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”Blodbly” er et nyt ord i min ordbog.
Ordet er sammensat af ordene ”blod”
og ”bly” og betyder den koncentra-
tion af bly, der kan måles i  blodet hos
mennesker. Dette ord er lige blevet
aktualiseret i en ny rapport fra Stads-
lægen i Københavns Kommune. Rap-
porten indeholder en beskrivelse af en
undersøgelse, som har haft til formål
at undersøge, om beboerne i 3 have-
foreninger med stærk bly- og cad-
miumforurenet jord har højere kon-
centrationer af bly og cadmium i blo-
det end normalbefolkningen, og der-
næst, om der er en sammenhæng
mellem graden af eksponering og
blodbly og blodcadmium.

Der er foretaget blodprøver på 150
voksne og 49 børn, der alle bor i
haveforeninger, som er anlagt på
gamle lossepladser, og den glædelige
konklusion på undersøgelsen er, at
mennesker, der bor på forurenet jord,
ikke har højere koncentration af bly i
blodet end andre danskere.

Undersøgelsen viser på den anden
side, at de voksne, der er omhyggelige
med håndvask, har lavere blodbly end
de øvrige undersøgte, og at børn, der
har tendens til at putte ting i munden,
har højere blodbly end de øvrige un-
dersøgte børn.

Da det meste af Københavns jord
er forurenet med bl.a. bly, har Stads-
lægen og Miljøkontrollen rådgivet
børneinstitutioner og kolonihaveejere
om, hvordan påvirkningen nedbrin-

ges ved indretning af haven og skær-
pet hygiejne. Beboerne er tilsvarende
blevet undersøgt for udsættelse af
cadmium. Blodets indhold af cad-
mium kunne ikke relateres til jord-
forurening.

Dette resultat må give stof til efter-
tanke. På den ene side kan man sætte
spørgsmålstegn ved betydningen af
en lang række af vores undersøgelser
og tiltag på forurenede grunde. På
den anden side viser resultaterne, at
det er vigtigt at finde de forurenede
grunde og sætte ind med oplysning
om betydningen af god hygiejne. Det
må derfor siges, at Miljøstyrelsens vej-
ledning om rådgivning af beboere i
let forurenede områder, som står lige
foran sin udgivelse, kommer på det
rigtige tidspunkt.

Stadslægens rapport og Miljø-
styrelsens vejledning har et lægevi-
denskabeligt og teknisk udgangs-
punkt, så  nu gælder det om, for os
som lokale og regionale myndigheder
at få kommunikeret de gode resultater
og gode råd ud til borgerne. Derfor
planlægger Amternes Videncenter for
Jordforurening et kursus om risiko-
kommunikation for amternes medar-
bejdere. For dem, der ikke kan del-
tage, eller ikke kan vente på kurset,
kan vi anbefale de webadresser, der er
listet på midtersiderne.
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Udbredelse af fri fase DNAPLDNAPLDNAPLDNAPLDNAPL
i moræneler og kalk
”Hvis forureningen har været i kontakt med det porøse lag i 1 år,
kan det tage op til 100 år at fjerne den igen”

Af Søren Dyreborg, Krüger A/S

DNAPL-kursus
I dagene fra den 8.-10. december 1999
var jeg som den ene af to danske del-
tagere på kurset ”DNAPL in Fractur-
ed Geologic Media: Monitoring, Re-
mediation and Natural Attenua-tion”
i San Francisco, USA. Kurset var ar-
rangeret af Waterloo University
med John Cherry, Beth Parker, David
McWhorter og Peter Haeni som fore-
dragsholdere. Det var en fortsættelse
af det Waterlookursus, der en enkelt
gang har været afholdt i Danmark,
men fokus var bevidst flyttet over på
andre emner.

Da nogle af hovedbudskaberne har
fortjent en større udbredelse i Dan-
mark, er dette korte indlæg blevet la-
vet,  og det opsummerer de vigtigste
indtryk, som jeg fik med hjem fra
kurset.

Indhold
Kurset omhandlede, som navnet an-
tyder, udelukkende hvordan DNAPL
(fri fase af forurening som er tungere
end vand) opfører sig i opsprækket
geologiske formationer, såsom moræ-
neler og kalk. Derved tog de fat i
nogle af de vanskeligste geologiske
formationer set fra et rent oprens-
ningsmæssigt synspunkt. Udbredelse
og oprensning i de sandede formatio-
ner blev ikke berørt, da dette er en
velbeskrevet problematik, og op-
rensningsteknikkerne er velkendte og
velafprøvet.

