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Förord 

Stort tack riktas till Sven-Olof Westermark (Arbetslivsinstitutet), samt Per Hansson, Jesper 
Witzell, Anders Lundström, Lennart Norlen och Anders Werner (samtliga SLU) fcir goda råd 
och gott bistånd i samband med olika delar av studien. 
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Inledning 

En av flera målsättningar med Riksskogstaxeringen är att få underlag for att beräkna den 
årliga avverkningen i Sveriges skogar, samt att fordela denna på avverkningsformer, regioner 
och trädkaraktäristiska som avverkade träds åldrar och diametrar. Underlag for dessa 
beräkningar erhålls dels från återinventering av permanenta provytor, vilka besöks med 5-l O 
års mellanrum, dels från s.k. stubbytor på vilka stubbar från nyligen avverkade träd mäts in. 
stubbytorna inventeras om avverkning genomforts under den senaste säsongen, d.v.s. under 
tiden mellan foregående och innevarande års knoppsprickning. 

Den aktuella rapporten rör en arbetsmiljöfråga i samband med arbetet på stubbytor. För att 
säkerställa att alla stubbar (på en provyta med 7 meters radie) hittas och mäts in, ska avverk
ningsavfall avlägsnas från provytan innan mätningarna påbörjas. I samband med detta arbete 
forekornrner ofta att mögelsporer sprids i luften. Viss osäkerhet råder om vilka hälsorisker 
som eventuellt är forknippade med det aktuella arbetsmomentet. 

Risdragning genomfors i normalfallet ungefår l gång i veckan under fåltarbetssäsongen, även 
om ett visst lag kan kornrna att utfora ett stort antal risdragningar under en kortare period som 
en foljd av att provytorna är slumpvis utlagda. Tiden for att genomfora momentet varierar 
mellan ca 5-60 minuter på en enskild provyta. 

Syftet med den aktuella studien var att genomfora mätningar av mögelhalten i luften i 
samband med risrensning på stubbytor, utvärdera vilka hälsorisker som foreligger, samt 
foreslå åtgärder for att minimera riskerna i samband med detta arbete. Provtagning och 
analyser genomfordes under säsongen 2003. Hygieniska gränsvärden for mögelsporer i luft 
saknas for närvarande. För tolkningen av mätvärdena svarade Docent Göran Blomquist. 
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Material och Metoder 

Provtagningar av mögelhalten i inandningsluften genomfordes på l O olika provytor under 
säsongen 2003. Mätningarna forlades till olika perioder och platser, vilket framgår av Tabell l 
nedan. I samtliga fall besöktes särskilda stubbprovytor, utlagda av skogsvårdsstyrelsen, för att 
erhålla säkra uppgifter om avverkningstidpunkt 

Tabell 1. Tid och plats for genomforande av mätningar, samt allmän beskrivning av 
förhållandena vid mätningarna. 

Datum 

·· . .  13/8 

13/8 

30/8 

'Aneby·. 
. ' 

Småland 

Mättid Beskrivning 

37 min Slutavverkningsyta. Avverkad i augusti 2002. 
Torrt granris i tydliga högar. Svag vind och 
uppehållsväder. 

· • 17 min Slutavverkningsyta. Avverkad i februari 2003. I 
huvudsak granris i tydliga högar. Svag vind och 
uppehållsväder . 

. ijggg�nås/ 14 min Gallringsyta. Avverkad i november 2002. Något 
fuktigt ris, i huvudsak av tall. Svag vind och 
uppehållsväder. 

tamtländ 

30/8 Häggenås, 18 min Slutavverkningsyta. Avverkad i januari 2003. 

25/6 

25/6 

26/6 

26/6 

17/9 

lO 17/9 

�Jämtland 

FHofors�< �; 36 min 
·GästriKland �t 

- c-=- - - - - -- ,-
-- ---- - -� . --

�Vanp�g;;�,���·· 55 min 

�EV asterbotten ;. 

,Vännä�; ··� 24 min 
Västerbbtten�, :;:::: ::_-� - - �-� -: ::_;::_o , <-- --�:- :::--: ":-

\fålbo""Ryr:,f 55 min 
Dalslåna?··.·· 

Valbo-E:yr, . 3 2 min 
Dalsland·· 

Något fuktigt ris, i huvudsak av tall. Svag vind 
och uppehållsväder. 

Slutavverkningsyta. Avverkad i augusti 2002. 
Något fuktigt ris efter tall, gran, björk och rönn. 
Vindstilla och uppehållsväder. 

Slutavverkningsyta. Avverkad i februari 2003. 
Något fuktigt ris av tall och gran. Vindstilla och 
uppehållsväder. 

Slutavverkningsyta. Avverkad i april 2003. Ris av 
tall, gran och löv. Vindstilla och uppehållsväder. 

