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I Danmark handler myndighedsopgaven 
på jordområdet om”giftgrunde”. Som det 
fremgår af en artikel i dette nummer, taler 
man i EU om jord som ressource. Det giver 
et helt andet perspektiv på alle de proces-
ser, der forringer ressourcen. Kan vi ikke 
hér lære noget af andre lande og af EU's 
synsvinkler?

I Danmark er jordforurening et problem, 
som det offentlige løser. I de fleste andre 
lande er det et problem, som man angriber 
ved at lægge en stor del af ansvaret over 
på private. Det har to konsekvenser: For 
det første ryddes der relativt mere op for 
private midler. For det andet bliver jordens 
brugspotentiale mere styrende for opryd-
ningen end den risikovurdering, vi lægger 
til grund i Danmark. Det rejser spørgs-
målet, om vi kunne lære at få mere gang i 
den privatfinansierede oprydning med et 
minimum af offentlig indsats, uden at det 
går ud over den risikobaserede oprydning?

Artiklen i bladet beskriver et eksempel på 
jord som ressource. I Danmark er ressour-
cetankegangen stort set fraværende. Sagt 
kort går den ud på at stoppe tendensen til, 

at jord bliver brugt eller slidt ned på en 
måde, så dens landbrugsmæssige, 

økologiske og rekreative værdi 
ødelægges.

EU's udkast til Jordrammedirektiv inde- 
holder både forureningsvinklen og ressour-
cevinklen. Jordrammedirektivet er fortsat 
blokeret, og problemstillingen bliver ikke 
et væsentligt emne under det danske 
formandskab i første halvdel af 2012. Kom-
missionen arrangerer dog en konference 
om emnet i maj måned, men den har 
næppe andet formål end at holde jord på 
dagsordenen.

Der er ikke så meget, Danmark kan gøre 
for at hjælpe Jordrammedirektivet på vej - 
men der burde være en debat om jord i et 
bredere perspektiv. En sådan debat kunne 
tage sit udgangspunkt i Jordrammedirekti-
vets delemner.

Jordforurening i internationalt perspektiv
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Erfaringer med anvendelse af ppb-
RAE til poreluftsundersøgelser – 
bredt samarbejde mellem regioner 
og rådgivere

Af Winnie Hyldegaard Grontmij A/S og Steffen G. Lauridsen Region Midtjylland

For at få et stort datagrundlag at arbejde med, blev der indkaldt til et møde, hvor både 
regioner og rådgivere var repræsenteret. I mødet deltog udover Region Midtjylland, 
Region Syddanmark og Region Nordjylland samt følgende rådgivere: DGE, DMR, NIRAS 
og Grontmij. Endvidere deltog Instrumatic, der er leverandør af instrumentet.

Formål
Formålet med samarbejdet har været at indsamle så mange dobbeltprøver af målinger 
med ppb-RAE og akkrediterede kulrørsanalyser som muligt i forbindelse med udførelse 
af forureningsundersøgelser. Motivationen har været at evaluere ppb-RAE som feltmeto-
de til on site at give et retvisende billede af forureningssituationen på en given lokalitet. 
For at optimere undersøgelserne på forurenede ejendomme søges der hele tiden på at 
indhente flere og bedre data, hvilket vil sige at få flere data med hjem pr. tidsenhed, når 
der arbejdes i felten.

Ppb-RAE
Ppb-RAE (se billede) er et måleinstrument, der måler flygtige forbindelser i luften ned til 
lave koncentrationer (parts per billion). Målingerne udføres momentant og giver derfor 
mulighed for at lave mange målepunkter inden for en kort tidsperiode. Instrumentet 
måler ikke stofspecifikt, men summen af flygtige organiske komponenter kvantificeres 
i den luftprøve, der måles på. I dag anvendes ppb-RAE bredt inden for branchen, bl.a. 
ved kildeopsporing, forureningsafgrænsning, lækagesporing, dynamisk borearbejde og 
industritilsyn.

Århus Amt investerede omkring år 2001 i en ppb-RAE i forbindelse til et projekt, der omhandlede under-
søgelser af diffuse luftforureninger. Måleinstrumentet blev efterfølgende anvendt til ”Sniffermetoden”. Ved 
overgangen til regionerne havnede instrumentet i Region Midtjylland. Her udsprang der en ide om at måle/
scanne poreluftprøverne inden udvælgelse af kulrør til analyse. 
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Ppb-RAE af typen: ppbRAE PLUS PGM-7240
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Indsamling og behandling af data
I en periode på ca. 3 år er der blevet indsamlet ca. 650 luftprøver i forbindelse med poreluftunder- 
søgelser. Disse prøver er analyseret i felten ved brug af ppb-RAE. Derudover er der lavet analyse af luft-
prøverne på akkrediteret laboratorium ved brug af traditionel opsamling på kulrør. Målingerne er primært 
udført på lokaliteter med chlorerede opløsningsmidler, og resultaterne af de mange poreluftprøver viser 
generelt fin overensstemmelse mellem feltmålingerne og de akkrediterede kulrørsmålinger. (se eksem-
pel). 

Ved detaljeret datavurdering og gennemgang af baggrundsmaterialet for det samlede datasæt af  
målinger, kan det vises, at datasæt, hvor korrelationen mellem kulrørsmålinger og ppb-RAE-målinger er 
mindre god, oftest skyldes tilstedeværelsen af andre forureningskomponenter eller kompliceret geo-
logi. En del af de undersøgte lokaliteter har været forurenet med både chlorerede opløsningsmidler og 
oliekomponenter, hvilket ændrer på sammenhængen mellem ppb-RAE målinger og kulrørsanalyser. Der 
har kun været meget få punkter ud af de ca. 650 målinger, hvor en forurening ikke er lokaliseret ved må-
ling med ppb-RAE. I et tilfælde er det dokumenteret, at dette skyldes fejl på ppb-RAE-instrumentet, idet 
den generelle visning var 0. Der vil altid være en baggrundskoncentration i udeluft og indeklima, når et 
ppb-RAE-instrument anvendes pga. det generelle indhold af flygtige stoffer i pore-, ude- og indeluft. Det 
vurderes derfor, at risikoen, for at ppb-RAE ikke påviser en forurening, er minimal. 

De mange målinger viser, at ppb-RAE kan anvendes ved forureningsundersøgelser, men at man skal være 
kritisk i forhold til vurdering og anvendelse af resultaterne. Ppb-RAE har ligeledes vist sig anvendelig til 
kontrol af de akkrediterede målinger, da RAE-målingerne har været med til at dokumentere fejl på pore-
luftpumper, generelle fejl på laboratorieanalyser og fejl ved prøvetagningen. 