Chlorerede opløsningsmidler
Fokus var rettet mod de chlorerede
opløsningsmidler såsom PCE og TCE.
Da foredragsholderne kom fra Nord-
amerika, omhandlede mange af ind-
læggene forureningsudbredelse i
sandsten, skifer og granit - geologiske

formationer, som har en begrænset
udbredelse i Danmark. Mange af de
vigtigste konklusioner var dog gæl-
dende for alle slags opsprækket po-
røse geologiske formationer, herunder
moræneler og kalk, som er mere rele-
vante i Danmark. Tidligere blev nogle
naturlige geologiske formationer an-
set for at være impermeable både over
for vand og overfor DNAPL. Erfarin-
gerne, der blev fremlagt på kurset, vi-
ste, at praktisk talt alle geologiske lag
er mere eller mindre permeable, og at
mange er opsprækket nok til trans-
port af DNAPL. Lidt overraskende, så
skal der ikke meget til, før det trænger
ned i selv de mindste sprækker. Sam-
tidig kan det trænge ned i væsentlige
dybder, f.eks. er der observeret
DNAPL helt ned til en dybde på 200
m. I forbindelse med diskussionen
om geologiske lags evne til at for-
mindske DNAPL-nedtrængningen
kom der en kraftig opfordring til at
lade være med at udføre boringer i
områder, hvor der er mistanke om
DNAPL. Borearbejdet kan medføre,
at der skabes vertikale transportveje
for DNAPL, hvorved der kan skabes
endnu større forureningsproblemer.

Hurtig spredning
En af de væsentligste pointer var, at
efter et spild med fri fase DNAPL vil
den vertikale spredning i de geologi-
ske formationer ske hurtigt (mindre
end 1 måned). Den vertikale og hori-
sontale udbredelse af fri fase er ude-
lukkende betinget af geologien, og er
ikke væsentlig afhængig af grund-
vandsstrømningen. Derfor kan
DNAPL i visse tilfælde findes op-
strøms et forureningsområde.

Et af de store problemer med
DNAPL i opsprækket porøse forma-

tioner er, at efter den indledende
spredning i sprækker, vil DNAPL be-
gynde at diffundere ud i matrix. Pga.
store koncentrationsgradienter, grun-
det forekomsten af fri fase samt tids-
horisonterne, vil betydelige mængder
diffundere væk fra sprækkerne og ind
i matrix. Faktisk blev det nævnt, at
dette var en ”oprensningsmetode”,
hvor forureningen med DNAPL i
sprækker fjernes alene ved diffusion
ind i matrix, men den samlede for-
ureningsmasse fjernes ikke fra jorden
ved denne metode, og det var vist
også sagt mere i spøg end i alvor.

Tidshorisonten
Hvad kan der gøres, hvis f.eks. moræ-
neler eller kalk er blevet forurenet
med DNAPL? Ifølge foredragshol-
derne - faktisk ikke så meget! Tradi-
tionelle oprensningsmetoder virker
ikke, idet diffusionen ud af matrix be-
tyder lange oprensningstider, f.eks.
blev det nævnt, at oprensning af
DNAPL i opsprækket porøse forma-
tioner kan tage op til 100 gange det
tidsrum forureningen havde været i
jorden. Dvs., at hvis DNAPL- forure-
ningen har været i kontakt med det
porøse lag i et år, vil det tage op til
100 år at fjerne forureningen, hvis der
udelukkende satses på at rense op ved
diffusion, f.eks. ved almindelig pump
and treat. Dette kan sammenholdes
med, at oprensning af f.eks. chlo-
rerede forbindelser i sandede forma-
tioner typisk varer et ½ -5 år.

Afværgemetoder
Emnet ”naturlig rensning” (”natu-ral
attenuation”) i opsprækket formatio-
ner blev også berørt, og ifølge John
Cherry var der nogle eksempler på, at
PCE/TCE- forureningsfaner undergik
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Dansk formandskab for international
underkomité for Jordkvalitet

Standardisering på jordområdet

Af Maibritt Agger, Dansk Standard

Danmark er netop blevet valgt til for-
mand og sekretariat for en internatio-
nal standardiseringskomité, der har til
formål at standardisere metoder i fel-
ten og i laboratoriet til måling af fysi-
ske forhold i jordstrukturen – inter-
aktionen mellem partikler, vand og
luft. Disse parametre er afgørende for
transport og spredning af forurening,
og det er derfor vigtigt, at vi taler
samme sprog i fastlæggelsen af disse
størrelser.

Ny prioritering
DANSK STANDARD vil gerne under-
støtte de danske interesser inden for
områderne forurenede grunde og
grundvandsbeskyttelse gennem stan-
darderne. Derfor vil Danmark med sit
formandskab forsøge at få oppriori-
teret udarbejdelsen af de geotekniske
og miljøteknisk baserede standarder i
modsætning til den nuværende mere
landbrugsfaglige orientering. For-
mandskabet bestrides af Geoteknisk
Institut, og DS varetager sekretariatet.
Danmarks store engagement i det øv-
rige arbejde på jordkvalitetsområdet
vil betyde en endnu stærkere og mere
koordineret indsats fra dansk side til
gavn for danske principper, metoder
og rutiner.

Overblik 2000
I den vedlagte publikation Overblik
2000, Standardisering på jordområdet
findes en beskrivelse af, hvad der fore-
går lige nu af standardiseringsarbejde
på jordområdet. Siden sidste nyheds-
brev i 1998 er der oprettet en del nye
arbejdsgrupper, bl.a. en horisontal ar-
bejdsgruppe for udvaskning og en
gruppe med det formål at udarbejde
en vejledning om etablering og vedli-
gehold af overvågningsstationer. Dan-
mark har udover formandskabet  for
underkomitéen Fysiske metoder, fået
flere nye arbejdsgruppeformands-

skaber og sekretariater, bl.a. for Biolo-
giske metoder, Flora og Fysiske meto-
der og Hydraulisk ledningsevne. Der er
netop accepteret et nyt arbejdsemne
omkring biotilgængelighed, som lig-
ger i forlængelse af arbejdet med en
standard for human eksponering,
som Danmark ligeledes har haft for-
mandskab og sekretariat for.

