.
Luftforurening med fine partikler har andre negative effekter på sundheden end gennem
kræft forårsaget af PAH-forbindelser. Således estimerede Miljøstyrelsen (Jensen et al
2005), at niveauet af forurening med fine partikler (data fra 2002) medførte ~780 for
tidlige dødsfald og > 1500 ekstra hospitalsindlæggelser om året i Storkøbenhavn.
Om end niveauet af forurening med fine partikler er faldet siden 2002 (Ellermann et al
2010), så tyder ovenstående dog på, at betydningen af forureningen på folkesundheden
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gennem indånding af fine partikler er betydeligt større end et eventuelt forøget bidrag
gennem kosten ved at dyrke grøntsager i luft forurenet med PAH-forbindelser (herunder
benzo(a)pyren) på et niveau tilsvarende Ingerslevsgade.
Der er udarbejdet en rapport til Miljøstyrelsen om optagelse af metaller og PAHforbindelser i grøntsager og frugt (Samsøe-Petersen et al., 2000). På baggrund af
rapportens beregninger af indtag af forskellige grøntsager og beregningsmetoder til
beregning af risikobidrag fra oralt indtag af benzo(a)pyren anvendt af
Embedslægeinstitutionen i København og Frederiksberg (Fabricius et al, 2002) har vi
opstillet et risikoscenarie, idet vi regner med absolut worst case i forhold til kræftirisiko
ved indtag af benzo(a)pyren gennem føden (0.06 ng/benzo(a)pyren/kg legemsvægt/dag
medfører et ekstra kræfttilfælde pr. 1.000.000 mennesker i løbet af 70 år3).
Vi vurderer, at det er fuldstændigt urealistisk, at 1 mio. mennesker spiser næsten
halvdelen af deres grøntsager dyrket i forurenet jord, eftersom der ikke er ret meget jord
at dyrke i byerne. Derfor forekommer det sandsynligt, at de 40 hhv. 2 kræfttilfælde er
meget overvurderede. Da tabellen ikke indeholder en vurdering af kræfttilfælde og andre
alvorlige følgevirkninger som følge af tungmetalindhold, fortæller tabellen dog ikke hele
historien. Desuden er farligheden af grøntsager dyrket i byen langt dårligere belyst end
luftforureningens helbredseffekter, hvilket gør billedet mere usikkert. Der skal dog også
tages forbehold for, at data for ekstra antal dødsfald som følge af luftforureningen bredt
set gælder 2002-tal for luftforureningen. Derfor kan man ikke tage forholdstallene i
tabellen direkte for pålydende.

3

Som det er nævnt ovenfor vurderes det, at det indtag af benzo(a)pyren (som indikator for alle PAH’er), der
medfører et ekstra kræfttilfælde i en befolkning på 1.000.000 i løbet af 70 år, ligger mellem 0,06 og 0,5 ng
benzo(a)pyren/kg legemsvægt/dag (EU-kommisionen 2002). Dette betyder, at 0,06 repræsenterer worst
case i forhold til kræftrisikoen af PAH’erne.
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Tabel A2: Vurdering af den relative risiko ved at spise grøntsager dyrket i en jord, der er moderat forurenet
med PAH’er sammenlignet med det øgede antal dødsfald som en følge af luftforureningen i København.

Risiko blandt 1 mio. personer
over en 70-årig periode
Dødsfald som følge af luftforurening4
Kræfttilfælde ved indtag af bygrøntsager
som følge af ∑PAH (worst case)5
Kræfttilfælde ved indtag af bygrøntsager
som følge af ∑PAH (best case)6

Berørte personer

Forholdstal

54600
40

1:1365

2

1:27300

Alligevel vover vi at lave den foreløbige vurdering, at det er mindst 1000 gange farligere at
indånde luften i byerne, end at spise grøntsager dyrket i forurenet jord. Denne vurdering
skal også ses på baggrund af, at antagelsen, om at 1 mio. mennesker indtager halvdelen
af deres grøntsager fra forurenet jord, er fuldstændig urealistisk. Der er dog en klar
anbefaling på baggrund af ovenstående, der består i, at man bør skrælle sine rodfrugter,
hvis de dyrkes i forurenet jord. Denne anbefaling gælder både for PAH’er og tungmetaller
(Samsøe-Petersen et al, 2000).

4

Tal fra 2002 (Jensen et al 2003) angiver, at der årligt dør 780 personer per 1 million personer i København
for tidligt som følge af luftforurening
52
1 mio. mennesker får dækket 40 % af deres forbrug af grøntsager gennem grøntsager dyrket i forurenet
jord uden at skrælle rodfrugterne.
6
1 mio. mennesker får dækket 40 % af deres forbrug af grøntsager gennem grøntsager dyrket i forurenet
jord men sørger for at skrælle rodfrugterne.