Ved sammenligning af data fra forskellige projekter, må det konkluderes, at målingerne ikke direkte kan 
overføres mellem forskellige lokaliteter. Der er en variation mellem lokaliteterne, som skyldes geologiske  
og meteorologiske forhold. Endvidere observeres der en variation over tid på tilsvarende måde som ved 
akkrediterede analyser. Ved gentagelse af målinger i samme punkter, observeres der dog generelt en fin 
overensstemmelse mellem RAE-målingerne.  

Konklusion
Det vurderes, at ppb-RAE er anvendelig til formålet til at få flere målinger/data/viden inden for en kortere 
feltperiode. Det er muligt ud fra RAE-målingerne at udvælge prøver til akkrediterede analyser og dermed 
spare analyseudgifter. 

Alle parter har været særdeles glade for det samarbejde, der har været mellem de forskellige aktører. 
Fordelen ved at samle flere regioner og rådgivere har været hurtigt at opnå stor erfaring med ppb-RAE- 
instrumentet, og under samarbejdet har der været en seriøs dialog og vidensdeling mellem alle aktører.

Afslutningsvis blev der i september 2011 afholdt et gå-hjem-møde i ATV-regi, hvor projektet blev fremlagt.

Udtagning af poseprøve til måling med ppb-RAE. Opsamling af luftprøve på kulrør.
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Sammenligning mellem ppb-RAE og kulrør
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Eksemplet viser sammenhængen mellem målinger med ppb-RAE og kulrørsanalyser (PCE) for en lokalitet 
med 12 målepunkter. 

ppb-RAE / kulrør
 

Sammenligning mellem ppb-RAE og kulrør
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Ca. 15-20 % af målinger har lavt 
PCE-indhold i forhold til ppb-
udslag. Vurderes at skyldes andre 
flygtige stoffer og/eller geologi

Kun få punkter, hvor der ikke er ppb-udslag 

 Mange forskellige lokaliteter
 Forskellige forureningstyper/-sammensætning

Viser sammenhæng mellem målinger med ppb-RAE og kulrørsanalyser (sum af PCE og TCE) for ca. 650 
målepunkter. Figuren viser kun resultater for udslag med ppb-RAE op til 3.000 ppb, da langt størstedelen af 
målingerne ligger i dette interval. 



5Jordforurening.info 4  2011

Miljøordbogen flytter 
til Wikitionary

Af Christian Andersen, VJ

I en dynamisk verden bliver den viden, man holder for sig selv, hurtig uinteressant, mens 
den viden, man deler, vokser. Efter 10 års drift har DMU’s arvtager: DCE – Nationalt Center 
for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og VJ overdraget Miljøordbogen til Dansk Wikipe-
dias ordbog - Wiktionary. Dermed vokser Wikitionary’s i dag ca. 7.000 ord med 4.739 miljø-
faglige ordforklaringer.

Miljøordbogen blev oprindelig udviklet i slutningen af 1990’erne i et samarbejde 
mellem AVJ og Århus Amt. I år 2000 blev det så til et samarbejde mellem DMU og AVJ 
at drive og udvikle Miljøordbogen.  Frem til 2004 blev ordbogen udvidet til 4.739 
forklaringer på miljøfaglige begreber. Miljøordbogen har siden dengang været en del 
af  Videncentrets (VJ) hjemmeside. Med årene er der kommet stadigt bedre søgema-
skiner på internettet, og når skal man finde ud af noget om et emne i dag - så googler 
man det. En googling af et miljøfagligt begreb leder også en frem til Miljøordbogen 
på VJ’s hjemmeside. Faktisk er Miljøordbogen den mest besøgte del af VJ’s hjemme-
side, netop på grund af dens mange unikke ord, der boner ud i internetsøgninger. 
Dermed må vi konstatere, at Miljøordbogen stadig tjener et formål. Men der er et 
andet problem! Miljøordbogen er svær og dyr at opdatere, og derfor sker det ikke. 
Ved at overdrage indholdet til Dansk Wikipedia kan alle, der ønsker det, redigere 
ordforklaringerne og tilføje nye ord. 

Spørgsmålet er, om en sådan frihed til redigering ikke vil sænke kvaliteten af ind-
holdet? Til det siger Ole Andersen, formand for Dansk Wikipedia: ”Sandsynligheden 
for at noget er forkert i wiki er omvendt proportionalt med antallet af folk, der 
interessere sig for emnet”. For som han siger, ”jo mere trafik der er på et emne, jo 
større sandsynlighed er der for rettelser, men også for at disse rettelser indeholder 
fejl. Ved mindre besøgte emner, så kan fejl ligge i længere tid, inden de opdages.”. 
Alle rettede versioner af et emne er dog synlige for brugeren, samt hvem det er, 
der har rettet dem. Det sætter brugeren i stand til at foretage sin egen vurdering. 
Indholdet i Miljøordbogen vil både indgå i Wikipedias encyklopædi og i Wikipedias 
ordbog – Wiktionary. Hvor dansk Wiktionary har godt 7.000 ordforklaringer, så findes 
der p.t. 156.000 artikler i Wikipedias encyklopædi. Hjertet i administrationen af dansk 
Wikipedia er – ud over brugerne – ca. 40 personer med administratorrettigheder.

Hvad kan wiki’er ellers bruges til?
Ordet wiki har efterhånden etableret sig som et selvstændigt begreb, der rækker ud 
over det oprindelige produkt i form af Wikipedia. Selv definerer Wikipedia en wiki 
som ”en hjemmeside, hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde 
og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre”. Der findes også 
lukkede wiki’er, hvor kun registrerede brugere har adgang til redigering. Og endelig 
kan der etableres et egentligt redaktørhierarki med varierende rettigheder til at ac-
ceptere eller forkaste en redigering. Og der er god brug for den tilgang wiki tilbyder, 
for efterhånden som menneskehedens sammenlagte viden vokser, så bliver den 
sværere og sværere at vedligeholde selv fagspecifik viden centralt.
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Et eksempel på en makroanvendelse af en decentral wiki- tilgang er den måde EU’s 
REACH-direktiv forvalter kemikaliegodkendelser på. REACH-direktivet (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals) regulerer brugen af ca. 300.000 kemikalier I 
Europa. Bevisbyrden er flyttet til virksomhederne, der skal demonstrere, at et kemikalie 
ikke er farligt i en given koncentration. Dette tilskynder tilvejebringelsen af data på 
området. Men der er mange stoffer at holde styr på, og derfor sker fastsættelsen af 
grænseværdier på baggrund af indstillinger fra stofspecifikke netværk af virksomheder, 
der arbejder med de pågældende kemikalier. Virksomhederne er forpligtet til og har 
interesse i at udveksle data indbyrdes fra deres forsøg. REACH er et eksempel både på 
en decentraliseret regulering og på en decentral videndeling.