Standarder skal implementeres
Den øgede danske indsats inden for
standardiseringsarbejdet på jordom-
rådet, der bl.a. støttes af Miljøstyr-
elsen, viser, at der er et behov også i
Danmark for at få udarbejdet nogle
internationale retningslinier, som er
nyttige også set fra et dansk syns-
punkt. Alt arbejdet har indtil nu fun-
det sted internationalt i ISO og im-
plementeringen af standarderne har
derfor været frivillig. Nu er der dog
ved at komme nye boller på suppen,
idet man har påbegyndt en revision af
EU-direktivet 86/278/EEC om Slam
og miljøbeskyttelse, og især beskyt-
telse af jorden, når slam benyttes i
landbruget. Der bliver i den forbin-
delse behov for i europæisk regi at
overtage en række allerede forelig-
gende ISO-standarder (efter tilpas-
ning) samt at udarbejde en del nye
standarder til at understøtte dette di-
rektiv. Det er derfor yderst vigtigt at
få dansk indflydelse på indholdet -
ikke mindst fordi de europæiske stan-
darder skal implementeres i Danmark
og modstridende nationale standar-
der skal tilbagetrækkes. Det første
arbejdsemne i relation til direktivet er
allerede foreslået. Emnet omhandler
vejledning i bestemmelse af tung-
metallers baggrundsværdier i jord.

Yderligere oplysninger om arbejdet
kan findes i den medsendte publika-
tion eller ved henvendelse til
undertegnede.●

naturlig rensning, men reduktionen i
koncentrationerne skete ikke ved
nedbrydning, men oftest ved fortyn-
ding, dvs. der skete ikke nogen masse-
fjernelse.

 I stedet for at satse på uddiffus-
sionen samt den naturlige nedbryd-
ning arbejder forskningen i dag på at
injicere kemiske stoffer f.eks. KMnO

4

eller H
2
O

2
 i vandfasen, for at disse kan

diffundere ind i matrix og hjælpe
med en kemisk oxidation af forure-
ningen. Generelt var det et godt kur-
sus. Det indtryk, der sidder stærkest i
erindringen, er den tilsyneladende
håbløshed, der er over for forekom-
sten af chlorerede opløsningsmidler
og de manglende oprensningsmetod-
er i de opsprækkede formationer.
Hvis de chlorerede forbindelser først
er blevet transporteret ned i jorden og
ned under grundvandsspejlet, og har
haft tid til at diffundere ind i en ma-
trix, som f.eks. moræneler, er chan-
cerne for at rense fuldstændig op i
jorden ved in-situ metoder meget
små. Samtidig vil uddiffussionen fra
matrix til grundvandet betyde, at der
vil kunne observeres lave koncentra-
tioner over drikkevandskvalitetskri-
teriet i mange år. Dette er sandsynlig-
vis forklaringen på det konstante
koncentrationsniveau, der kan obser-
veres i mange pump and treatløs-
ninger udført i moræneler eller kalk,
senest omtalt i oktober/november-
nummeret af ”Orientering”.●
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Hvidbog om miljøansvar
EU-kommissionen foreslår, at der skabes fælles regler
om erstatningsansvar ved hjælp af et rammedirektiv

Af Arne Rokkjær, Amternes Videncenter for Jordforurening

Eu-kommissionen har udsendt en
hvidbog om erstatningsansvar for mil-
jøskader. Bogen belyser, hvorledes
princippet om, at ”forureneren beta-
ler” bedst kan udnyttes til at fremme
fællesskabets miljøpolitiske mål, dvs.
først og fremmest at forebygge miljø-
skader.

 Hidtil har medlemslandenes krav
til miljøansvar typisk omfattet person-
skader, tingskader, oprensning af for-
urenede lokaliteter og lignende, men
ikke krav til erstatningsansvar for ska-
der på naturen. I dag er skader på na-
turen typisk et problem, som er over-
ladt til de offentlige miljømyndighed-
er.

 Fællesskabets fremtidige regler om
miljøansvar bør således omfatte såvel
person- og tingskader som miljøska-
der. Ansvar for miljøskader bør dække
såvel forurening af grunde/arealer
som skader på fællesskabets natur og
biodiversitet. Miljøansvaret bør base-
res på et objektivt ansvar i de tilfælde,
hvor skaderne forårsages af farlige ak-
tiviteter.

 Hvidbogen er tænkt som et oplæg
til fastlæggelse af fælles regler om er-
statningsansvar for miljøskader i EU.
Kommissionen gennemgår i hvidbo-
gen forskellige muligheder for fælles
europæiske regler for miljøansvar og
konkluderer, at den bedste løsning er
et rammedirektiv.

 Kommissionen håber, at reglerne
om miljøansvar vil medføre en hold-
ningsændring hos erhvervene i ret-
ning af større opmærksomhed om-
kring forebyggelse og forsigtighed.

