
5
leder

indhold

A V J i n f o
Nr. 5 - 2004

Amternes Videncenter for Jordforurening 
Dampfærgevej 22, Postboks 2593
2100 København ø  
Fax: 3529 8300
E-mail: avjinfo@arf.dk
Hjemmeside: www.avjinfo.dk

Lars Kaalund Tlf: 3529 8157
E-mail lak@arf.dk

Berit Haahr Hansen Tlf: 3529 8158
E-mail: bhh@arf.dk

Arne Rokkjær Tlf: 3529 8159
E-mail: rok@arf.dk

Kit Jespersen Tlf: 3529 8185
E-mail: kij@arf.dk

Redaktion:
Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund
Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen
Tryk: Amtsrådsforeningen

På vej mod den mest gennemgribende 
omlægning af miljø- og naturforvalt-
ningen siden de første miljølove blev 
skrevet, er det meget passende to 
gamle ”kæmper”, der igen trækker 
de store overskrifter. Giftdepotet ved 
Høfde 42 lagde godt ud i både aviser 
og på TV, men er nu klart overhalet af 
Kærgård Klitplantage, som har fanget 
hele den politiske tops opmærksom-
hed. Det synes jeg er godt, for netop 
nu, hvor aftaler om fordeling af mil-
jøopgaverne skal indgås, er det uhyre 
vigtigt, at politikerne blive mindet 
om, hvorfor det er vigtigt, at opga-
verne bliver løst og ikke glemt. 

Meget miljøsnak og debat er de 
seneste år kommet til at handle 
om, hvordan de produktive bønder 
og industrien generer almindelige 
mennesker. Det er alvorlige gener 
som støj, lugt og rester fra fortidens 
produktioner, der genfindes som 
jordforurening i villa- og børnehaver. 
Det er gener, som berører det enkelte 
menneske direkte, og derfor er de lette 
at beskrive og forstå i avisernes histo-
rier. Her er et offer og en skurk, og 
begge parter kan både interviewes og 
filmes. Den slags problemer er alvor-
lige, men de har en uheldig tendens 
til at skygge for de problemer, som er 
usynlige og komplekse. Her tænker 
jeg på de grundvandstruende forure-
ninger, på udvaskning af næringssalte, 
pesticider og hormoner i vandmiljøet, 
og mikropartikler i luften. Problemer, 
som ikke kan erkendes med vores 
sanser, som ikke manifesterer sig her 
og nu, som kan koste hele budgettet 
og som måske alligevel ikke rammer 
mig, hvis jeg er heldig. 

Vi har set den udvikling på jordfor-
ureningsområdet, hvor udgangs-
punktet i 1983 var fjernelse af de 500 
kemikalieaffaldsdepoter, som var ved 
at ødelægge både natur og drikke-

vand. Med tiden blev det til mange 
flere depoter, det blev til hele byom-
råder og enhver olietank. Nu er det 
fælles projekt med fjernelse af de 500 
giftdepoter blevet til individuelle pro-
blemer for mange parcelhusejere med 
værditab og forureninger, der kan 
sammenlignes med en grill-bøf! Det 
er da klart, at befolkningen i almin-
delighed – og de lovgivende politikere 
i særdeleshed – må få det indtryk, at 
miljøforvalterne ikke har leveret varen 
i form af løsninger, men mest har for-
stærket problemet. 

Men det er en meget unuanceret 
opfattelse, for jordforureningsområdet 
evalueres hvert år af Miljøstyrelsen, 
og styrelsen konkluderer år efter år, 
at lovgivningens intentioner bliver 
fulgt. Det er altså ikke strukturpro-
blemer eller smøl i forvaltningerne, 
der giver problemer. Problemet ligger 
i jordforureningsloven, som vil favne 
både ”villaolietanke og klitplantager”, 
og det må naturligvis få mange til at 
spørge, om der er styr på miljøind-
satsen og prioriteringen. Det pro-
blem kan ikke løses ved at ændre på 
strukturen, det kan kun løses ved en 
lovændring.

I dette nummer af AVJinfo starter 
en artikelserie om de to sager, der i 
70’erne og 80’erne spillede en vigtig 
rolle i miljødebatten og miljølovgiv-
ningen. Historien om Cheminova 
og Høfde 42 er lang og fortælles af 
geolog Lars Elkjær, som har arbejdet 
med sagen siden 1983. Historien om 
Kærgård Klitplantage er næsten lige 
så lang, og den beskrives her ved en 
gengivelse af miljøminister Conny 
Hedegårds svar til Folketingets Miljø- 
og planlægningsudvalg. 

Så mens vi venter på lovændringer, 
kan vi passende bruge tiden til at 
studere de to gamle ”kæmper”.
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Historien om Harboøre 
Tange og Cheminova
I den senere tid har der igen været en del skriverier i pressen om forureningen ved 
Høfde 42. Tilbage i 70’erne var historien også med jævne mellemrum i mediernes 
søgelys. Giftdepotet ved Høfde 42 er derfor en af de mere kendte forureningssager i 
Danmark. Når den slags sager kommer i medierne, sker det ofte, mere eller mindre 
bevidst, at nyhedsværdien går forud for sandhedsværdien, og kendsgerningerne 
fordrejes.

Af Lars Elkjær, Watertech A/S og Freddy Steen Petersen, Ringkøbing Amt 

Denne artikelserie på 3 vil belyse, hvad der er sket, siden 
Cheminova i 1953 etablerede en pesticidfabrik på Harboøre 
Tange. I den forbindelse er der nogle lokaliteter, se figur 1, 
der hører sammen. Det er ”den gamle fabriksgrund”, hvor 
produktionen startede i 1953. Det er Høfde 42, hvor affald 
fra produktionen blev deponeret frem til 1962. Det er Røn-
land, hvor produktionen er foregået siden 1956, og hvor 
affaldsdeponeringen fra 1962 og frem til 1983 foregik i de 
såkaldte ”Svovlgruberne”, og hvor også en del af Høfde 42 
depotet blev henlagt i 1971. 

Denne første artikel opsummerer de historiske begiven-
heder, den anden artikel fortæller om de afværgeforanstalt-
ninger, der er udført i årenes løb, og den tredje artikel ser 
på, hvad der sker i dag, og hvad der fremover vil ske.

Harboøre Tange
Harboøre Tange udgør sammen med Agger Tange et 16 km 
langt barrieresystem. En barriere er en dynamisk geologisk 
enhed, der konstant ændrer form. Harboøre Tange er en 
regressiv barriere, dvs. den rykker tilbage. Tilbagerykningen 
er ca. 1,5 m om året i østlig retning. På tre strækninger fast-
holdes kystlinien ved de såkaldte ”strong points”, henholds-
vis ved Thyborøn, imellem Høfde 41 og 43 og ved Langer-
huse. Kystlinien fastholdes her ved kystfodring, så der ikke 
her sker en tilbagerykning.