25

Litteratur
Jan Alexander, Diane Benford, Andrew Cockburn, Jean-Pierre Cravedi, Eugenia Dogliotti,
Alessandro Di Domenico, María Luisa Fernández-Cruz, Johanna Fink-Gremmels, Peter
Fürst, Corrado Galli, Philippe Grandjean, Jadwiga Gzyl, Gerhard Heinemeyer, Niklas
Johansson, Antonio Mutti, Josef Schlatter, Rolaf van Leeuwen, Carlos Van Peteghem,
Philippe Verger. 2008. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food – Scientific Opinion of the
Panel on Contaminants in the Food Chain. The EFSA Journal 724, 1-114
Ellermann T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Matthias, K., Jensen, S.S. 2011a.
The Danish air quality monitoring programme, annual summary for 2010 - NERI Technical
report no. 836
Ellermann T., Nøjgaard, J. K., Bossi, R. 2011b. Supplerende målinger til luftovervågning
under NOVANA – benzen og PAH. Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og
Energi – nr. 3
EU-Kommisionen 2002. Opinion of the Scientific Committee on Food on the risks to human
health of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in food. Bruxelles, Belgien
EU-Kommissionen 2006. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1881/2006 af 19.
december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i
fødevarer (EØS-relevant tekst)
Fabricius, A., Søeby, M., Petersen, S. B., Frische, H., Christensen, B. 2002. Jordforurening
og sundhedsrisiko – beskrivelse af den sundhedsmæssige betydning af jordforurening med
bly og benz(a)pyren i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Embedslægeinstitutionen
i Københavns og Frederiksberg Kommuner, Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg
Amt
Jensen, K. A., Kofoed-Sørensen, V., Clausen, P. A. 2005. The indoor and outdoor
concentrations of particulate airpollution and PAHs in different size fractions and
assessment of exposure and health impacts in the Copenhagen population. Miljøprojekt
Nr. 1003, Miljøstyrelsen, København
Legind, S., Rein, A., Serre, J., Brochier, V., Haudin, C-S, Cambier, P., Houot, S., Trapp, S.
2012. Simultaneous Simulations of Uptake in Plants and Leaching to Groundwater of
Cadmium and Lead for Arable Land Amended with Compost or Farmyard Manure. PLOS
ONE 7, Issue 10, e47002
Olesen, H.R., Ellermann, T., Winther, M., Plejdrup, M.S., Brandt, J. 2013. Luftforurening
fra togdrift i byområder. Miljøprojekt nr. 1484, Miljøstyrelsen, København
Finn Palmgren, Marianne Glasius, Peter Wåhlin, Matthias Ketzel, Ruwim Berkowicz, Steen
Solvang Jensen, Morten Winther, Jytte Boll Illerup, Mikael Skou Andersen, Ole Hertel,
Peter S. Vinzents, Peter Møller, Mette Sørensen, Lisbeth E. Knudsen, Bente Schibye,
26

Zorana Jovanovic Andersen, Merete Hermansen, Thomas Scheike, Malene Stage, Hans
Bisgaard Steffen Loft Christian Lohse Keld Alstrup Jensen, Vivi Kofoed- Sørensen. 2005.
Luftforurening med partikler i Danmark. Miljøprojekt nr. 1021, Miljøstyrelsen, København
Palmgren, F. (red.) 2009. Luftforurening med partikler – et sundhedsproblem. Danmarks
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Forlaget Hovedland
Samsøe-Petersen L, Larsen EH, Andersen NL, and Larsen PB. 2000. Optagelse af metaller
og PAHforbindelser i grøntsager og frugt - Miljøprojekt Nr. 571. Miljøstyrelsen, København.
Säumel I., Kotsyuk I, Hölscher M, Lenkereit C, Weber F, and Kowarik I. 2012. How healthy
is urban horticulture in high traffic areas? Trace metal concentrations in vegetable crops
from plantings within inner city neighbourhoods in Berlin, Germany. Environmental
Pollution 165:124-132.
Vinzents, P., Møller, P., Schibye, B., Jensen, S.S., Raaschou-Nielsen, O., Wåhlin, P.,
Hertel, O., Hvidberg, M., Sørensen, M., Knudsen, L.E., Loft, S. 2005, Miljøprojekt nr. 981,
Miljøstyrelsen, København
WHO 2010. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. The WHO European
Centre for Environment and Health, Bonn Office

27