 Den grønne gruppe - den Europæi-
ske Fri Alliance i Europa-Parlamentet
er dog skuffet over kommissionens
nye hvidbog om miljøansvar. Bogen
karakteriseres som tandløs, med for
mange smuthuller og er i for høj grad
præget af industriens interesser. De
grønne peger på følgende centrale
svagheder i kommissionens doku-

ment: Ingen krav om økonomisk sik-
kerhed (via forsikringsordning), in-
gen løsning på fortidens synder, ingen
håndtering af diffus forurening mv.

Resumé Resumé Resumé Resumé Resumé (fra EU-kommissionens
talsmand)
Efter en gennemgang af forskellige
baggrundsoplysninger og en redegø-
relse for sigtet med erstatningsansvar
for miljøskader (afsnit 1 og 2), gen-
nemgås i afsnit 3 argumenterne for
EU-regler på området og de forven-
tede virkninger heraf. De vigtigste
grunde til at indføre EU-regler er:
Bedre håndhævelse af de vigtigste
miljøprincipper (forureneren betaler,
forebyggelse og forsigtighed) og af
den gældende EU-miljølovgivning,
nødvendigheden af at sikre, at miljøet
saneres og genoprettes, og øget inte-
grering af miljøhensynene i andre
sektorpolitikker. Endvidere kan så-
danne EU-regler bidrage til at skabe
lige spilleregler på det indre marked.

Regler, der sikrer bedre forebyg-
gelse og genopretning af miljøskader,
vil medføre, at miljøomkostningerne i
højere grad internaliseres, hvilket be-
tyder, at omkostningerne ved at fore-
bygge og genoprette miljøskader beta-
les af dem, der er ansvarlige for ska-
den, og ikke af samfundet som helhed
(eller skatteyderne).

I afsnit 4 gennemgås de mulige ho-
vedtræk i sådanne EU-regler, nemlig:
Ingen tilbagevirkende kraft, dækning
af såvel miljøskader (forurening af
grunde/arealer og skader på biodiver-
siteten) og traditionelle skader (ska-
der på helbred og ejendom). An-
vendelsesområdet skal være „lukket“,
dvs. knyttet til miljørelateret EU-lov-
givning. Forurenede grunde/arealer
og traditionel skade skal kun dækkes,
hvis skaden er forårsaget af en EU-re-
guleret (potentielt) farlig aktivitet,
skader på biodiversiteten dækkes kun,
hvis det pågældende område indgår i

Natura 2000-nettet, som er baseret på
direktivet om vilde fugle og habitat-
direktivet.

Som eksempler på EU-lovgivning,
der omhandler farlige eller potentielt
farlige aktiviteter, kan nævnes for-
skrifter, der opstiller grænser for ud-
ledning af farlige stoffer til vand eller
luft, forskrifter, der tager sigte på at
forebygge eller kontrollere risikoen
for uheld og forurening, forskrifter
om farlige stoffer og præparater, bl.a.
med sigte på beskyttelse af miljøet;
forskrifter om affaldshåndtering, for-
skrifter om genetisk modificerede or-
ganismer (for så vidt som de ikke er
omfattet af direktivet om produktan-
svar) og forskrifter om transport af
farligt gods.

Ansvar
Der skal være tale om objektivt ansvar
for skader forårsaget af farlige aktivi-
teter og culpa-baseret ansvar for ska-
der på biodiversiteten forårsaget af
ikke farlige aktiviteter. Der bør være
alment accepterede ansvarsfriheds-
grunde og visse rimelige lempelser for
sagsøgte. Det er den part, der har
kontrollen over den skadevoldende
aktivitet, som er ansvarlig.

Der bør opstilles kriterier for be-
handling og genopretning af miljø-
skader og for vurdering af skader på
biodiversiteten. Der bør være pligt til,
at den godtgørelse, der betales af for-
ureneren, bruges til genopretning af
miljøet. Adgangen til domstolene i
miljøsager bør lettes på linje med År-
hus-konventionen om adgang til op-
lysninger, offentlig deltagelse i beslut-
ningsprocesser samt adgang til klage
og domstolsprøvelse på miljøområ-
det. Endelig bør ordningen omfatte
bestemmelser om finansiel sikkerhed
for potentielt erstatningspligtige par-
ter.

I afsnit 5 gennemgås de forskellige
muligheder for EU-indgreb, nemlig
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Borgerinformation -
faktaark om forskellige brancher
 Af Astrid Zeuthen Jeppesen, Amternes Videncenter for Jordforurening

Frederiksborg Amt har igangsat en produktion af  ”fakta-
ark” om forskellige brancher. Det er Carl Bro as, der står
for udarbejdelsen.

Faktaarkene skal bruges som informationsmateriale til
borgere, som får deres grund kortlagt efter reglerne i jord-
forureningsloven.

For hver branche, som indgår i jordforureningskortlæg-
ningen udarbejdes faktaark, der beskriver hvori risici for
jordforurening af jord- og grundvandsforurening består.
Hovedvægten lægges i første omgang på aktivitetsområder/
brancher, der har præget samfundet gennem de sidste 25
år.