For 200 år siden lå kystlinien 2 km ude i det, der nu er 
Vesterhavet. For 150 år siden forsvandt Thisted – Ribelan-
devejen. På gamle kort kan man se byer, der nu er skyllet 
væk. Under stormfloder gennembrydes tangen. Det sidste 
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▼

stormflodsgennembrud skete i 1862, og det dannede den 
nuværende Thyborønkanal. Det er tankevækkende, at en 
stormflod i 1624 danner en kilometer bred kanal lidt syd 
for, hvor Høfde 42 er i dag. Omkring 1884 påbegyndes 
etablering af kystsikring i form af høfder og diger. Der har 
ikke siden 1863 været stormflodsgennembrud.

Geologisk består tangen øverst af ca. 8 – 10 m marin 
sand, derpå følger marin silt/ler, populært kaldet ”fjordler” 
eller ”aggerler”. Toppen af fjordleret ved kote ÷4 er ved 
Agger-1-boringen dateret til en alder af ca. 400 år, og 
bunden af fjordleret ved kote÷ 23 er ved Agger-2-boringen 
dateret til en alder af ca. 7.300 år. Sedimentationsraten har i 
gennemsnit været ca. 3 mm om året.

Cheminova
Cheminova blev grundlagt i Gladsaxe i 1938 af 
civilingeniør Gunnar Andreasen. I 1944 bliver fabrikken 
doneret til Århus Universitet, og det bliver et aktieselskab 
med Århus Universitet som eneejer. I 1944 flytter virk-
somheden til Måløv. På grund af problemer med at over-
holde kravene til spildevandsudledningen bliver fortsat 
spildevandsudledning  til Værebro Å forbudt af Overland-
væsenskommisionen. Fabrikken lukker og flytter i 1953 til 
Harboøre Tange.

Den gamle fabriksgrund (Gl. fabriksgrund)
Fabrikken opføres i 1953 på et oppumpet areal, nu kaldet 
Den gamle fabriksgrund, se oversigtskortet. Cheminova 
lejer det oppumpede areal af staten for en periode på 100 år 
(der resterer 49 år). Fabrikken opføres af billige materialer, 
og i de følgende år sker der en række produktionsuheld.

Fra 1953 producerer fabrikken insektbekæmpelsesmidler 
(parathion og senere malathion), desuden ukrudtsmidlet 
MCPA og fra 1956–1962 kviksølvholdige bejdsemidler. Pro-
duktionen af kviksølvholdige produkter stoppede i 1962. 
Der har aldrig været produceret DDT.

Spildevand og senere fast affald blev via et spildevands-
bassin på grundens sydlige del kørt i tankbiler til klitgryde-
depotet ved Høfde 42. I 1956 søger Cheminova Ministeriet 
for offentlige arbejder om tilladelse til deponering af fast 
affald i klitgryden og får tilladelse for en treårig periode. 
Før 1956 deponerede Cheminova det faste affald henholds-
vis nord og syd for selve fabriksgrunden. 

I perioden fra 1956–1960 flyttes produktionen gradvist 
ind til nye produktionsanlæg opført på halvøen Rønland. I 
1961 bliver de gamle fabriksbygninger revet ned og jævnet 
med jorden. En del kemikalieaffald blev på grunden. Områ-
det planeres og tildækkes med jord.

Under et arbejde med at stabilisere den gamle 2 m høje 
betonmur ud mod bredningen i 1981 frigives store mæng-
der kemikalier. På regeringsplan træffes beslutning om at 
undersøge omfanget af forureningen. Rapporten kommer 
i 1981 og fastslår, at ca. 3 tons kemikalier årligt siver ud i 
Nissum Bredningen. I 1982 nedsættes en arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Ringkøbing Amt, 
Thyborøn-Harboøre Kommune og Cheminova, og der 
udarbejdes et afværgeprojekt for at stoppe udsivningen.

I 1983 startes afværgeanlægget op med oppumpning af 
forurenet grundvand fra 20 boringer. Der etableres et kul-
rensningsanlæg. I 1985 påbegyndes opgravningen af 3 ”hot 
spots”, det fyldes på tromler og sendes til deponering i tyske 
saltminer. Opgravningen afsluttes i 1986.

OVER-
SIGTS-
KORT 
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Siden har der været afværget via oppumpning fra borin-
ger. Antallet af boringer er udvidet til 26. Afværgeanlægget 
følges løbende, og der udarbejdes årligt en statusrapport.

Høfde 42
I perioden fra 1953–62 udledes slamholdigt spildevand i et 
grubeformet areal kaldet klitgryden. I 1957 får Cheminova 
tilladelse fra Ministeriet for offentlige arbejder til at etablere 
en losseplads og deponere affald fra produktionen. Der er 
tale om affald fra produktion af herbicider, fungicider og 
insekticider, bl.a. parathion og malathion. Der depone-
res foruden filterkager, anlægsdele og kasseret emballage. 
Deponeringen sker frem til 1962.

I perioden 1957–62 deponeres op til 40 tons kemikalieaf-
fald indsamlet over hele landet af redningskorpsene Falck 
og Zonen. Affaldet omfatter parathion, nikotin, DDT, cal-
sium-arcenat, et kobber-arsen-præparat og kviksølvbejdse-
midler. Den egentlige mængde kendes ikke med sikkerhed. 
En del af det indsamlede affald er formodentlig destrueret 
lokalt rundt omkring i landet. Giftnævnet, der stod for 
indsamlingen, ønskede kampagnen tilrettelagt således, at 
Giftnævnet fik publicity, hvilket man må sige er lykkedes. 

Under en storm i 1962 forsvinder det yderste klitag-
tige dige. Depotet var egentlig gået i glemmebogen, men i 
forbindelse med, at Vandbygningsvæsenet i 1971 udvidede 
høfde 42 mod øst, blev depotet blotlagt. Der blev i 1971 
flyttet 1.250 m³ sandblandet kemikalieaffald ind i Svovlgru-
berne på Rønland. Den resterende del af klitgrydedepotet 
afdækkes med en beton-/asfaltkappe.

I 1976 afdækker en storm asfaltkappen. Det gav anled-
ning til lokal bekymring og Ringkjøbing amtsråd foreslår, at 
der etableres observationsboringer på forstranden.

