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Introduktion  
Baggrund for brug af træer som bio-indikator 

• Træer har en stor rodzone  
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• Træer har en stor rodzone  
 

• Optager kemikalier fra jord   
og grundvand 
 

 
 

 

Introduktion  
Baggrund for brug af træer som bio-indikator 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZGrantProjects.html&ei=q_ZmVfmqA8acsAG-_oDQCg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFdDxwtRzGOvmAn4Pzd8ig66UWZVg&ust=1432897573736941


• Træer har en stor rodzone  
 

• Optager kemikalier fra jord   
og grundvand 
 

• Translokaliserer kemikalier   
fra rod til stamme 
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Introduktion  
Prøvetagning af trækerner 

Fotos af: Mette Algreen 

Et år efter 
prøvetagning 
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Indledende 
screenings metode 

Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Undersøgelsesformål  
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Indledende 
screenings metode 

 

Påvisning af (ukendte) 
forurenede områder 

Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Undersøgelsesformål  
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Indledende 
screenings metode 

 

Påvisning af (ukendte) 
forurenede områder 

Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Undersøgelsesformål  

Tidligere lufthavn, Polen 
BTEX 
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Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Formål: Påvisning af ukendte forurenede områder 

Traditionel fremgangsmåde Tidligere lufthavn, Polen 
BTEX 
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Trækerneundersøgelse Bekræftelse 

 
Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Formål: Påvisning af ukendte forurenede områder 

  Piletræer (Basis for plot) 

  Øvrige træer 

Traditionel metode 
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Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Formål: Påvisning af ukendte forurenede områder 

Se mere 

Trækerneundersøgelse Bekræftelse

Piletræer (Basis for plot)

Øvrige træer

Traditionel metode
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PCE målt 
i et træ 

PCE målt i 
vandforsynings

-boringer 

Poreluftundersøgelse (Niras) 

• Ingen historiske data 

• 18 vandprøver kunne 
ikke påvise kilden 

• Trækerneundersøgelse
med 100 træer 

• Poreluft, jord- og 
vandprøver bekræfter 
kildeområdet 

 
Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Formål: Lokalisering af ukendt kilde 

Landsby, Danmark 
PCE 
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Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Formål: Lokalisering af ukendt kilde 

PCE målt 
i et træ

PCE målt i
vandforsynings

-boringer

Trækerne fra 100 træer

Poreluftundersøgelse (Niras)

Landsby, Danmark
PCE

Se mere   

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZGrantProjects.html&ei=q_ZmVfmqA8acsAG-_oDQCg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFdDxwtRzGOvmAn4Pzd8ig66UWZVg&ust=1432897573736941


 

Indledende 
screenings metode 

 

Påvisning af (ukendte) 
forurenede områder 

Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Undersøgelsesformål  

 

Lokalisering af          
ukendt kilde 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZGrantProjects.html&ei=q_ZmVfmqA8acsAG-_oDQCg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFdDxwtRzGOvmAn4Pzd8ig66UWZVg&ust=1432897573736941


 

Indledende 
screenings metode 

 

Påvisning af (ukendte) 
forurenede områder 
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Udledning til 
overfladevand 

Resultater foreligger  
efterår/vinter 2015   
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Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Stofgrupper 

Anvendt til: 
• Chlorerede opløsningsmidler 
• BTEX 
• Tungmetaller 
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Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Stofgrupper 

Chlorerede opløsningsmidler 
• Detektion = klar indikation for jord/grundvandsforurening 
• PCE og TCE relativt nemt målbare 
• Nedbrydningsprodukter kan være svære at måle  
• Forskellige træslægter velegnet  

 
 

BTEX 
• Detektion = indikation for jord/grundvandsforurening 
• Naturlig baggrund og kontaminering fra omgivelser kan 

forekomme ( falsk positive) 
• Relativt lave koncentrationer i trækernerne 
• Piletræer (og evt. poppel) har vist sig mest egnet 
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Tungmetaller 
• Evaluering skal baseres på referenceprøver (statistisk sammenligning) 
• Stærk forurening med Zn, Cu, Cd and Ni i jorden kan påvises 
• Koncentrationerne i veddet kan ikke estimere koncentrationen i jorden 
• Pil og poppel er mest velegnet 

Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Stofgrupper 

Reference 
lokalitet 

VS. 

 Lokalitet 
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Tungmetaller 
• Evaluering skal baseres på referenceprøver (statistisk sammenligning) 
• Højde koncentrationer af Zn, Cu, Cd and Ni i jorden kan påvises 
• Koncentrationerne i veddet kan ikke estimere koncentrationen i jorden 
• Pil og poppel er mest velegnet 

Anvendelse af trækerneundersøgelser 
Stofgrupper 

Se mere 

Reference 
lokalitet

VS.

Lokalitet
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Opsummering og anbefalinger 
 

• Anvendelig som indledende screeningsmetode 

• Reducer risikoen for at overse forurenede områder 

• Hurtigere kildeopsporing 

• Bedre fokusering af andre metoder 
 

• Særlig anvendelig:  

• store områder 

• når der haves  begrænset historisk information 

• hvor borearbejde kan være kompliceret eller       udgøre en 
udgøre en risiko 
 

• Begrænset af 

• Placeringen af træerne 

• Semi-kvantitativ 

• Kan ikke fortælle om det er jord eller grundvandsforurening 
 

 
  

 
  

  

  
 

  

Area of 
historical 
survey
Assumed polluted based 
on the documented site 
history

Lake
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• Et supplement til andre undersøgelsesmetoder 
 

• Anbefales klart som screeningsværktøj til chlorerede opløsningsmidler 
 

• For BTEX anbefales det metoden yderligere testet for yderligere at 
verificere metodens pålidelighed 
 

• Anbefales ikke som udgangspunkt ved screening for tungmetaller.  
 

• Anbefales at udvikle brugen af metoden 
 

 
Det anbefales at udføre              
standardiseret prøvetagning  

Opsummering og anbefalinger 
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Stor tak til … 

Se mere 

http://www.tveast.dk/artikler/traeer-
fortaeller-om-forurenet-grundvand 
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