Faktaarkene kommer til at indeholde en beskrivelse af
branchen/aktiviteten, oplysninger om forureningskilder,
typiske forureningskomponenter, en beskrivelse af risikoen
for at forureningen opstår samt henvisninger til, hvor man
kan få flere oplysninger.

Fællesskabets tiltrædelse af Lugano-
konventionen, en ordning, der kun
gælder grænseoverskridende skader,
en EU-henstilling og et EU-direktiv,
både i form af et horisontalt direktiv
og i form af sektordirektiver. Der
fremføres argumenter for og imod de
forskellige muligheder, men et hori-
sontalt EU-direktiv anses for at være
den mest hensigtsmæssige løsning.

Med hensyn til nærheds- og pro-
portionalitetsprincippet hedder det i
afsnit 6, at et EU-initiativ er berettiget
af følgende grunde: De enkelte med-
lemsstaters regler kan ikke omfatte
samtlige aspekter af miljøskader; fæl-
les håndhævelse på grundlag af EU-
lovgivning har en integrerende effekt
og EU-rammeregler er fleksible - de
opstiller de målsætninger og resulta-
ter, der skal nås, men overlader det til
medlemsstaterne at vælge midlerne
hertil.

Afsnit 7 gør rede for de generelle
økonomiske konsekvenser af EU-reg-
ler om erstatningsansvar for miljøska-
der som skitseret i hvidbogen, herun-
der konsekvenserne for konkurrence-
evnen udadtil. Da de fleste af OECD-
landene imidlertid allerede har en el-
ler anden form for lovgivning om er-
statningsansvar for miljøskader, vil
EU-regler på området ikke resultere i,
at EU vedtager en ensidig miljøbe-
skyttelsesstandard. Det konkluderes,
at erfaringsgrundlaget er for spinkelt
til, at der kan gives kvalificerede udta-
lelser om de økonomiske konsekven-
ser af EU-regler som foreslået i hvid-
bogen. Kommissionen vil fortsætte
sine undersøgelser på området og
iværksætte yderligere undersøgelser af
de økonomiske og miljømæssige kon-
sekvenser af regler om erstatningsans-
var for miljøskader. Resultaterne af
disse undersøgelser samt alle andre

tilgængelige oplysninger vil blive an-
vendt til at vurdere fremtidige initia-
tiver på dette område.

I afsnit 8 konkluderer Kommissio-
nen, at et EU-rammedirektiv om er-
statningsansvar for miljøskader vil
være det mest effektive middel til at
føre EU-traktatens miljøprincipper
ud i livet, navnlig princippet om, at
”forureneren betaler”. Interesserede
kan sende Kommissionen deres kom-
mentarer til hvidbogen indtil den 1.
juli 2000.

Selve hvidbogen kan i øjeblikket
hentes på http://www.europa-
kommissionen.dk/ ellers vil den nor-
malt kunne hentes på http://
europa.eu.int/comm/off/white/
index_da.htm.●

I første omgang har Frederiksborg Amt fastlagt, at der
skal udarbejdes faktaark for:
· Autoværksteder
· Galvaniserings,- forniklings- og forchromningsvirk-

somheder
· Produkthandlere
· Elektronik
· Sæbe, vaskemiddel- og rengøringsmiddelfremstilling
· Fotografisk industri og fotolaboratorier
· Oparbejdning/destruktion af kemikalier
· Farmaceutisk industri

Valget er faldet på disse brancher/aktiviteter på baggrund
af en aktuel kortlægning i amtet.

De første faktaark forventes færdig i løbet af foråret. Am-
ternes Videncenter for Jordforurening er gået med i dette
arbejde og faktaarkene vil blive distribueret til landets øv-
rige amter.●
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CLUE-IN Marts
Alle filer: View or download at http://clu-in.org/techpubs.htm .

Renserier og oprensning
Cosolvent Flushing: Pilot Test Re-
port Former Sage’s Drycleaning
Facility. Test conducted at the for-
mer Sages Dry Cleaner Facility lo-
cated in Jacksonville, Florida . The
purpose of the pilot test was to eva-
luate the potential effectiveness and
feasibility of utilizing this techno-
logy at Dry Cleaner Site Program
facilities

Reaktive væge
Research and Application of Per-
meable Reactive Barriers. Office and
is an attempt to compile worldwide
research efforts and applications in
the field of permeable reactive bar-
riers (PRB). The listing will evolve as
input is received.  Research projects
are organized by the type of conta-
mination treated (organics or inor-
ganics) and by the type of reaction
process (sorption, precipitation,
substitution, or degradation), and

Grundvandsgruppen, der i de seneste 4 år har arbejdet
med delprogrammet „Pesticider og Grundvand“ under
Det Strategiske Miljøforskningsprogram, indbyder til
temadag den 10. april 2000. Nærmere oplysninger findes
på http://www.geus.dk/grundvandsgruppen.●

Afslutningskonference

then by the specific material

MTBE
Natural Attenuation of MTBE in the
Subsurface under Methanogenic
Conditions (EPA 600-R-00-006.  It
is intended to answer the following
questions: Can MTBE be biode-
graded under methanogenic condit-
ions in ground water that was con-
taminated by a fuel spill?  Will bi-
odegradation produce concentrat-
ions of MTBE that are less than re-
gulatory standards?  Is the rate of
degradation in the laboratory ade-
quate to explain the distribution of
MTBE in the ground water at the
field site?  What is the relationship
between the degradation of MTBE
and degradation of the BTEX com-
pounds?
What is the rate of natural attenu-
ation of the source area?●