På baggrund af omtalen anmoder miljøministeren Mil-
jøstyrelsen om at foretage en undersøgelse, der også skulle 
omfatte tilsvarende problemer i Danmark. I 1978 kommer 
rapporten, og den konkluderer, at depotet kan blive lig-
gende på nogle vilkår, der var fremsat af Thyborøn-Harbo-

øre kommunalbestyrelse. Miljøstyrelsen vurderer samtidig, 
at affaldsdeponeringen på Gl. fabriksgrund og i Svovlgru-
berne kan blive liggende.

I 1978 finder man et stort antal døde fugle på Harboøre 
Tange. Undersøgelser udført af Statens Veterinære Serumla-
boratorium viste, at fuglene døde af at spise parathion-for-
giftede tobisfisk.

I 1979 etablerer Amtsvandvæsenet boringerne på for-
stranden. På baggrund af resultaterne henstiller amtsrådet 
den 3. december 1980 til Ministeriet for offentlige arbejder, 
at depotet fjernes. Ministeriet afslår henstillingen med den 
begrundelse, at det er ministeriet uvedkommende.

Miljøstyrelsen foreslår i 1981 at udføre undersøgelser af 
depotets indhold og mængder.

Et tiltagende pres fra interesseorganisationer, aftagerlande 
af danske fisk og Ringkjøbing Amt medfører, at Folketinget 
i marts 1981 beslutter, at høfdedepotet skal fjernes.

Efter en storm i 1981 blotlægges beton-/asfaltkappen, og 
senere på sommeren fjernes 26.000 tromler med 1.200 tons 
kemikalier og 4.400 tons forurenet sand. Tromlerne sendes 
til deponering i saltminer i Hessen. Tilbage ligger en fem-
tedel af kemikalieresterne. Risikovurderingen af restforure-
ningen, der primært bestod af overslagsberegninger af årlige 
udsivningsmængder af kviksølv, viste, at restforureningen 
ikke ville udgøre et problem for Vesterhavet. Forurenings-
situationen blev herefter moniteret ved at følge udviklingen 
af kviksølvindhold i blåmuslinger i Vesterhavet.

I starten af 80’erne foranledigede fund af stærkt for-
højede kviksølvindhold i ænder udsat i søer umiddelbart 
øst for det tidligere giftdepot en lang række undersøgelser. 
Området, som blev kendt som ”Cheminova-hullet”, viste sig 
at være markant forurenet af kviksølv og organiske forbin-
delser. En afværgeforanstaltning til tørholdelse af ”Chemi-
nova-hullet” blev efterfølgende iværksat.

Det viste sig endvidere, at et større område på Harboøre 
Tange ligeledes var forurenet. Forureningen kunne henfø-
res til tidligere brud på Cheminovas spildevandsledninger, 

▼
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spredning fra giftdepotet og produktionsuheld på den Gl. 
fabriksgrund. Der blev derfor igangsat en monitering af 
kviksølvindhold i græsprøver (enge og græsningsarealer) 
og blåmuslinger (høfder i Vesterhavet). 

Ovennævnte monitering har vist, at Hg-indhold i græs-
prøver og blåmuslinger er faldet markant over de sidste 20 
år.

Efter en januarstorm i 2000, hvor amtet modtog en 
henvendelse om kemikalieagtig lugt på stranden ved 
Høfde 42, besluttede Ringkjøbing amtsråd at igangsætte en 
orienterende forureningsundersøgelse for at vurdere, om 
udsivningen fra depotresterne medfører en uacceptabel 
belastning af Vesterhavet. 

Undersøgelsen har vist, at restforureningen er væsentlig 
mere omfattende end vurderet efter ”oprydningen” i 
1981. Især har tilstedeværelsen af pools med tung fri fase 
bestående af bl.a. insekticidet parathion været meget 
overraskende. Det viser, at den tidligere risikovurdering af 
restforureningen i 1981 samt den efterfølgende monitering 
i Vesterhavet med fokus på kviksølv ikke har været optimal.

Undersøgelserne og risikovurderinger foregår stadigvæk, 
således at der kan træffes en afgørelse om, hvorvidt depotet 
skal fjernes, eller om forseglingen af depotet skal styrkes.

Rønland (Cheminova)
Produktionen flytter fra Den gamle fabriksgrund ind på 
Rønland i perioden fra 1956–60. I 1962 påbegyndes depo-
neringen på Rønland i Svovlgruberne. Siden 1962 er Che-
minovas spildevand udledt til Nordsøen via rørledninger 
ud for Høfde 42. I perioden 1962-65 deponeres fabrikkens 
faste affald i nogle klitgryder på det østlige Rønland, lige-
som der opmagasineres op til 1.500 ståltromler med fly-
dende ”giftaffald”.

I 1965 påbydes Cheminova, at deponeringen af affald 
skal foregå i tætte og overdækkede betongruber – disse 
betongruber omtales som Svovlgruberne. Svovlgruberne 
anvendes frem til 1983 til deponering. I 1971 deponeres 

materiale fra Høfde 42 i forbindelse med beskadigelse af 
høfdedepotet.

I 1977 blev der fundet tegn på, at Svovlgruberne var 
utætte. Dette førte til etablering af et afskærende dræn øst 
og nord for gruberne. Yderligere undersøgelser fører til, at 
afværgeanlæggene udbygges med etablering af tre afværge-
boringer og et krydsdræn i 1981/1982.

I 1982 udarbejdes et samlet projekt for afskæring af 
grundvandsstrømmen. Der opstilles en grundvandsmodel, 
og de fornødne dræn og boringer etableres.

I 1983 konstateres det, at der under store dele af produk-
tionsområdet er forurenet med stoffer fra produktionen. 
Der udføres efterfølgende undersøgelser, og i 1984 opstilles 
og kalibreres en ny grundvandsmodel for hele Rønland. I 
1983 konstateres der ligeledes en forurening på fabriksom-
rådets sydlige del, og der etableres også her afværgeboringer. 
Dette medfører, at alle underjordiske installationer sløjfes, 
og nye etableres i rørbroer over terræn.

Afværgeanlæggene kontrolleres efter et fastsat program, 
og der afrapporteres årligt.

I perioden fra slutningen af 80’erne og frem til 2000 bort-
graves store dele af Svovlgruberne. Svovlet blev genanvendt 
til svovlsyreproduktion. En rest på ca. 16.500 m³ kviksølv-
holdigt affald er blevet indkapslet og ligger som et depot på 
grunden.

I slutningen af 80’erne etableres et biologisk rensningsan-
læg, hvilket har medført en væsentlig reduktion af fosforind-
holdet i spildevandet. 

Siden etableringen af afværgeanlægget har forureningsud-
viklingen været fulgt. Det sker med en årlig statusrapport 
efter et program fastsat af Ringkøbing Amt. Der udføres 
løbende justeringer efter behov.