Generelt, også på jord- og grundvandsområdet, ser vi en tendens, hvor flere af de 
”vidensprodukter”, som bl.a. VJ og Miljøstyrelsen udarbejder, udgives i digital form. Det 
kan være et regneark, en database eller decideret software. Her kan det overvejes, om 
wiki-modellen har en fremtid. En hvilken som helst erfaringsopsamling eller database 
kan i princippet forvaltes som en wiki – og ikke nødvendigvis i regi af Wikipedia. En wiki 
har den fordel, at man altid føjer til, eller i det mindste tager stilling til den viden, der 
findes i forvejen. Omvendt har rapporter det med at blive usynlige kort tid efter, de 
er udkommet. Men der er betingelser, der skal være opfyldt: En wiki kræver en kritisk 
masse af brugere for at leve. Ingen har lyst til at skrive indlæg til et dødt forum, og der 
er heller ingen, der gider læse i dem. Der er ingen tvivl om, at dansk Wikipedia samlet 
set har rigelig kritisk masse til at leve. Det er mere tvivlsomt, om det faglige miljø på 
jord- og grundvand i en dansksproget sammenhæng er stort nok til at vedligeholde 
fagspecifikke wiki-løsninger. Men det bør måske komme an på en prøve!

Relevansen af fagspecifikke wiki’er skal nok i højere grad findes i en international en-
gelsksproget sammenhæng, eftersom der her utvivlsom kan findes en kritisk masse af 
brugere. Spørgsmålet er så, om vi skal fortsætte en dansksproget paralleludvikling, eller 
om vi skal indstille os på, på nogle områder, både at tilegne os og biddrage til viden på 
hovedsagligt engelsk. 

Eksempel fra Miljøordbogen

Transmissivitet(T), Engelsk: Transmissivity
Et mål for et vandførende lags hydrauliske ledningsevne. 
Angives sædvanligvis i m2/sek. Er størst for grus, mindre for sand og    
mindst for ler.

http://da.wiktionary.org/
http://da.wikipedia.org/
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Jordforurening og arealforvaltning 
fra en centraleuropæisk synsvinkel
Remediation of contaminated sites 
- key for an efficient land management in the EU

Af Christian Andersen, VJ

Mødet - Remediation of contaminated sites - key for an efficient land management in the EU - var ar-
rangeret af den tyske delstat Saxen med hjælp fra EU-Kommissionen og fandt sted i Bruxelles den 10. 
november 2011. Der deltog indlægsholdere fra bl.a. Tyskland, Frankrig og Danmark. Både EU’s miljøkom-
misær Janez Potonik, medlemmer af Europaparlamentet, flere tyske delstatsministrer, generaldirektø-
ren for Directorate General for Environment, industri og embedsfolk var blandt de ca. 50 deltagere. Fra 
Danmark var VJ repræsenteret sammen med Niels Ploug fra Krüger og Tom Heron, NIRAS. Sidstnævte 
bidrog med et indlæg om den ’danske model’.

Jordforurening er greenfield consumption
Mødets titel, Remediation of contaminated sites - key for an efficient land management 
in the EU, signalerer, at jordforurening i det centrale Europa ses i en anden sammen-
hæng end i Danmark – nemlig som et aspekt af arealforvaltning. På mødets indledning 
ridsede EU’s miljøkommissær Janez Potonik (fra Slovenien) op, at 16 % af EU’s land-
område er erosionstruet og yderligere 9 % er bebygget eller på anden måde belagt 
i jordtematisk jargon ”forseglet”. EU’s gennemsnit på 9 % jordforsegling flugter fint 
med Danmark, hvor netop 9 % af jordens overflade er forseglet. Hvert år inddrages nye 
store områder med greenfield til byudvidelse, idet de er billigere og mere attraktive at 
udvikle på end brownfields. Dette giver en netto greenfield consumption med et større 
pres på naturen, klimaet og biodiversiteten som følge. Jordforurening ses som en af 
flere trusler mod en begrænset jordressource. Mange steder i Europas udkantsområder 
opleves der affolkning. Der blev peget på, at der er behov for en de-sealing strategi, 
hvor man ved affolkning af udkantsområder giver landet tilbage til naturen – succes-
sion to nature. Forfaldne huse og forladte industrigrunde gør afsides områder mindre 
attraktive, hvorimod en depopulationsstrategi, der inkluderer ”succession to nature”, 
gør dem mere attraktive.

En integreret tematisk jordpolitik
Denne integrerede jordforvaltningstanke er udgangspunktet for europæiske lovgiv-
ningsinitiatiaver og strategier på området. I den tematiske jordstrategi fra 2006, og 
det endnu ikke vedtagne Jordrammedirektiv, behandles jordforurening som en af flere 
trusler imod jorden – i særdeleshed topjorden. EU’s 2020 strategi er fokuseret på at 
skabe vækst og job. Et af strategiens syv flagskibsprojekter handler om at skabe en 
ressourceeffektiv økonomi. Ressourcer i denne forbindelse skal ikke kun ses som fossilt 
brændstof og sjældne mineraler, men også som greenfieldressourcen og jordens øko-
services: Det at der i sund jord sker en naturlig nedbrydning og rensningsproces, at der 
i uforseglet jord sker en nedsivning, der ikke belaster kloaken, og at en jord med højt 
organisk indhold, der ikke er belastet af erosion, er nemmere at dyrke og i tilgift mere 
produktiv. Den integrede jordbundpolitik er aldrig nået til Danmark, hvor indstatsen 
mod jordforurning fortsat ses som et temlig isoleret aspekt af jordbundsbeskyttelse og 
arealforvaltning. 
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Tysk videns-eksport
Kan man gøre en dyd af nødvendigheden? Kan en elegant løsning af jordforureningsproblemet 
skabe vækst og innovation? Dette er i hvert fald en politisk drøm, der trives i hele Europa. Tyskland 
på sin side har formået at skabe samarbejdsaftaler med bl.a. Tyrkiet og Azerbadjan. Her arbejder 
tyske myndigheder og tysk industri sammen med lokale partnere. Oftest er disse projekter drevet 
af tyske udviklingsmidler i opstartsfasen, men et land som Azerbadjan har en interessant cocktail 
af anseelige olieindtægter og massive brownfields fra Sovjettiden. Så den tyske Miljøstyrelse er 
forhåbningsfuld over for langtidsperspektivet for tysk teknologieksport til landet. Samarbejdspro-
jektet med Azerbadjan udsprang oprindeligt af et samarbejde mellem to venskabsbyer - en tysk og 
en azerbadjansk.