@@
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WWWATCH IT @:
Der er dem, der siger, at vi er gået fra industrisamfundet
til risikosamfundet. Giv dig selv lidt ny inspiration og
indsigt i en samfundsmæssig alvorlig og påtrængende
problemstilling, læs noget mere om risiko-
kommunikation:
http://www.naturraadet.dk/start.htm#artikler/a23.htm
http://www.ing.dk/tekraad/udgiv/997/Risiko.htm
http://www.tekno.dk/udgiv/rt/rt127.htm
http://www.smf.dk (se seneste nyt - nyt fra smf - smf’s
formidlingsblad 1999/3 ”Risikokommunikation - fra
„public deficiency“ til gensidig dialog“)

Vi ses @500
Swatch har lavet en ny Internet universaltid, som de kal-
der Swatch Beat. Internettets dag opdeles i 1000 beats,
som har en normaltidslængde på 1 minut og 26,4 sekun-
der. ”Fidusen” er, at alle jordens tidszoner har  samme
Swatch Beat. Se mere på www.swatch.com  Er du lige-
glad med tiden, men elsker lyd og bevægelse, er der
masser af effekter på siden.

Miljønyhedsbrev
Se Dansk Standards nye miljønyhedsbrev, du vil blive
glad eller skræmt, alt efter temperament, når du ser,
hvor meget de har gang i.  www.ds.dk , se under nyheds-
breve.

Mest for SJOWWW
Nyt udseende til din browser: www.neoplanet.com
Se udsigten fra en taxa i New York: www.ny-taxi.com.●@@

Note: Tænker du på @ som det danske ‘snabela’,
giver overskriften ‘Vi ses @ 500’ ingen mening.
På engelsk udtales @ som ‘at’, og så kommer meningen frem.
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Af Astrid Zeuthen Jeppesen, Amternes Videncenter for Jordforurening

Pesticidanvendelse i forskellige
brancher -  registrering af anvendte pesticider

Amternes Videncenter for Jordforurening gennemfører i
øjeblikket projektet „Registrering af anvendte pesticider“ i
samarbejde med Miljøstyrelsen. Det er Carl Bro as og
HOH Vand & Miljø, som står for projektet. Projektet for-
ventes færdigt i foråret 2000, og er en udløber af Viden-
centrets aktiviteter om pesticidforurenede lokaliteter. Pro-
jektet finansieres af Amternes Videncenter for Jordfor-
urening og Miljøstyrelsen i fællesskab.

Fase I
Der er anvendt ca. 500 forskellige pesticider i Danmark si-
den Kemikaliekontrollen påbegyndte en systematisk regi-
strering i halvtredserne.

Pesticidernes fysisk/kemiske egenskaber er vidt forskel-
lige. Anvendelsen af pesticider varierer fra sted til sted og er
over tid afhængige af afgrødetype, klima, teknologi og tra-
dition. Der er derfor behov for at skabe et overblik over an-
vendte pesticider fordelt på brancher. Med dette grundlag
skulle det være muligt at optimere undersøgelser på
pesticidforurenede lokaliteter.

 Registreringen omfatter følgende brancher:
* Gartnerier
* Anlægsgartnere
* Frugtplantager/frugtavl
* Planteskoler
* Skovbrug
* Frøproducenter
* Flysprøjtepladser
* Maskinstationer og sprøjtecentraler
* Materialepladser
* Pesticidproduktion
* Korn- og foderstofhandel, grovvarehandel og andre

lokaliteter med salg og håndtering af pesticider
* Landbrug

Registreringen består af en listning af anvendte pestici-
der indenfor de respektive brancher.

 Videncentret har tidligere udgivet 2 branchebeskrivelser
om anvendelse af pesticider. Branchebeskrivelse for skov-
bruget (nr. 4 1998) og Branchebeskrivelse for aktiviteter
med pesticidhåndtering og -anvendelse (nr. 5 1998).

 For skovbruget er der i forbindelse med branchebeskri-
velsen udarbejdet lister over anvendte pesticider, men for
de øvrige brancher mangler der en brancheopdelt registre-
ring, som kan anvendes som grundlag for udarbejdelse af
analysepakker.

Fase II
Laboratoriernes muligheder for at analysere for pesticider
er varierende, og det er ofte relativt ressourcekrævende at
udarbejde analyseprogrammer, da flere teknikker ofte skal
anvendes. Derved fordyres undersøgelserne betydeligt i for-
hold til traditionelt orienterede miljøundersøgelser.

Der er derfor behov for, at der udarbejdes branche-
specifikke paller/lister - svarende til de eksisterende pesti-
cidpakker som f.eks. Grumo-overvågningen.

Amternes Videncenter for Jordforurening forventer at
igangsætte dette arbejde i 2000, når projektet om Registre-
ring af anvendte pesticider er færdigt.