▼
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Slamholdigt spildevand køres  
til klitgryden

Fast affald deponeres i klitgry-
den

Der etableres spildevandsled-
ning fra Gl. fabrik til klitgryden

Det statslige giftnævn depo-
nerer 40 ton insektgifte samt 
kviksølv- og arsenholdigt kemi-
kalieaffald.

Deponeringen ophører

Vandbygningsvæsenet støder 
under udbedring af høfderne på 
depotet 

Asfaltkappen blotlægges

Ca. 80 % af Høfdedepotet fjer-
nes

Undersøgelserne genoptages

Produktionen påbegyndes ind på 
Rønland

Fast affald deponeres i en klitgryde 
på Rønlands østlige del

Påbud om at anvende tætte over-
dækkede beholdere (Svovlgruberne)

Dele af Høfde 42 depotet flyttes til 
Svovlgruberne

Afværgeanlæg etableres

Der opstilles en grundvandsmodel 
og afværgeanlægget udbygges

Årstal Cheminovas gamle fabriksgrund Høfde 42 Cheminova 

1953

1956 – 60

1956

1957 - 62

1961

1962

1965

1971

1976

1977

1981

1982

1983

1985

2000

Fabrikken etableres på Harbo-
øre Tange

Produktionen flyttes gradvis til 
Rønland

Under gravearbejde på forstran-
den frigives store kemikalie-
mængder

 

 

 
Afværgningen starter

 

3 hotspot afgraves og sendes til 
deponering

▼

HISTORISK OVERSIGT
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Kærgård Klitplantage
Miljøminister Connie Hedegaard har bedt Miljøstyrelsen og 
Ribe Amt om inden den 1. februar 2005 at beskrive en eller flere 
mulige tekniske løsninger, så der kan ryddes op i den omfattende 
forurening ved Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet. Det virker 
også stødende på mig, at der har ligget en omfattende forurening 
i 30 år. Sådan kan vi ikke blive ved, sagde Connie Hedegaard bl.a. i 
et samråd i Folketinget den 15. september. 
Læs her, hvad ministeren svarede på spørgsmålene ved samrådet.

Samrådsnotat
Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BZ, BÆ og BØ 
(alm. del – bilag 1214) og spørgsmål CA og CB (alm. del 
– bilag 1237), stillet af Folketingets Miljø- og Planlægnings-
udvalg den 9. september 2004 hhv. den 13. september 2004.
Spørgsmålene besvares samlet.

Spørgsmål nr. BZ:
Hvor længe har staten kendt til problemet med udsivning 
af miljøgifte fra Grindstedværkets gamle spildevandsdepot 
under Kærgård Klitplantage, og hvorfor har staten ikke 
bidraget til oprydningen?

Spørgsmål nr. BÆ:
Hvem er ansvarlig for den fortsatte udsivning, efter at virk-
somhedens tilladelse til at deponere spildevand i plantagen 
er ophørt?

Spørgsmål nr. Bø:
Er der andre sager, hvor der sker udsivning af miljøgifte i 
lignende omfang ud over Cheminovas giftdepot på Harbo-
øre Tange og Grindstedværkets gamle spildevandsdepot?

Spørgsmål CA:
Ministeren bedes redegøre for de tekniske muligheder for at 
rydde op på Kærgård Klitplantage.

Spørgsmål CB:
I forlængelse af samrådsspørgsmål CA ønskes det oplyst, 
hvilke initiativer, ministeren agter at igangsætte for en sådan 
oprydning.

Svar:
Staten har kendt til udsivningen fra depotet siden starten 
af 1960’erne. I 1961 anbefalede Sundhedsstyrelsen badefor- ▼
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bud, som trådte i kraft i 1964. I 1973 ophørte deponerin-
gen, og siden 1972 er der gennemført en række miljøunder-
søgelser i området.

Der har tidligere været planer om afværgeforanstalt-
ninger, som imidlertid er blevet udsat. Miljøstyrelsen har 
således i 1994 efter drøftelser med Ribe Amt vurderet, at det 
måtte anses for mere vanskeligt at gennemføre en effektiv 
afværgeforanstaltning end oprindeligt forventet. Miljøsty-
relsen forudså samtidig, at det ikke var muligt at fastsætte 
præcise skøn over, hvornår den ønskede effekt af afværge-
foranstaltningerne ville være opfyldt. Endvidere vurderede 
Miljøstyrelsen, at forureningsproblemet over for mennesker 
og miljø ved Kærgård Plantage var mindre, end hvad der 
sås ved andre affaldsdepoter.

På denne baggrund besluttede Miljøstyrelsen sammen 
med Ribe Amt og Blåvandshuk Kommune at udskyde 
iværksættelsen af afværgeforanstaltninger ved Kærgård 
Plantage og i stedet følge udviklingen gennem et 3-årigt 
overvågningsprogram. Overvågningen blev sat i gang i 1996 
og afrapporteret i 2002.

I 2002 besluttede Ribe Amtsråd på baggrund af resulta-
terne af overvågningsprogrammet at fortsætte overvågnin-
gen.

Om ansvarsforholdene kan jeg oplyse, at det ikke vil være 
muligt efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven 
at påbyde Grindstedværket at fjerne depotet. Grindstedvær-
ket kan heller ikke gøres ansvarlig efter erstatningsreglerne, 
det har kammeradvokaten indstillet i 1991.

I 1983 blev så loven om kemikalieaffaldsdepoter vedtaget. 
Loven skabte grundlag for, at det offentlige kunne rydde op 
i tilfælde, hvor der ikke var mulighed for at påbyde forure-
neren at rydde op. Sagen er derfor siden 1983 overgået til 
offentlig indsats.

Grundlaget for den offentlige indsats blev i 1990 videre-
ført i lov om affaldsdepoter og i 2000 i Lov om forurenet 
jord.

De offentlige myndigheder har imidlertid ikke handle-
pligt til oprydning, men pligt til at træffe beslutning om 
op- eller nedprioritering af oprydning.

Før 1996 var der i loven en arbejdsfordeling mellem amt 
og stat. Amterne afholdt udgifter til undersøgelser og prio-
riterede mellem sagerne inden for amtsgrænsen. Staten stod 
for landsprioriteringen og afholdt udgifter til etablering af 
afværgeforanstaltninger, mens amterne betalte driften af 
afværgeforanstaltninger. Efter en lovændring i 1996 er det 
amterne, der alene står for prioriteringen og afholder udgif-
ter til såvel undersøgelser som afværgeforanstaltninger.

Ribe Amt er ikke forpligtet til at iværksætte en offentlig 
indsats over for forureningen, men kan rydde op, hvis de 
prioriterer det – hvis amtet vurderer, at der er tungtvejende 
grunde hertil.