En god forretning - men ingen kunder
I sin gennemgang af den danske model på mødet argumenterede danske Tom Heron, direktør 
i NIRAS og formand for ATV Jord og Grundvand, for, at der er en væsentlig samfundsøkonomisk 
gevinst i at løse jordforureningsopgaven i Danmark – dermed formentlig også i det øvrige Europa. 
Mest interessant i en europæisk sammenhæng fremhævede Tom Heron, at der er en stor sam-
fundsøkonomisk gevinst for videnseksport fra lande med en veludviklet industri og myndigheds-
struktur på området til lande, der mangler dette. Men at der er god samfundsøkonomisk mening 
i noget, er ikke det samme som, at det nødvendigvis er en god forretning fra en virksomheds-
synspunkt. Ren jord er et gode, der ikke er markedsomsat, og dermed ikke har nogen markeds-
pris. Jordforurening er en eksternalitet. Der skabes først et marked for jordforureningsrelaterede 
produkter og ydelser, hvis der sker en regulering af området, og at denne regulering følges. Selv 
under denne forudsætning er det svært at tjene penge på at eksportere viden. Rådgivning er no-
get, man køber lokalt. Danske rådgiverer, der vil tjene penge på udenlandske markeder, må derfor 
købe lokale rådgivnigsfirmaer – og så kapacitetsopbygge dem.

Imens vi venter på direktivet
Tyskland har været en af hovedmodstanderne af Jordrammedirektivet, der ville skabe en fælles 
europæisk lovgivning på området, siden direktivets første udkast i 2006. Af samme årsag blev der 
sagt meget lidt om Jordrammedirektivet i indlæggene på selve mødet. Derimod blev der stort 
set ikke snakket om andet under paneldebatten, hvor medlemmer af Europaparlamentet og 
de grønne organisationer gik hårdt til de tyske delstatsministrer og et tysk parlamentsmedlem. 
Udover Tyskland har også Frankrig, Storbritanien, Holland og Østrig blokeret for direktivforslaget 
i ministerrådet. Set fra et snævert sektorsysnpunkt er det svært at forstå modstanden, eftersom et 
jordrammedirektiv netop ville skabe markedsmuligheder for lande med udviklede jordforurenings-
sektorer. Særligt for lande som Tyskland og Holland ville det næppe heller være svært at gennem-
føre direktivet, idet landenes eksisterende lovgivning (ligesom den danske) stort set ville være til-
strækkelig. Forklaringen skal muligvis ses i jordrammedirektivets bredere tematiske tilgang til jord, 
der skaber modstand fra landbruget. Derudover har direktivet udviklet sig til et politisk symbol på 
nærhedsprincippet – hvis ikke vi nationalt kan bestemme over vores jord, hvad kan vi så bestemme 
over? I mellemtiden fortsætter EU-Kommissionen sit arbejde med at få direktivet vedtaget - godt 
hjulpet af de grønne europæiske organisationer som European Environmental Buerau (EEB), som i 
Europæisk sammenhæng repræsenterer bl.a. Danmarks Naturfredningsforening. 
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Det danske formandskab
Danmark overtager formandskabet for EU fra 1. januar og frem til slutningen af juni 2012. En række delstats-
valg i Tyskland har over det seneste halve år mindsket modstanden imod direktivforslaget. Der er dog ingen 
afgørende bevægelse i Tysklands eller det øvrige blokerende mindretals officielle holdning mod Jordramme-
direktivet. Det bliver derfor næppe heller under det danske formandskab, at direktivet vedtages. Men lidt sker 
der  - EU-Kommissionen er ved at arrangere en jordforureningskonference i Bruxelles den 10.-11. maj 2012. 
Det er hensigten, at den, ligesom det forgangne møde, skal være en højniveaukonference, men denne gang 
med 3-400 deltagere. Fokus bliver formentlig værdien af jordforurening som forretningsområde samt jordfor-
segling. 

EU’s miljøkommisær 
Janez Potonik åbnede 
konferencen om jord-
forurening, der fandt 
sted i den tyske delstat 
Saxens Repræsentation i 
Bruxelles.
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Call for year 2012 entries on

„Innovative solutions for soil monitoring”
„Innovative solutions for soil monitoring in contaminated land”

For more than 10 years NICOLE has carried out multiple projects and organised a
series of workshops, providing a discussion platform for a sound technical basis for risk
based management of contaminated land. Our network is today recognized as a leader
in the European Union, and reaches everywhere in the world. Reoccurring themes in
the discussions on risk-based land management, site investigation and remediation
are sustainability and costefficiency and one of NICOLE’s primary missions is the
continuous promotion for development and improvement in these fields.

Given the success of the 2010 Technology Award on “Innovative site characterization tools”
which was presented to a wide audience during the May 2011 Copenhagen workshop, the
NICOLE Steering Group decided to launch another award for 2012 with the intent to stimulate
engineers and scientists to bring forward technical innovations that can contribute to an
improved practice for contaminated land management in line with the NICOLE ambition. And
given the current focus in Europe on the Soil Framework Directive, the Industry Emissions
Directive, and overall sustainability concepts, the consensus for the 2012 technical topic is on:
„Innovative solutions for soil monitoring in contaminated land”.

This award is open to individuals or groups of people. Entries from junior academics in
universities or consultancy are especially welcome. Again, entries will be judged on innovation,
potential contribution to cost savings, technical applicability and plans for communication and
market availability, applicable to contaminated land.

The top 3 winners will have the chance to present in front of their peers the result of their work
during NICOLE’s 2012 spring workshop (details about the workshop to be announced on
www.nicole.org) and the winning entries will be posted on NICOLE’s website.

The jury consists of representatives from academics (Dr. Hans-Peter Koschitzky), Industry
(ISG chair, Paul van Riet) and Service Providers (SPG chair, Dr. Olivier Maurer).
Time schedule, content of entries, further procedure:

NICOLE
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Deadline for submission of entries is 1st March 2012

Entries need to have a summary and maximum 6-10 pages description (11 pt), including
figures.
Entries should focus only on technical and scientific content, and not have a commercial
character.
Logos are only permitted on the first page.

Entries can be sent to the NICOLE Secretariat, Marjan Euser: marjan.euser@deltares.nl

Prizes are:
- 1500 € FOR THE WINNING ENTRY
- 750 € FOR 2ND BEST

Preselected entries (top 5), unless already a member via their organisation, will receive
three tickets to attend NICOLE workshops (NICOLE organizes 2 workshops a year);
in case s/he is already member via an organisation, s/he may ‘donate’ these tickets to a
non-member of their choice.

Winning authors need to agree to publication of their entry at the NICOLE website and in
the NICOLE newsletter, and be prepared to participate at a technical workshop of NICOLE.

KORT
INFO

Videncenter for Jordforurening ønsker alle læsere 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn i 2012.
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ARTIKELovervågning

Af freelance konsulent  Jan Petersen

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 hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighe-
dens skyld er artiklerne ordnet i emner. 