Arbejdet forventes at tage udgangspunkt i kendskabet til
branchekarakteristiske pesticider koblet med bl.a. tekniske
data om pesticider mv., så det alene ved kendskabet til
branche/branchegren er muligt  at udpege de stoffer, som
skal analyseres.●
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Forurenet jord i
haveforeninger

Mennesker, der bor på forurenet jord,
har ikke højere koncentration af bly i
blodet end andre danskere. Det frem-
går af en undersøgelse fra Stadslægen,
hvor der er taget blodprøver på 150
voksne og 49 børn boende i have-
foreninger, som er anlagt på gamle
lossepladser.

Undersøgelsen viser på den anden
side, at de voksne, der er omhyggelige
med håndvask har lavere blodbly end
de øvrige undersøgte, og at børn , der
har tendens til at putte ting i mun-
den, har højere blodbly end de øvrige
undersøgte børn. Der er i undersøgel-
sen taget højde for kendte risiko-
faktorer for højt blodbly.

Mange kolonihaver ligger i områ-
der med gammelt lossepladsaffald,
som har forurenet jorden med bl.a.
bly og cadmium. Beboerne kan ind-
tage lidt af den forurenede jord f.eks.
fra jordforurenede grønsager, snav-
sede fingre eller jordarbejde. Børn er
særligt udsatte ved leg udendørs, spe-
cielt hvis de ofte sutter på snavsede
fingre, legetøj m.v. Bly er et giftigt
metal, der bl.a. påvirker hjernen, hvil-
ket kan resultere i hukommelses- og
koncentrationsbesvær. Virkningen vi-
ser sig ved relativt lave koncentratio-
ner, og man ønsker derfor at ned-
bringe udsættelsen for bly mest mu-
ligt.

Da det meste af Københavns jord
er lettere forurenet med bl.a. bly, har
Stadslægen og Miljøkontrollen råd-
givet børneinstitutioner og
kolonihaveejere om, hvordan påvirk-
ningen nedbringes gennem indret-
ning af haven og skærpet hygiejne.

Den aktuelle undersøgelse støtter
de givne råd, men viser samtidig, at
problemet ikke er stort, idet
variationerne indenfor den under-
søgte gruppe ikke adskilte sig fra an-
dre undersøgte danskere.

Der indgik dog kun 6 børn under 4
år i undersøgelsen. Undersøgelsen gi-
ver derfor begrænsede oplysninger
om de mindste børn, som er særligt
udsatte gennem deres adfærd.

Beboerne blev tilsvarende under-
søgt for udsættelse af cadmium. Blo-
dets indhold af cadmium kunne ikke
relateres til jordforurening, og den
helt dominerende kilde til blodets
cadmiumindhold er rygning.

Der vedlægges til orientering en
pjece med resumé af rapporten ”For-
urenet jord i haveforeninger”.

Rapporten og yderligere eksempla-
rer af pjecen kan fås ved henvendelse
til Stadslægen, Henrik Pontoppidans
Vej 8, 2200 København N. Tlf. 35 30
30 30. Supplerende oplysninger kan
fås samme sted fra embedslæge Anne
Fabricius.●

Af Københavns Kommune - Stadslægen

Pressemeddelelse:
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Artikel-overvågning
Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Jura og politik
Kortlægning og
undersøgelser

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

Åbenhed om miljødata på vej
Som en del af regeringens IT-
handlingsplan vil borgeren fra næste
forår via Internettet få adgang til en
del af Kommunedatas databaser. I
første omgang er der tale om ejen-
domsdata fra seks kommunale og
statslige registre, herunder formentlig
også det nye matrikelregister for for-
urenede grunde.

MiljøInfo 22. Årgang nr. 3 af 11, fe-
bruar 2000 ISSN 0106-1097.

Olietank skal miljøsikres
Som følge af den nye olietanksbe-
kendtgørelse, der trådte i kraft ved
årsskiftet, vil der i løbet af dette år
blive uddelt en pjece til samtlige villa-
ejere, som i dag har en olietank. Ar-
tiklen giver et kort resumé af pjecens
indhold, der har titlen ”Få din olie-
tank miljøtjekket”.

Ida Larsen, MiljøDanmark. Nr. 2,
marts 2000, ISSN 0903-5907, side 4, se
www. mst.dk/publ

Ny forsikringsordnig sikre de
uheldige
Den nye forsikringsordning for villa-
olietanke, der trådte i kraft den 1.
marts 2000 omtales.

Ida Larsen, MiljøDanmark. Nr. 2,
marts 2000, ISSN 0903-5907, side 5, se
www. mst.dk/publ

Tre nye bekendtgørelser
Siden sidste nummer af Orientering
er der trykt tre nye bekendtgørelser:
· Bekendtgørelse om Depotrådets
sammensætning og virksomhed nr.
1046 af 16. december 1999.
· Bekendtgørelser om behandling af
sager efter kapitel 4 om værditabs-
ordningen for boligejere m.v. i Lov
om forurenet jord nr. 1067 af 17. de-
cember 1999.
· Bekendtgørelse om henlæggelse af
opgaver og beføjelser efter Lov om
forurenet jord til Miljøstyrelsen nr.
1066 af 17. december 1999.

Bekendtgørelserne kan findes på
www. retsinfo.dk.