Med hensyn til spørgsmålet om, om der er andre sager, 
hvor der sker udsivning i lignende omfang, har jeg bedt 
Miljøstyrelsen om at stille spørgsmålet til amterne, som har 
opgaven med at opspore og kortlægge de gamle affaldsde-
poter. De svar kan vi bede om i forbindelse med amternes 
indberetninger om jordforurening for 2004.

Nu er sagen om forureningen ved Kærgård Plantage så 
kommet op igen. Det er jo den aktuelle anledning til det her 
samråd.

Og lad mig sige det åbent, det virker også stødende på 
mig, at der har ligget en omfattende forurening i 30 år, 
uden for det første at nogen har gjort noget ved det, og for 
det andet og værre endnu – uden at der er udsigt til andet 
end en diskussion af, hvis bod det er. Sådan kan vi ikke blive 
ved.

▼
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Derfor bad jeg straks torsdag morgen Miljøstyrelsen 
og Ribe Amt om at sætte sig sammen, så vi kan få styr på, 
hvad der skal, og hvad der kan gøres i denne sag.

Miljøstyrelsen og Ribe Amt mødtes mandag og er enige 
om, at der ikke i dag ligger et opdateret afværge- eller 
oprydningsprojekt, som er klart til at blive iværksat.

Før der kan gøres noget, må vi have de tekniske 
løsninger på bordet. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen 
og Ribe Amt om inden den 1. februar 2005 – godt fire 
måneder – at komme med en plan, som skal indeholde en 
opdateret sundhedsmæssig vurdering og beskrive en eller 
flere mulige tekniske løsninger. I planen skal der også være 
en afvejning af fordele og ulemper ved de foreslåede tekni-
ske løsninger samt økonomiske overslag.

Dette har jeg i går aftalt med Ribes amtsborgmester Lau-
rits Tørnæs og aftalen om, hvad der skal komme bud på til 
1. februar, omdeler jeg her, så udvalget kan få et indblik i, 
hvad der skal ske.

”Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe med deltagere 
fra Miljøstyrelsen og Ribe Amt.
Gruppen skal:
• redegøre for eksisterende viden om forureningen og give 
en vurdering heraf

• sikre en fornyet sundhedsvurdering i forhold til:
• badning
• ophold på strand og i klitter
• fiskeriet
• overordnet beskrive:
• mulige tekniske foranstaltninger i form af mulighed for 
opsamling af forurening, mulighed for rensning eller evt. 
andre tekniske foranstaltninger

• effekten af eventuelle foranstaltninger (efterladt restfor-
ureninger f.eks. efter en oprensning)

• udarbejde grove økonomiske estimater for en eventuel 
teknisk løsning

• udarbejde en indstilling med en afvejning af fordele og 
ulemper ved at iværksætte en sådan løsning

• skitsere eventuelle efterfølgende faser
• den 1. februar 2005 fremkommer styregruppen med for-
slag til plan for det eventuelle videre arbejde“.

Når vi så får disse bud – ja så må vi jo straks vende tilbage.

Kilde: Miljøministeriets hjemmeside,15. september 2004
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Vores vand
Hvordan står det til med vores grundvand? Og hvordan har havmiljøet det 
egentlig? Du kan få klar besked om, hvordan vores vand har det i det ny Natur 
& Miljø temahæfte for 2003, som netop er udkommet

Årets tema er vand. Grundvandressourcen, iltsvind i fjorde og have, gen-
etablering af søer og vandløb, olieforurening og spildevandsrensning er nogle 
af de emner, der tages op. 

Den glade nyhed er, at søer, vandløb og fjorde har fået det bedre. Fra første 
halvdel af 1980’erne og frem til 2003 er forbruget af kvælstof i handelsgød-
ning halveret og forbruget af fosfor fra handelsgødning reduceret med cirka 
70 procent. Samtidig er salget af pesticider til landbruget mere end halveret 
fra 1981 til 2002. Flere søer bliver genetableret, og vandet klarer op. 

Grundvandsressourcen er til gengæld presset. Især omkring de større byer, 
hvor der flere steder pumpes så meget vand op, at det ikke kan nå at gendan-
nes. I Nordsjælland og omkring København overudnyttes grundvandsressour-
cen med knap 80 mio. kubikmeter om året. 

Olieforurening af havet er også kommet i søgelyset. Udledning af olie med 
produktionsvandet fra danske olieplatforme har nemlig været stigende i de 
senere år. Antallet af observerede olieforureninger i Nordsøen er også steget i 
løbet af 1990’erne. Det skyldes dog først og fremmest en mere intensiv over-
vågning af forureningen. 

Det samlede Natur & Miljø-indikatorsæt for 2003 på 70 indikatorer kan 
findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/tvær/07040000.htm, hvor 
du også finder en elektronisk udgave af temahæftet.

US-EPA
REACHIT Streamlined!.  In August of 2004, the new EPA Remediation and 
Characterization Innovative Technology (REACH IT) database web site was 
released with major upgrades to the search options such that finding cha-
racterization or remediation technologies for a particular problem set is now 
much more streamlined. Additionally, there has been a thorough effort to 
update the information associated with the more than 450 technology ven-
dors and 700 plus technologies in REACHIT. New features, in addition to the 
streamlined navigation, include the following: One-click access to searches on 
topics of interest to the remediation community (the Spotlight section), the 
most commonly searched technologies and contaminants, and customized 
user-created queries; faster searches for specific vendors, technology trade 
names, and sites with alphabetical indexes; one-click downloading of search 
results in a spreadsheet format; and,  summary of EPA REACH IT data in the 
Information Snapshots section.  See http://www.epareachit.org.

Innovative Remediation and Site Characterization
Technologies Resources CD-ROM (EPA 542-C-04-002).  This CD-ROM, pro-
duced by the EPA Office of Superfund Remediation and Technology Innova-
tion, contains more than 120 documents and other electronic resources.  To 
order a free copy, submit a request at http://www.epa.gov/ncepi or email the 
request to ncepiwo@one.net .  You may also contact (800) 490-9198 or (513) 
489-8190 or fax your request to (513) 489-8695.
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Selvbetjening – nye muligheder! 
Der findes efterhånden rigtig mange gode muligheder for selvbetjening i for-
hold til det offentlige. Men hvem der tilbyder hvad kan være lidt svært som 
borger at følge med i. Mange kommuner er derfor gået i gang med at skabe 
”Én indgang til offentlig selvbetjening”, som omfatter både kommunale, amts-
lige og statslige selvbetjeningsmuligheder. 

Tjek dine ejendomsdata! På www.ois.dk kan du finde oplysninger på din og 
andres ejendom. Hvis du er logget på, kan du se over 400 oplysninger om din 
ejendom, du kan give din kommune besked om rettelser til dine BBR-oplys-
ninger, og du kan printe dine BBR-data.