Slutavverkningsyta. Avverkad i juli 2002. Ris av 
tall och gran. Vindstilla och uppehållsväder. 

Slutavverkningsyta. Avverkad i februari 2003. 
Något fuktigt ris av gran. Vindstilla och 
uppehållsväder. 

Slutavverkningsyta. Avverkad i juli 2002. Något 
fuktigt ris av gran och tall. Svag vind och 
uppehållsväder. ·.-- -··· . ·-��· ���� ��� 
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Provytor med avverkningsrester från närmast föregående avverkningssäsong - säsong l enligt 
Riksskogstaxeringens instruktion, se Anon (2003) - uppsöktes och haltema av mögel i 
andningsluften provtogs i samband med att riset drogs bort från ytorna. Enligt fårutsätt
ningarna för studien skulle provytor uppsökas som av fårrättningspersonen bedömdes vara 
"normala" till "svåra"; enkla fall undveks eftersom dessa bedömdes mindre intressanta mot 
bakgrund av studiens syfte. 

Mätningarna genomfårdes genom att en portabel luftpump fåstes i bältet på den förrättnings
man som arbetade på provytan. Luftintaget placerades ovan axeln på förrättningspersonen, 
d.v.s. i samma höjd som mun och näsa, ca 160 cm ovan mark. Under den tid risdragningen 

pågick - ca 15-60 minuter på en enskild provyta, se Tabell l - sög pumpen in luft med ett 
flöde motsvarande 2000 ml min-1. 

Mögelsporer fångades upp med ett polykarbonatfilter med 0.4 jlm porstorlek i en 25 mm 

kolfylld polypropylenkasett. Efter insamlingen förvarades kasettema i kyl tills dess analyser 
genomfördes. 

Levandeantal och totalantal av mögelsporer analyserades på tre olika sätt: 

l) Räkning av kolonibildande enheter efter odling på agar av maltextrakt (MEA) under 7 
dagar. 

2) Räkning av kolonibildande enheter efter odling på agar av dikloranglycerol (DG 18) 
under 14 dagar. 

3) Räkning av totalantal av mikroorganismer i en Biirker-räknekammare. 

I samtliga fall gäller att spormängden fastställdes för att motsvara mängden per kubikmeter 
luftvolym i andningsluften i samband med risrensningen. 

Analyserna genomfördes av laboratoriet vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, som är ackrediterat 
av SWEDAC för den aktuella typen av analyser. Mätningarna utfördes enligt Europastandard 
EN 13098. 
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Resultat 

Resultaten av analyserna redovisas i Tabell 2, i fonn av antal levande sporer per kubikmeter 
luft enligt två olika analysmetoder (MEA och DG 118), samt totalantal sporer (enligt räkning i 
Biirker-kammare). 

Tabell2. Analysresultat Mängd levande sporer m·3 luft enligt två olika analysmetoder, 
totalantal sporer, samt dominerande arter. 

•c=-�---�---�-�---�-����� 

Levande, Levande, 
Prov nr MEA • -DG18 

. ·� -�_{antal m'3L (a.!J.t�l_��3) 

3 xl05 .• -•• � --- - - - - - · ·- --
2xt06 

------ " -- �- -� 
lx lb.6o � 
2x.10'5 --- -- �- - - - ----

·�·. ��·��·��10§ --- -� - --- - -�--
--- --- - -- -- ---� ---- - -- " - -- c 
�.c 4�Iot ::;_= = �- -� : 

�:;:::: ------ ____ 7 __ _ 

Totalantal, 
Biirker 
(antal m'3) � �-.• ��•-•�� '/ .�.�

�.. . 2 ��•�•••• · - ��• • · l ���__L_---.C.���-�������:-..c·�� -�--�-�'-'�-�-·�· � 
��--� 

:: --1 
P�n1cllllum$p.,Cl�d()sptiritim sp., s�mt enstaka j 

fkolenieravAureQbasidium pullulans 
· - - --- - - - - -- - - - - - -= -.·_�:" -- � ,-- � -:� 

:� ' 

: --

--= -_: � --::-_ -:-__ _- - :: - -- :_-:, : 
.. Pen1cillium sp., Cladosporium sp�, sa111t enstaka 
kolcmierav Triehodenna spi � � �� 

� � � 
Penicillium sp., Cladospori1.lfusp.; samt �nstaka 
i<:oloriier åyMu�orsp. 

c �-��-�- · ����-��� �� �� �� � · • � , o:�-���-= _:��-'�-��- ,�::_:�;i 
.Pel1iCillil.lmsp.,:C1adosporium sp., samt enstaka" 

: ko1oniefav :Mucor sp. ·· � �  
- - - - - "-- --- -- - -- --
= : =-- -- : --==-- - ,-�:- :--�:== -: -== =-:-