MiljøDanmark. Nr. 2, marts 2000,
ISSN 0903-5907, side 21, se www
mst.dk/publ

Projekt om pesticider og vand-
værker
Miljøstyrelsen har igangsat et projekt
om pesticider og vandværker. Formå-
let med projektet, der løber fra 1999-
2001 er at belyse, hvilke geologiske
forhold og hvilke typer boringer, der i
særlig grad kan være udsat for forure-
ning med pesticider, navnlig BAM.
Desuden er det formålet, at der skal
udarbejdes en vejledning for håndte-
ring  af pesticidforurening og for
hvilke afhjælpende foranstaltninger,
der kan foretages.

Hans Ole Hansen, HOH Vand &
Miljø A/S, Vandposten nr. 122,  jan/
feb. 2000, side 37-39.
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somme behandlingsteknikker, der
især fjerner mobile flygtige kompo-
nenter, således at jordforureningen
stabiliseres. Termisk behandling er
hurtig og effektiv til at rense jorden,
men er energikrævende og dyr.

Gasværkspakkeprojekterne, Miljø-
projekt nr. 492, Teknologiudviklings-
programmet for jord og grundvands-
forurening, Miljøstyrelsen 1999. ISBN-
elektronisk 87-7909-405-8. Se www.
mst.dk/publ

5

4

3Afværgeteknik og
monitering

Internettet og
andre publika-
tioner

Hardware og
metodebeskrivelser

In-situ oprensning af chlorerede
opløsningsmidler
Artiklen gennemgår oprensning af
PCE-forurening fra et tidligere renseri
ved Farum. Ved oprensningen er be-
nyttet vakuumventilation i kombina-
tion med air sparging i en kortere pe-
riode. Stedets geologi må betegnes
som optimal for denne afværgeteknik.
Herudover er der foretaget traditionel
afværgepumpning. I artiklen præsen-
teres resultater efter 1 ½ års drift, re-
sultater af målinger af tilbageslag efter
stop for oprensningen samt risiko-
vurdering af restforureningen.

Erling V. Fischer, Anders G. Chri-
stensen og Charlotte Bay Schleiter
Vand & Jord nr. 1, februar 2000, ISSN
0908-7761, side 31-35.

Vintermøde om grundvands-
forurening
Rapporten indeholder en lang række
indlæg om primært afværgeteknikker.
Således findes der indlæg indenfor
følgende grupper af afværgeteknikker:
Phytooprensning og naturlig ned-
brydning, ventileringsteknikker og re-
aktive vægge, termiske teknikker
m.m. Desuden indeholder rapporten
en række indlæg om bl.a. grund-
vandsbeskyttelse, Jordforurenings-
loven samt tilgængelighed af forure-
ninger i jord og affald.

Vintermøde om grundvands-
forurening den 7.-8. marts 2000, ATV
Jord og Grundvand, se.www. atv-jord-
grundvand.dk

Gasværkspakkeprojekterne
I rapporten redegøres for erfaringerne
med 5 forsøgsprojekter til oprensning
af kommunale gasværksgrunde, den
såkaldte ”gasværkspakke”. Ifølge rap-
porten er biologisk nedbrydning og
udvaskning af forurenet jord lang-

Tungmetaller i marsken
Selvom denne artikel bygger på en
undersøgelse af tungmetalindholdet i
marint sediment fra marsken, inde-
holder den nogle interessante kon-
klusioner, der også kan have betyd-
ning ved analyse af tungmetalind-
holdet i jord. I artiklen vises nemlig,
at en angivelse af tungmetalindholdet
i sediment/jord udtrykt ved vægtpro-
cent af jordens totale tørstofindhold
adskiller sig markant fra angivelser
udtrykt ved den fintkornede del af
tørstofindholdet.

Christian Christiansen, Jesper
Bertholdy, og Helma Kunzendorf,
Vand & Jord nr. 1, februar 2000, ISSN
0908-7761, side 28-30.

Lærebog i miljøkemi
I artiklen giver Lars Carlsen fra DMU
en meget grundig anmeldelse af en ny
bog med titlen ”Lærebog i Miljø-
kemi”, af Sven E. Harnung. Lars Carl-
sen skriver primært, at bogen handler
mere om miljøets kemi end om miljø-
kemi. Således indeholder bogen bl.a.
afsnit om jorden, dens struktur,
sfærerne, de globale kredsløb, vand
m.m.

Lars Carlsen, DMU, Dansk Kemi,
nr. 2, februar 2000. ISSN 001-6335.
Anmeldelse af bogen ”Lærebog i miljø-
kemi”, af Sven E. Harnung, udgivet af
Teknisk Forlag 1999.

Indeklima 2000
Arbejdstilsynet har netop lavet en ny,
interaktiv hjemmeside om indeklima
primært til brug i forebyggelsesar-
bejdet. Siden indeholder bl.a. hånd-
bogen ”Måling og vurdering af inde-
klimaet”, herunder et afsnit om orga-
niske gasser og dampe. Desuden  fin-
des en række links til andre hjemme-
sider, der beskæftiger sig med inde-
klima.

Dansk Kemi nr. 2, februar 2000
ISSN001-6335, side 17, se www.
indeklima.at.dk
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