På www.cpr.dk kan du søge online registerindsigt. 

Endelig indeholder Told og Skats hjemmeside en række muligheder inden 
for selvbetjening. Du kan beregne din skat og befordringsfradrag, indberette 
kontonummer til overskydende skat eller til børnefamilieydelse, indberette 
e-mailadresse og meget mere. Du finder i øvrigt information og vejledning til 
alle tjenesterne.  

Ny branchebeskrivelse fra AVJ
AVJ har netop udsendt branchebeskrivelsen ”Beton og cementvarefabrik-
ker”, som er den første af 6 nye branchebeskrivelser. De resterende 5 
brancher er: Sæbe-, vaske- og rengøringsfremstilling, Glasfiberindustri, 
Smede-, maskinværksteder og maskinfabrikker, Farve- og lakfabrikker 
samt Skydebaner. De udgives i et jævnt tempo frem til december 2004.

 Hvis du vil være sikker på at modtage de nye branchebeskrivelser, så 
tilmeld dig mailservice på www.avjinfo.dk/bladetAVJinfo >Abonner på 
AVJinfo. Foruden bladet sendes også alle nye rapporter i pdf-format til 
abonnenterne – så skal du ikke sidde og vente på papirudgaven.

Miljøministeriet har samlet en række links og portaler om miljø og sundhed, se:

www2.min.dk/miljo_og_sundhed/Potal_og_temasider.htm

Web-informationer om Cheminova og Høfde 42
 
Ringkøbing Amt: www.ringamt.dk > Amt og opgaver > Natur, vand og miljø > Høfde 42

Cheminovas hjemmeside: www.cheminova.com
 
Miljøministeriets hjemmeside: www.mim.dk – brug søgefunktionen
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Lettere at kigge amterne i kortene
Amterne leverer 2-3000 kort om dagen pr. amt til borgerne via internettet. Oplysning-
erne på kortene er mange – fra byzonegrænser over beskyttet natur til forurenede 
grunde. Amterne har udviklet de mange korttemaer i samarbejde med brugerne. Nu 
sættes der ekstra skub i samarbejdet mellem amterne, så brugerne kan hente mange 
flere oplysninger på amternes kort og få de samme oplysninger overalt i Danmark.  

De kommende 2 år vil amterne i samarbejde modernisere 
information på landkort til gavn for brugerne og dermed 
for den offentlige service i Danmark. Også efter den nye 
kommunalstruktur vil disse oplysninger være nyttige for 
borgerne, og for de nye myndigheder vil det være en bety-
delig fordel med ens materiale for hele landet.

Baggrund 
Amterne begyndte i 1998 at vise kort på internettet. Det 
har været en stor succes, og borgerne henter i gennemsnit 
2-3000 kort om dagen pr. amt. I starten var der kun få kort-
temaer, og de var især til brug for landbrugets konsulenter. 
De enkelte amter har ud fra brugerønsker løbende udviklet 
deres kort på nettet, så de nu er det sted, man kigger, hvis 
man ønsker oplysninger om forhold i det åbne land eller 
om miljø. Løsningerne anvendes derfor også i forbindelse 
med ejendomshandel eller kommunernes planlægning. 
Den løbende tilpasning af brugerønskerne har dog også 
betydet, at løsningerne har udviklet sig i forskellig retning. 
Det giver problemer, hvis man har brug for oplysninger, 
der går på tværs af de administrative grænser. Amterne 
har derfor i fællesskab lavet en plan for modernisering af 
kortene på internettet. Planen er netop sat i værk. I første 
fase af planen er det aftalt at lægge endnu flere korttemaer 

ud på nettet. Det betyder, at det er blevet endnu lettere for 
brugerne at få overblik over, hvilke restriktioner, planer og 
tilskudsmuligheder der findes på det areal, der interesserer 
dem. Samtidig vises kortene med ny teknologi kaldet Web 
Map Service (WMS), så brugerne kan hente geografisk 
orienterede kort ind i deres egne programmer som billeder 
og bruge dem dér. For de professionelle brugere betyder 
den direkte adgang med WMS, at de kan spare ressourcer 
på at hente og konvertere amternes data, samtidig med 
at brugerne hele tiden kan få de samme oplysninger, som 
amternes medarbejdere bruger. En stor del af amterne er 
nu ved at være på plads med udvidelsen af kortløsningerne 
på nettet. Man finder amternes kort via kortet på www.mil-
joeportal.dk. Men det bliver endnu bedre! Den næste fase i 
planen er at harmonisere data over amtsgrænserne. 

Det er en meget stor opgave, som kommer til at strække 
sig over de næste par år. Det starter med et møde mellem 
amterne og deres samarbejdspartnere den 1. september i 
Vingsted. Her starter vi med at få afklaret brugernes behov, 
og derefter går amternes fagfolk i gang med selve harmoni-
seringsarbejdet. 

Kilde: Viborg Amt

Indsatsplan til sikring rent 
drikkevand til 50.000 husstande 
Politikerne i Københavns og Roskilde 
amter har vedtaget en ny plan, der 
skal beskytte grundvandet mod foru-
rening ved Danmarks største indvin-
dingsområde for drikkevand. Planen 
er nødvendig, for at 50.000 husstande 
i hovedstadsområdet også i fremtiden 
kan forsynes med rent drikkevand 
– og den kan betyde investeringer på 
op til 74 mio. kr. 

Københavns og Roskilde amter 
har i fællesskab og i samarbejde 
med Københavns Energi, de lokale 
vandværker, de berørte kommuner 

og interesseorganisationer for natur, 
landbrug og lokalområdet udarbejdet 
en indsatsplan, der skal beskytte de 
6 millioner kubikmeter grundvand, 
der pumpes op fra Solhøj Kildeplads 
og 6 mindre vandværker i et område 
mellem Taastrup og Roskilde. Solhøj 
Kildeplads er landets største kilde-
plads, og den drives af Københavns 
Energi. 

Kildepladsen forsyner ca. 50.000 
husstande i hovedstadsområdet 
med rent drikkevand, uden at det 
er nødvendigt at rense vandet først. 

Indsatsplanen indeholder en række 
foranstaltninger og aktiviteter, hvor de 
vigtigste er, at amterne skal overvåge 
og rense gamle forureninger op, 
amterne skal udpege nye områder til 
skovrejsning og nye områder, hvor 
landmændene kan søge tilskud til 
miljøvenlige landbrugsordninger, og 
endelig skal amter og kommuner føre 
målrettede tilsyn med landbrug og 
virksomheder. 