-
�
=
- -

Cladosporium sp., samt ensta.ka �{)loffi:era\1- _ 
Penicillium sp. och Aspergitll;ls �ii .. ·•••· • · -- -= ---===�- : -=��= -- :-_: �- -::-::_- -=- :-- :: 
: - �-

:= �����=: =���:�:=-:

_
-

= �= :_��=:: :: ":::;:--

Cladosporium sp., samt enst<ilCa k.olo:n.ier.itv 
Penicillium sp. och Aspergi11�s sp�? � ----- � 
• \ ···� �.� ·' .� : �ft > .J 
Cladosporiumsp., samte11stål{ak(')Ioruefcav{ J J'lenicillium S!).ocfijästsy�<!J'llpål'.<< _�.��_� d 

���-:-:_=-: =�-=::-- �=--�->- -- -�:<- _  =�==
=
-�-=- =:-:,:::=::::.:: : - �:-==-�� .:::_:_ - -�== _:.::�=: _-:�� 

QladÖspogli!ll �p., s�i1lt �rt�tak��koldnier av - 1 
; ��m�i[�u�'·sp.gch1Irich(i}deTI11� sp: "-·� 

. ej 
- ---- -- - - --- � - ------ - ----- - -- --- - - -- -- - ---"---- ·- --- - - ----, - -- -. -=1 

,ttltniri;����tJt"�1 
·-

:f>enicillium sp;och ClactÖsp9t1umsp.,s'å11lt 
�

� �� 

enstak_a kSloni.�r av.Mucofsp�;}ii��odet;niå sp. j 
ochjastsvatnpåf. -�� .. �- - � �- � � l 

-�j�J 
-
,-

_
:_

=
�
-

l � ••"P�� �� .• ,����� �-··�� ·��-·�<�� -�.- � .�������� 

Tolkningen av mätresultaten utfördes av Docent Göran Blomquist som klassade 
mögelsporhalterna i proverna l, 2, 3, 7, 8 och lO såsom "något förhöjda", medan haltema i 
proverna 4, 5, 6 och 9 var "normala". 
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Diskussion 

De arter som påträffades vid analyserna kan karaktäriseras som normal utomhusflora. 
Haltema av mögelsporer kan beskrivas som normala till något höga. 

Några gränsvärden for mögelsporer i arbetsplatsluft finns inte. Däremot har omfattande 
studier (se referenserna 2 - 9)  visat att vid halter på> l 08 sporer per m3 luft foreligger risk for 
allergisk alveolit eller toxisk dammfeber. Vid halter på l 06- l 08 sporer per m3 bör man vara 
observant då det inte kan uteslutas att halten kan stiga vid andra tillfällen. Halter under
stigande l 05 sporer per m3 är att betrakta som normala och ofarliga. Sådana halter har 
uppmätts i industrier utan några besvär hos arbetarna. 

Vid korta arbetsmoment torde de uppmätta haltema inte utgöra någon risk for fältarbetarna. 
Om däremot halten skulle överstiga l 08 sporer per m3 luft är risken stor for allergisk alveolit 
eller toxisk dammfeber även vid mycket korta arbetsmoment (15 minuter). De aktuella 
mätningarna indikerar dock att haltema skulle behöva öka l O - l 00 gånger innan sådana 
farliga nivåer uppnås. Personer med allergiska problem kan emellertid vara känsligare for 
mögelsporer än icke-allergiker. Därfor kan även de aktuella sporhaltema ge allergiska 
symptom hos sådana individer. 

Under 2003 har ett beslut tagits att all personal inom Riksskogstaxeringen ska ha tillgång till 
skyddsmask -skyddsklass P I I I- i samband med risrensning. Personer med allergiska problem 
bör alltid använda skyddsmask vid risdragning. Övriga väljer själva om man vill använda 
masken. Om forhållandena upplevs som okomplicerade, särskilt om vinden kan utnyttjas for 
att arbeta så att mögelsporer i andningsluften undviks, indikerar de aktuella studierna att 
risrensning är ofarligt även vid arbete utan skyddsmask. 

Om rishögar med extremt mycket mögel påträffas (betydligt mer än vad som påträffades i de 
aktuella studierna), samtidigt som vinden ej kan användas for att undvika mögelsporer vid 
arbetet, rekommenderas samtliga fältarbetare att använda skyddsmask. Det finns dock inga 
belägg från mätningarna att farligt höga halter av mögelsporer kan uppstå vid risdragning. 
Dock bör forsiktighetsprincipen gälla! 

De aktuella studierna genomfordes mot bakgrund av att undvika arbetsmiljörelaterade 
hälsorisker inom Riksskogstaxeringen. Liknande situationer torde emellertid uppstå i en hel 
del andra situationer, t.ex. vid bortforslande av gammalt ris vid trädgårdsarbete. De aktuella 
resultaten kan därfor forhoppningsvis komma till användning även utanfor Riksskogs
taxeringen. 
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