1. Jura, økonomi og politik

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1024 af 31. okt. 
2011)
Den nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg medfører bl.a., at laboratorier omgå-
ende skal advare kommunalbestyrelser og vandværker, hvis 
de konstaterer en overskridelse af grænseværdierne for 
eksempelvis bakterier i drikkevandet. Et laboratorium må 
dermed ikke afvente yderligere omprøver. Kommunalbesty-
relsen underretter Sundhedsstyrelsen.
Læs mere på www.retsinformation.dk.

Principiel prøvelse af villaolietanksag
Artiklen omhandler ”kampen mellem genopretningsprincip-
pet og proportionalitetsprincippet”. En kamp, der ofte stiller 
tilsynsmyndigheden i en vanskelig situation. Hvor der før 
Kolding-sagen var praksis for, at det var tilsynsmyndigheden, 
der skulle godtgøre en konkret risiko i forhold til arealan-
vendelse, indeklima, udeklima eller grundvand, står det med 
denne landsretsdom klart, at bevisbyrden nu påhviler den 
påbudsadressat, der ønsker at efterlade en restforurening 
(under påberåbelse af proportionalitetsprincippet).
Af H. Djurhuus (Lind Cadovius Advokataktieselskab). Tidsskrift 
for Miljø nr. 10 (oktober 2011).

Spørgsmål til ministeren om anvendelsen af 
sprøjtemidlet Bifenox
S349: Mener ministeren, at kontrollen med sprøjtemidler til 
godkendelse er effektiv nok, når godkendte sprøjtemidler 
mange gange er endt i grundvandet, selv om dette ifølge 
kontrolmålingerne burde være umuligt?
Hertil har miljøminister Ida Auken svaret, at langt hovedpar-
ten af de pesticider, som findes i grundvandsovervågningen, 
er stoffer, som i dag enten er forbudt, eller hvor tidligere 
anvendelser er blevet begrænset. At pesticiderne tidli-
gere har været godkendt på lempeligere vilkår skyldes, at 
vidensgrundlaget i dag er langt bedre end tilbage i 80’erne 
og 90’erne, hvor mange pesticider oprindelig blev god-
kendt. Da det kan tage mange år fra et pesticid er udbragt 
på marken, til det siver ned gennem jorden til grundvandet, 
skyldes de fund, der gøres i grundvandet i dag, langt over-
vejende en anvendelse, som har fundet sted for mange år 
siden. Miljøministeren svarer desuden, at der ikke, med den 

regulering der laves i dag, kan ændres på dette, men kun at 
det er muligt at forebygge fremtidige forureninger. Der er 
ifølge ministeren kun ganske få og enkeltstående tilfælde af 
sprøjtemidler, som i dag er godkendt uden begrænsninger, 
og som  findes i grundvandet i koncentrationer over grænse-
værdien. 

S350: Vil ministeren tage initiativ til at sikre en mere effektiv 
kontrol af sprøjtemidler, før de godkendes, så det kan sikres, 
at godkendte sprøjtemidler ikke ender i grundvandet?
S348: Vil ministeren indføre et forbud mod anvendelsen af 
sprøjtemidlet Bifenox, indtil det er 100 % sikkert, at det ikke 
ender i grundvandet?
Miljøministeren svarer, at det ikke er juridisk muligt at kræve 
kontrol af pesticider, før de godkendes. Godkendelsen af 
bekæmpelsesmidler er EU-reguleret og bygger på en meget 
omfattende dokumentation, som kræves fra producenterne. 
Danmark har fastholdt strengere krav, som for eksempel 
betyder, at midler, der er godkendt i Tyskland, i visse tilfælde 
ikke kan godkendes i Danmark. Endvidere forklarer ministe-
ren, at man i Danmark har Varslingssystemet forpesticider i 
grundvand, så der hurtigt kan sættes ind, hvis et godkendt 
stof mod forventning viser sig at overskride grænseværdien.
Resultaterne fra Varslingssystemet har nu vist, at et nedbryd-
ningsstof, bifenox-syre, fra ukrudtsmidlet Bifenox, på én ud 
af tre testede marker i nogle prøver fra få meters dybde 
overskrider grænseværdien for grundvand. Miljøministeren 
understreger, at dels gælder grænseværdien ikke for enkelt-
prøver, men som årligt gennemsnit, og dels er grænseværdi-
en politisk fastsat meget lavt (0,1 µg/l), fordi man ikke ønsker 
pesticider i grundvandet. De mængder bifenox-syre, der er 
fundet på testmarkerne, udgør ikke en risiko for sundheden. 
Fundet af nedbrydningsstoffet fra Bifenox, viser ifølge mini-
steren netop, at Varslingssystemet fungerer, og Miljøstyrel-
sen vil nu foretage en fornyet vurdering af Bifenox, ligesom 
testen i Varslingssystemet fortsættes. På den baggrund 
mener miljøministeren, at selve godkendelsesordningen og 
Varslingssystemet fungerer. Ministeren vil dog sikre opfølg-
ning på resultaterne og sætte ind med forbud eller begræns-
ninger i anvendelsen, hvis det viser sig nødvendigt.
§ 20 spørgsmål (S348-350) er stillet af Per Clausen (EL) den 21. 
oktober 2011. Se Folketingets hjemmeside, www.ft.dk.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet
De seneste afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet 
(NMKN) er fortsat ikke tilgængelige på deres hjemmeside. 
NMKN vil i slutningen af november 2011 åbne adgangen til 
en helt ny afgørelsesportal (nmknafgoerelser.dk), hvor alle 
NMKN’s afgørelser fra og med 1/1-2011 vil blive publiceret i 
anonymiseret form. Formålet med publiceringen af nævnets 
afgørelser er bl.a. at formidle afgørelsespraksis i forskellige 
typer af klagesager.
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Relevante afgørelser vil blive bragt i Jordforureningsinfo.dk i 
takt med offentliggørelsen af disse.
Læs mere om portalen påhttp://www.nmkn.dk/Nyheder.

2. Kortlægning og undersøgelser

Immobile stoffer i bekæmpelsesmidler anvendt 
inden for frugtavl. Anvendelsesmønstre og kon-
sekvenser for jordmiljøet
Projektet indeholder en historisk redegørelse om anvendel-
sen af bekæmpelsesmidler med indhold af immobile stoffer 
inden for frugtavl samt resultater fra fire særligt tilrettelagte 
undersøgelser i tidligere frugtplantager. Resultater fra 16 
andre undersøgelser er inddraget. I frugtplantager i drift i 
en periode på 10 år eller mere i perioden 1920-1952 kan der 
være risiko for overskridelse af afskæringskriteriet for arsen. 
Der er fundet markante overskridelser af afskæringskriteriet 
på 1 ud af 20 plantager. Undersøgelsesresultaterne giver 
ikke entydigt svar på, i hvor stort omfang der kan forventes 
overskridelser. Der følges derfor op med yderligere undersø-
gelser i et nyt projekt. 
Af S. Outzen (Outzen Pro). Miljøprojekt 1386, november 2011 
(ISBN 978-87-92779-36-6). Læs mere på www.mst.dk.