Kilde:  www.ra.dk
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Lettere at kigge amterne i kortene

1

Artikel-overvågning

Jura og politik
Mange spørgsmål til miljømini-
steren om Cheminova
Besvarelserne fra Miljøstyrelsen 
viser, at de nyeste beregninger af 
udsivningen fra depotet ved Høfte 
42 er større end tidligere antaget. 
Udsivningen af parathion er nu 
beregnet til mellem 89 og 124kg/år 
mod 18 kg/år i amtets statusrap-
port fra 2003. Ringkjøbing Amt har 
også foretaget en fornyet vurdering 
af vandkvalitetskravet til parathion. 
Amtets revurdering har ført til, at 
kriteriet vil blive ændret fra den 
nuværende værdi på 0,01 µg/l til 
0,0003 µg/l. Det skønnes, at det nye 
krav vil være overskredet i Nissum 
Bredning og i Vesterhavet på en 
kyststrækning på minimum 20 km 
i 1 km’s afstand fra kysten. Miljømi-
nisteren oplyser, at hun fortsat er 
indstillet på at finansierer halvdelen 
af udgifterne baseret på de nuvæ-
rende overslag for etablering af en 
afværgeforanstaltning, der vil sikrer, 
at udsivningen til Vesterhavet ikke 
udgør en risiko. Ministeren afventer 
Ringkjøbing Amts stillingtagen til 
finansieringen. Det forventes, at 
amtet har taget stilling hertil primo 
oktober 2004. Der rejses fortsat tvivl 

Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke 
artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores 
fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration 
m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

om, hvorvidt en afværgeløsning med 
en spunsning og overdækning er 
god nok til at sikre mod udsivning.

Spørgsmål stillet af folketings-
medlemmer til miljøministeren: 
Spørgsmål nr. S4880, S4881, S4882, 
S4887, S4888, S4889, S4891, S4895, 
S5244, S5245, S5246, S5247. Spørgs-
målene og besvarelserne kan læses på 
www,folketinget.dk.

Om forbud mod efterårssprøjt-
ning med glyfosatholdige sprøj-
temidler
Miljøstyrelsen finder ikke, at der på 
nuværende tidspunkt er et fagligt 
grundlag for at træffe en afgørelse 
om en begrænsning i efterårsanven-
delsen af glyfosat.

Spørgsmål S5020 og S5196 fra 
Keld Albrechtsen til miljøministeren. 
Besvaret den 25. august og 9. septem-
ber 2004. Spørgsmål og svar kan læses 
på www.folketinget.dk.

Når vi sætter pris på miljøet 
– Miljøøkonomi i praksis
Hvad er en miljøgevinst værd? 
Hvordan sætter man pris på miljøet? 
Hvordan reducerer Danmark CO2-

udslippet omkostningseffektivt? 
Hvor meget falder støjramte grunde 
i værdi? Kan det betale sig at restau-
rere et vandløb? Det er nogle af de 
spørgsmål, miljøøkonomi beskæfti-
ger sig med.

Desuden kan du her finde 
konkrete eksempler på, hvordan 
miljøøkonomiske analyser har dan-
net grundlag for nye initiativer og 
politiske beslutninger.

Miljø-Tema nr. 27, 2004 fra Miljøsty-
relsen. ISBN 87-7614-191-8. Publikatio-
nen kan hentes på www.mst.dk. ▼
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3
2

Risikovurdering

Kortlægning og 
undersøgelser
Branchebeskrivelse for beton- og 
cementvarefabrikker
Den nyeste branchebeskrivelse fra 
AVJ omhandler beton- og cementva-
refabrikker. Rapporten indeholder en 
generel beskrivelse af branchen og 
dens miljøforhold med særlig fokus 
på risikoen for jord- og grundvands-
forurening. Med afsæt heri giver 
rapporten anbefalinger til amternes 
arbejde med kortlægning og under-
søgelser af denne branche.

Branchebeskrivelse for beton- og 
cementvarefabrikker, Teknik og 
Administration Nr. 1 2004, udgivet af 
Amternes Videncenter for Jordforure-
ning og udarbejdet af Rambøll. Rap-
porten kan hentes fra www.avjinfo.dk.

Naturlige pesticider og grund-
vandet 
Planter kan producere deres ”egne 
pesticider”. Gennem en række 
eksempler beskrives, hvordan de 
planteproducerede pesticider under 
visse omstændigheder er mobile 
og relative persistente i geomiljøet. 
For de naturlige pesticider er der 
ikke fastsat en grænseværdi, selvom 
nogle kan være toksiske, som f.eks. 
ptaquilosid fra Ørnebregneslægten.

Lars Holm Rasmussen, Anne Louise 
Gimsing, Nanna Bjarnholt, et al. 
Dansk Kemi nr. 9, september 2004, 
årgang 85, side 14-18. ISSN 0011-6335.

Hormonforstyrrende effekter af 
kombinationer af pesticider
Hvad sker der, når vi mennesker 
udsættes for en cocktail af hormon-
forstyrrende pesticider gennem 
kosten? Vi har undersøgt pesticid-
blandinger i cellekulturer og i 
dyreforsøg for at vurdere samspillet 
mellem stofferne. Undersøgelserne 
har fokuseret på østrogene og anti-
androgene effekter, som har varieret 
fra komplekse funktionelle og mor-
fologiske forandringer til ændringer 
på molekylært niveau. Vi har fundet, 
at pesticider, der virker via samme 
virkningsmekanisme, virker additivt. 
Derfor skal man i den sundheds-
mæssige risikovurdering for men-
nesker tage højde for dette samspil 
mellem stofferne. 

Anne Marie Vinggaard; Eva Bone-
feld-Jørgensen; Helle Raun Andersen. 
Bekæmpelsesmiddelforskning fra 
Miljøstyrelsen nr. 88, 2004. ISBN 87-
7614-284-1. Publikationen kan hentes 
på www.mst.

Pesticiders påvirkning af planter 
og alger i vandmiljøet
Påvirker ukrudtsmidler i vandmiljøet 
væksten af vandplanter og alger? 
Generelt må vi svare nej til dette 
spørgsmål. Tilstedeværelsen af 
ukrudtsmidler i de koncentrationer, 
der er blevet målt i overfladevand i 
Danmark, vil næppe lægge vandløbs-
strækninger øde eller ændre sam-
mensætningen af den neddykkede 
vegetation markant. I hvert fald ikke, 
hvis effekten af stofferne vurderes 
enkeltvis for hvert middel. Der er 
dog visse stoffer og situationer, der 
kan være problematiske og derfor 
kræver særlig opmærksomhed. 

Nina Cedergreen; Jens C. Streibig; 
Niels Henrik Spliid, Bekæmpelsesmid-
delforskning fra Miljøstyrelsen nr. 89, 
2004. ISBN 87-7614-338-4. Publikatio-
nen kan hentes fra www.mst.dk.