3. Afværgeteknik og monitering

Pesticider i grundvand, litteraturstudium 
vedrørende mulige afværgeteknikker
Med det formål at belyse, hvilke metoder der i dag findes 
til oprensning af pesticidpunktkilder, der truer grundvandet, 
er der gennemført et litteratur-review, hvor mere end 80 
artikler publiceret i perioden 2002 og 2011 er gennem-
gået. Fokusstofferne er pesticider, der har været anvendt 
i Danmark, og som er påvist i det danske grundvand. Det 
drejer sig om phenoxysyrer (specielt MCPP, MCPA, 2,4-D 
og dichlorprop), triaziner (specielt atrazin, simazin, cyana-
zin og terbutylazin), nitroforbindelser (specielt DNOC og 
dinoseb) samt stoffer som isoproturon, diuron, bentazon 
og glyphosat. Dichlobenil og BAM indgår ikke i litteratur-
reviewet, da problemstillinger med disse stoffer er belyst i 
tidligere teknologipuljeprojekter. Litteratur-reviewet er en 
opdatering af det i 2002 udførte review. Vidensniveauet ift. 
oprensning af ovennævnte pesticider er meget begrænset, 
men litteratur-reviewet indeholder anbefalinger til undersø-
gelse af udvalgte afværgeteknikkers oprensningspotentiale 
over for forskellige pesticidstofgrupper.
Af K. Rügge (COWI A/S), K. Tsitonaki og N. Tuxen (Orbicon). 
Miljøprojekt 1387, 2011 (ISBN 978-87-92779-38-0). Læs mere 
på www.mst.dk.

4. Risikovurdering

Fastlæggelse af oprensningskriterier for grund-
vandstruende forureninger
Rapporten præsenterer en metode til fastlæggelse af op-
rensningskriterier til brug for de mindre og mellemstore for-
ureningssager. Den opstillede metode involverer følgende 
trin: Opstilling af konceptuel model for lokaliteten, definition 
af kontrolpunkter, definition af krav i kontrolpunkter, trans-
formation af krav i kontrolpunkter (valg af beregningsmodel, 
parametervalg, vurdering af usikkerheder), samt dokumen-
tation. Metoden er afprøvet på 5 forurenede lokaliteter, der 
bredt repræsenterer den danske geologi, hydrogeologi og 
forureningstyper. I den forbindelse er der benyttet forskel-
lige udvaskningsmodeller (JAGG1.5, REMChlor, RISC4, ConSim 
og DTUV1D) til at belyse transformationen af grundvands-
kravene tilbage til forureningens udgangspunkt. Resultater 
fra udvaskningsmodellerne viser, at der i mange tilfælde kræ-
ves meget høje oprensningsgrader (over 99 %), hvis man skal 
kunne overholde grundvandskvalitetskrav i kontrolpunktet 
godt 100 m nedstrøms forureningen. Opstilling af oprens-
ningskriterier udfordrer således den nuværende placering af 
kontrolpunktet. Samtidig medvirker den til en diskussion af, 
hvordan vi får mest oprensning for pengene, og til hvordan 
regionerne kan prioritere indsatsen for de mindre og mel-
lemstore forureningssager, der truer grundvandet. 
Af N. D. Overheu, N. Tuxen (Orbicon), N.I. Thomsen, P. J. Bin-
ning, P. L. Bjerg (DTU Miljø) og H. Skou (Region Syddanmark). 
Miljøprojekt 1376, 2011 (ISBN 978-87-92779-20-5). Læs mere 
på www.mst.dk.

5. Værktøjer og metoder

Nye metoder til dokumentation af naturlig ned-
brydning af oliestoffer i den umættede zone
I projektet præsenteres to teknikker med potentiale til 
anvendelse sammen med JAGG 2.0 ift. dokumentation af na-
turlig nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Dels 
præsenteres DPD-testen, der er en ny in situ test til kvalitativ 
og kvantitativ dokumentation af naturlig nedbrydning af 
oliestoffer, og dels undersøges potentialet for anvendelse af 
nye DNA-baserede teknikker til kvalitativ dokumentation af 
nedbrydningsaktivitet. 
Af P. Loll, A. H. Kristensen (Dansk Miljørådgivning A/S), P. 
Larsen, J. L. Nielsen og K. Henriksen (Aalborg Universitet). 
Miljøprojekt 1392, nov. 2011 (ISBN 978-87-92779-51-9). Læs 
mere på www.mst.dk.

ARTIKELovervågning
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Environmental Economic Assessment Tools. 
Remediation Technologies
Denne rapport belyser økonomiske metoder, der kan benyt-
tes til at understøtte beslutning om bæredygtige metoder 
til oprensning af jord- og grundvandsforurening. Det kan 
ske som supplement til de teknisk set mest fordelagtige 
løsninger, hvor de økonomiske betragtninger kan hjælpe til 
at prioritere inden for et grundvandsopland eller et større 
geografisk område. Rapporten giver endvidere et overblik 
over de netværk, der er etableret i dag for at danne gode 
rammer og udveksle erfaringer for, hvilke beslutninger der 
er mest hensigtsmæssige. Arbejdet er en del af REMTEC-
projektet.
Af C. Nielsen, K. Weber og C. K. Damgaard (NIRAS A/S). Env-
ironmental Project No. 1369, nov. 2011 (ISBN 978-87-92779-
08-3). Læs mere på www.mst.dk.

Planteindeks på vej i vandløb
I Vandrammedirektivet er det beskrevet, at den økologiske 
tilstand i vandløb skal fastsættes på baggrund af biologiske 
kvalitetselementer, og at den økologiske tilstand skal vurde-
res i forhold til afvigelsen fra en referencetilstand. Artiklen 
beskriver arbejdet med at udvikle et nyt planteindeks til 
vurdering af vandløbenes økologiske tilstand. Indekset er 
baseret på et meget stort datasæt, der omfatter alle natio-
nale overvågningsdata samt forskningsdata fra DMU, hvilket 
forventes at resultere i et dækkende og robust indeks, der 
kan anvendes i den nationale og regionale overvågning og 
leve op til kravene i Vandrammedirektivet.
Af A. Baatrup-Pedersen, S. E. Larsen, B. Moeslund, A. Sode, T. 
Pedersen, A. G. Thomsen, T. Riis, E. Buchwald, M. Pedersen, J. 
Bøgestrand og L .M. K. Larsen. Vand & Jord nr. 3, september 
2011.