▼
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Bekæmpelsesmiddelstatistik 
2003
Publikationen indeholder en total 
opgørelse over salget af bekæmpel-
sesmidler opdelt på anvendelsesom-
råde ifølge inddelingen i ”Miljøsty-
relsens oversigt over godkendte 
bekæmpelsesmidler” samt en opgø-
relse over de enkelte virksomme 
stoffer. Statistikken indeholder en 
opgørelse over salg af bekæmpelses-
midler i årene 2001/2003 indsamlet 
via årlige indberetninger fra fabri-
kanter og importører af godkendte 
bekæmpelsesmidler. Ud fra dette 
er landbrugets forbrug opgjort, og 
behandlingshyppigheden er bereg-
net for 2003.

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 
9, 2004. Publikationen kan hentes på  
www.mst.dk.

5Andre udgivelser
4Softtransport  

og omsætning

Technical Documentation of Pest-
Surf, a Model describing Fate and 
Transport of Pesticides in Surface 
Water for Danish Conditions
PestSurf er et værktøj, der har til 
formål at udføre pesticidsimulerin-
ger til vurdering af plantebeskyttel-
sesmidlers forventede påvirkning af 
nærliggende overfladevand. PestSurf 
er parameteriseret på to danske 
oplande. Rapporten indeholder den 
tekniske dokumentation for pro-
grammets specielle processer, dvs. 
vinddrift, tørdeposition, kolloidtrans-
port og pesticidrelevante processer 
i vandløb og søer. Desuden findes 
en beskrivelse af modellens bruger-
flade. 

Merete Styczen; Søren Peterse; 
Niels K. Olsen; et al; DHI – Vand og 
Miljø. Bekæmpelsesmiddelforskning fra 
Miljøstyrelsen nr. 64, 2004. ISBN 87-
7614-255-8. Publikationen kan hentes 
på www.mst.dk.

Scenarios and Model Describing 
Fate and Transport of Pestici-
des in Surface Water for Danish 
Conditions
Rapporten beskriver scenarier til 
vurdering af pesticidforekomst i 
overfladevand, opstillet for områder 
med henholdsvis moræneler og 
sandjord i Danmark. De medtagne 
processer og baggrunden for valg 
af områder er beskrevet, og para-
meterisering af procesbeskrivelser 
er gennemgået. Der er vist eksem-
pler på massebalancer for vand og 
stof. Modelopstillingerne afviger 
fra FOCUS’ overfladevandsscena-
rier ved at være gennemregnet i et 
koblet modelsystem, ved at medtage 
tørdeposition og kolloider, ved at 
simulere en længere årrække og ved 
at arbejde med et fuldt defineret 
opland.

Merete Styczen; Søren Petersen; 
Peter B. Sørensen. Bekæmpelsesmid-
delforskning fra Miljøstyrelsen nr. 63, 
2004. ISBN 87-7614-251-5. Publikatio-
nen kan hentes på www.mst.dk.

Calibration of Models Describing 
Pesticide Fate and Transport in 
Lillebæk and Odder Bæk Catch-
ment
Pesticidtransport og nedbrydning er 
modelleret i to små danske oplande 
på henholdsvis sand og moræneler. 
Modelsimuleringerne er sammen-
lignet med målinger af vandstrøm-
ninger, grundvandspejlinger, og 
pesticidkoncentrationer i dræn og 
vandløb. Fire pesticider er gennem-
regnet fra tildeling på marken til 
forekomst i vandløb.

Merete Styczen; Søren Petersen; 
Michael Kristensen; et al. Bekæmpel-
sesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 
nr. 62, 2004. ISBN 87-7614-275-2. Pub-
likationen kan hentes på www.mat.dk.

Evaluation of health hazards by 
exposure to BAM (2,6-Dichloro-
benzamide) and risk characterisa-
tion of drinking water exposure 
Formålet med denne rapport er 
at vurdere BAM’s toksicitet og at 
udarbejde en risikokarakterisering, 
som kan benyttes i forbindelse med 
vurdering af forurenede drikkevands-
boringer. Vurderingen bygger på ind-
hentning af data fra litteraturen, og 
som det hedder i sammenfatningen, 
er der generelt tale om ældre studier 
af stoffers toksicitet, som blev udført 
for over 30 år siden. Det vurderes, 
at dataene, trods alderen, er anven-
delige. Baseret på den samlede 
datamængde foreslås en NOAEL 
spændvidde på 2,5-6 mg/ kg lgv/dag 
til risikokarakterisering. 

Karl-Heinz Cohr og Flemming A. 
Simonsen; Dansk Toksikologisk Center. 
Miljøprojekt nr. 943 fra Miljøstyrelsen. 
Rapporten er på engelsk og kan hentes 
på www.mst.dk.
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6. oktober 
2004 

Prøvens vej fra bor til bord ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

21. oktober 
2004 

Er jord og grundvand blevet renere de sidste 
25 år? 

ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægerborg Allé 166, 
Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

24.-28. okto-
ber 2004 

Oxidation and Reduction Technologies for In-
Situ Treatment of Soil and Groundwater 

ENVIRON International 
Corporation 

Town and Country Resort & Conven-
tion Center, San Diego, Californien, 
USA 

www.redoxtech.com  

1. november 
2004 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-
33, København, 15.00-18.00. 

www.ida.dk  

3. november 
2004 

Fremtidens miljøforvaltning ATV Jord og Grundvand Radisson SAS H.C. Andersens Hotel, 
Odense 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

4.-5. novem-
ber 2004 

Second European Conference on MTBE DTU, TU og IIQAB Barcelona, Spanien E-mail: mpeqam@cid.csic.es  

11. november 
2004 

Tålegrænser for natur og vandmiljø i Danmark IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-
33, København, kl. 15.00-21.00. 

www.ida.dk  

17. november 
2004 

Forurener punktkilder overfladevand? ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jærgersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

17. november 
2004 

Danmark i front med IT til vand IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-
33, København, 15.00-21.00. 

www.ida.dk  

10.-13. januar 
2005 

ONSITE – 2005 – Thirteenth international con-
ference on-site analysis ... the la comes to the 
field 

OnSite Committee, Info-
Science Services 

Arlington, Virginia (Washington D.C., 
USA 

www.ifpac.com/onsite  

24.-27. januar 
2005 

Third International Conference on Remediation 
of Contaminated Sediments 

Battelle New Orleans, Louisiana, USA www.battelle.org/sedi-
mentscon  

3.-7. oktober 
2005 

ConSoil 2005 FZK/TNO/brgm Bordeaux, Frankrig www.consoil.de  

Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening.  
Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen. 
 Send dem til avjinfo@arf.dk 