6. Geologi og hydrogeologi

Geoelektrisk og elektromagnetisk kortlægning
Her er givet en kort, overordnet beskrivelse af metoder til 
hydrogeologisk kortlægning af større områder, herunder 
SkyTEM, ledningsevnemålinger og den DC-geoelektriske 
metode (modstandsprofiler).
Geologisk Nyt nr. 4, august 2011.

7. Drikkevand og grundvands- 
beskyttelse

Sikring af grundvandet mod godkendte pesti-
cider og deres nedbrydningsprodukter
I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det 
i ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grund-
vandet” (VAP) undersøgt, om pesticider er til fare for vores 
grundvand ved godkendte anvendelser i Danmark. Der er 

foretaget målinger siden 1999, og i den nyeste periode 
2009-2010, som denne rapport omhandler, blev seks nye 
pesticider testet. Der var ikke problemer med fem af de 
seks stoffer. Det sjette stof, bifenox (et herbicid), kan være 
problematisk. På en drænet lerjord er der i dræn og grund-
vandsfiltre fundet koncentrationer, der overskrider grænse-
værdien. Derfor vil bifenox blive yderligere undersøgt i VAP. 
Resultaterne fra grundvandsfiltrene har endvidere medført, 
at Miljøstyrelsen nu foretager en fornyet vurdering af stoffet. 
Under sandet jord var der kun sporadiske fund under græn-
seværdien på 0,1 µg/l.
Derimod var der et godt resultat fra testen af stoffet ethofu-
mesat. Dette stof har Miljøstyrelsen tidligere fastsat skrappe 
restriktioner for brugen af - netop for at beskytte grundvan-
det. Derfor blev det testet på to marker med den nye redu-
cerede dosis, og resultatet var godt. Stoffet blev kun fundet i 
en enkelt prøve, og mængden var under grænseværdien. 
Glyphosat har været undersøgt i VAP gennem de sidste 
10 år og testes fortsat. På lerjorde udvaskes glyphosat til 
en meters dybde, hvor det hyppigt findes i drænvandet. I 
grundvandsfiltrene, placeret under drændybde, er fundene 
af glyphosat generelt få. Dog har der på en af de lerede mar-
ker i de seneste år været flere fund i grundvandsfiltrene. Her 
er glyphosat i enkelte tilfælde fundet over grænseværdien 
på 0,1µg/l i forbindelse med store regnskyl og snesmeltning 
mere end to år efter udbringning.
Varslingssystemet VAP har siden 1999 undersøgt 42 god-
kendte sprøjtemidler og 41 af deres nedbrydningsprodukter. 
Der er således testet i alt 83 forskellige stoffer i VAP. Hoved-
parten af de testede sprøjtemidler har ikke givet anledning 
til ændringer i godkendelsen. Men på baggrund af bl.a. 
resultaterne fra VAP har Miljøstyrelsen forbudt stofferne me-
tribuzin og terbuthylazin og igangsat en fornyet vurdering 
af rimsulfuron og bifenox. Sammen med anden tilgængelig 
viden indgår resultaterne fra Varslingssystemet løbende i 
Miljøstyrelsens samlede vurdering af nedsivning af pesticider 
til grundvandet. 
Resultaterne fra ‘Varslingssystemet for udvaskning af pestici-
der til grundvandet’ fra 1999-2010 er beskrevet i en rap-
portserie udarbejdet af GEUS og Aarhus Universitet. Den nye 
rapport “Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: 
Monitoring results, May 1999-June 2010”, kan som tidligere 
rapporter downloades fra http://www.pesticidvarsling.dk/
publ_result/index.html.
Nyhed den 5. oktober 2011på http://www.geus.dk/.

8. Andet

Status for genanvendelse af jord
Denne rapport beskriver resultaterne af en undersøgelse 
af, hvorledes jord bliver genanvendt i Danmark. Til under-
søgelsen er indsamlet data fra forskellige aktører indenfor 
jordflytning.  Undersøgelsen har afdækket antallet, stør-
relsen og typen af genanvendelsesprojekter. Undersøgelsen 

ARTIKELovervågning
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har desuden afdækket, hvilke forureningsgrader jord til 
genanvendelse typisk har, hvilke bygherrer som genanven-
der jorden, og hvilken lovhjemmel man genanvender jorden 
efter. Undersøgelsen har bl.a. vist, at de typiske genanven-
delsesprojekter er på mellem 500 og 50.000 tons jord, og at 
de udføres ligeligt af private og offentlige bygherrer. Derud-
over fremgår det af undersøgelsen, at der i stor udstrækning 
benyttes en række forskellige kriterier til at kategorisere 
jordens forureningsgrad. Undersøgelsen markerer samtidig 
behov for mere lempede og ensartede regler, hvis især den 
lokale genanvendelse af overskudsjord skal øges. 
Af T. B. Jensen & H. Bengtsson (NIRAS A/S). Miljøprojekt 1378, 
2011 (ISBN 978-87-92779-28-1). Læs mere på www.mst.dk.

Vejledning om jordregulativ
Affaldsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, fastslår, at der skal 
udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord, som er affald. 
Miljøstyrelsen har derfor valgt at udarbejde denne vejled-
ning, som kommunerne kan tage udgangspunkt i, når de 
udarbejder jordregulativet. Vejledningen indeholder en ge-
nerel tekst og et forslag til et samlet regulativ med bemærk-
ninger til de enkelte bestemmelser. Desuden indeholder 
vejledningen et forslag til et ”minimumsregulativ” med den 
kortest mulige tekst. Her er tale om forslag, da kommunerne 
ikke er forpligtede til at anvende et særligt paradigme for 
jordregulativet.
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4, 2011 (978-87-92779-42-7). 
Læs mere på www.mst.dk.

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2010
Publikationen indeholder en total opgørelse over salget 
af bekæmpelsesmidler (både plantebeskyttelsesmidler og 
biocider) opdelt på anvendelsesområde ifølge inddelingen i 
“Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmid-
ler” samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer 
(aktivstoffer). Statistikken indeholder opgørelse over salg af 
bekæmpelsesmidler i årene 2008-2010 indsamlet via årlige 
indberetninger fra registreringsindehavere af godkendte 
bekæmpelsesmidler. Ud fra dette er landbrugets forbrug i 
2010 opgjort, og behandlingshyppigheden er beregnet for 
2010. Statistikken viser, at salget af bekæmpelsesmidler er 
steget med 39 procent fra 2009 til 2010, og at behandlings-
hyppigheden er steget med 12 procent fra 2,6 i 2009 til 2,8 
i 2010. Ukrudtsmidler udgør fortsat langt den største del 
af landbrugets forbrug af pesticider, nemlig 72 %, hvoraf 
glyphosat udgør 34 %. Resten af salget består af henholds-
vis svampemidler (17 %), vækstreguleringsmidler (9 %) og 
insektmidler (1 %). Salget af pesticider har været svingende 
de seneste fire år: I 2008 var der en kraftig stigning, i 2009 et 
fald og nu i 2010 en stigning igen. Tre-årige gennemsnit af 
behandlingshyppigheden viser en jævn stigning.
Orientering nr. 5 fra Miljøstyrelsen (november 2011). ISBN 
978-87-92779-45-8. Læs mere på www.mst.dk.

PCB – hvorfor er det farligt, og hvad stiller vi 
op over for det?
Artiklen beskriver bl.a., hvordan PCB kan optages i kroppen 
(via indtagelse, indånding og hudkontakt), og hvilke sund-
hedsskadelige effekter eksponering med PCB kan medføre. 
Desuden omtales Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsni-
veauer for PCB i indeluften.
Af T. Søndergaard (ArbejdsmiljøCentret A/S). Tidsskrift for 
Miljø nr. 10 (oktober 2011).

Få hjælp til PCB via ny hjemmeside og hotline 
på www.pcb-guiden.dk
Siden er fyldt med oplysninger om PCB. Der er dels helt 
grundlæggende informationer om PCB, og dels vejledninger, 
der f.eks. beskriver, hvordan kommunerne skal foretage den 
sundhedsmæssige vurdering, hvis der er mistanke om PCB i 
en bolig, og hvordan PCB-holdig affald bortskaffes.
Af T. Grindsted (pcbguiden.dk), Teknik & Miljø nr. 9, septem-
ber 2011.

ATV-mødet ”Jordforureningsloven 2011”
Mødet gav en status på love og regler, administrativ praksis 
og ny vigtig retspraksis inden for jordforureningsområdet.
Indlæg fra ATV Jord og Grundvands møde den 27. oktober 
2011 kan downloades på http://www.atv-jord-grundvand.dk.

ATV-mødet ”Nye stoffer”
Mødet omhandlede forureningsstoffer, som vi hidtil ikke 
har været opmærksomme på, når der er gennemført 
forureningsundersøgelser samt de stoffer, som løbende er 
dukket op de seneste år (f.eks. nye aktivstoffer). Kompendiet 
indeholder artikler, der alle omhandler disse ”nye stoffer”, 
f.eks. hormoner, pathogener, pesticider, brommerede flam-
mehæmmere, PCB, freon og ethylenglycol.
Kompendium fra ATV Jord og Grundvands møde den 12. okto-
ber 2011 kan downloades på http://www.atv-jord-grundvand.
dk.(ISBN 978-87-913-1357-8).

ATV-mødet ”Grøn vækst og grundvandsbeskyt-
telsen fremover”
Mødet handlede om Folketingets lov om Grøn Vækst og ind-
satsen på pesticidområdet. Kompendiet indeholder artikler 
om bl.a. status på pesticidområdet, grundvandsbeskyttelse, 
cases om fund af pesticider og værktøjer til opsporing af 
punktkilder.
Kompendium fra ATV Jord og Grundvands møde den 14. 
september 2011 kan downloades på http://www.atv-jord-
grundvand.dk.(ISBN 978-87-913-1356-1).
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5. januar
2012

Aarhus Universitet CLIWAT final
conference

Aarhus
Universitet

http://geofysiksamarbejdet.au.dk/en/projects/cliwat/conference/

9.-11.
januar
2012

DTU Risikovurdering af
forurenede grunde

DTU, Bygning
101, Anker
Engelundsvej 1,
2800 Kgs.
Lyngby

http://www.efteruddannelse.env.dtu.dk

18. januar
2012

ATV Jord og
Grundvand

REMTECH Schæffergården,
Jægersborg Allé
166, Gentofte

http://www.atv-jord-grundvand.dk

25. januar
2012

ATV Jord og
Grundvand

Store bygge- og
anlægsprojekter

Schæffergården,
Jægersborg Allé
166, Gentofte

http://www.atv-jord-grundvand.dk

5. marts
2012

ATV Jord og
Grundvand

Temadag Vingstedcentret,
Bredsten,
v./Vejle

http://www.atv-jord-grundvand.dk

6.-7.
marts
2012

ATV Jord og
Grundvand

Vintermøde om jord-
og
grundvandsforurening

Vingstedcentret,
Bredsten,
v./Vejle

http://www.atv-jord-grundvand.dk

22.-23.
marts
2012

Der
Ingenieurtechnische
Verband für
Altlastenmanagement
und Flächenrecycling
e.V. (ITVA)

Altlasten Symposium
2012

Hamborg,
Tyskland

http://www.itv-altlasten.de/

28.-29.
marts
2012

Renare Mark Vårmötet 2012 - Nytta
och konsekvens av
efterbehandling ur ett
svenskt respektive
internationellt
perspektiv

Göteborg,
Sverige

http://wp.renaremark.se/2011/09/varmotet-2012/

26. april
2012

ATV Jord og
Grundvand

LAR - Lokal afledning
af regnvand

Schæffergården,
Jægersborg Allé
166, Gentofte

http://www.atv-jord-grundvand.dk

10.-11.
maj 2012

EU Kommissionen Soil Contamination &
Soil Sealing

Bruxelles

21.-24.
maj 2012

Battelle Eighth International
Conference on
Remediation of
Chlorinated and
Recalcitrant
Compounds

Monterey,
Californien, USA

http://www.battelle.org/Conferences/chlorinated/sponsors.aspx

22.-23.
maj 2012

KTC & ENVINA Årsmøde om Natur og
Miljø

http://www.envina.dk

23. maj
2012

ATV Jord og
Grundvand

Nye
undersøgelsesmetoder
til jord- og
grundvandsforurening

Radisson Blue,
H.C. Andersen
Hotel, Claus
Bergs Gade 7,
5000 Odense

http://www.atv-jord-grundvand.dk

13.-15.
juni 2012

NICOLE Water in Contaminated
Land Management

Badeb-Baden,
Tyskland

http://www.nicole.org

19. juni
2012

ATV Jord og
Grundvand

Naturligt
forekommende stoffer
i jord og grundvand og
deres
sundhedseffekter

Schæffergården,
Jægersborg Allé
166, Gentofte

http://www.atv-jord-grundvand.dk

20.-22.
juni 2012

Ministry of
Environment, Slovak
Republic

Contaminated Sites Bratislava,
Slovakiet

http://www.ekotox.sk

19.-20.
september
2012

Miljøringen NORDROCS 2012 Oslo, Norge http://www.nordrocs.org


