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Spektakulære forureninger er guf for 
pressen og for spørgelysten i Folketinget. 
Kærgård plantage og Collstrupgrunden 
ved Esrum Sø er gode eksempler. Som 
omtalt i Artikelovervågningen har Kær-
gård udløst en byge af spørgsmål i Fol-
ketinget og Collstrupgrunden er omtalt i 
oktober-nummeret af Samvirke.

Historier og spørgsmål krydres ofte 
med et skær af fordækthed – at nogen 
forsøger at skjule noget. Ja, redaktør Lars 
Aarup fra Samvirke svinger sig næsten 
op på et konspirationsteoretisk niveau. 
Ud fra pressedækningen og Folketings-
spørgsmålene kunne man godt tro, at 
jordforureningsarbejdet er domineret af 
konstante slagsmål om ansvar og forsøg 
på at skjule problematiske forureninger. 
Det er heldigvis ikke tilfældet!

Artiklen om Guldborghave i dette blad 
giver et rigtigere billede af virkeligheden. 
Artiklen beskriver, hvor svært det er at 
få et sikkert overblik over problemerne, 
selv når man har en konkret mistanke til 
et område. Det skyldes ikke, at nogen har 
rottet sig sammen om at skjule sandhed-
en. Det er simpelthen bare svært.

Den adfærd, der har ført til forure-
ningerne, kan i dag synes for-

bryderisk dum. Men i langt de 
fleste tilfælde agerede man 

helt selvfølgeligt på ”gerningstidspunk-
tet”. Derfor gjorde man ikke alverden ud 
af dokumentationen, og man må i dag 
sammenstykke sit billede af, hvad der er 
foregået fra mange forskellige kilder. Kil-
der, der kan være svære at finde, og som 
kan være mere eller mindre pålidelige. 

I langt de fleste tilfælde, er der ikke 
andre end statskassen, der har noget 
i klemme. Det giver derfor heller ikke 
mening, at nogen bevidst skulle ønske at 
skjule forureningerne. Det skulle da lige 
være finansministeren, men han har ikke 
noget med forureningerne at gøre og kan 
derfor ikke skjule noget som helst.

Det giver derimod mening at prioritere 
sine ressourcer, så de farligste i forhold 
til sundheden og de næste generationers 
drikkevand tages først. Man kan altid 
spørge, om det er holdbart at nedpriori-
tere den generelle natur- og miljøbeskyt-
telse i forhold til sundhed og drikkevand. 
Men det har Folketinget igennem 
jordforureningsloven gjort uden at ryste 
på hænderne. Om det fortsat er holdbart, 
kommer Folketinget til at tage stilling til 
i 2008, hvor jordforureningsloven skal 
revideres. Det kommer forhåbentlig til 
at ske efter et grundigt forarbejde, så 
regelsæt og ressourcetildeling kommer til 
at hænge sammen.
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Oxidationsmiddel Styrke 
(V)

Reaktioner Stabilitet

Hydrogen peroxid/
Modificeret Fentons 1,8/2,8 Meget ustabil

Permanganat 1,7
Stabil men 
ofte forbrugt 
af jorden

Persulfat/ Aktiveret 
Persulfat

2,1/2,6 Stabil som 
persulfat, 
mindre stabil 
efter aktivering

Tabel 1. Oxidationsmidler, reaktionsmekanismer og stabilitet  /3,4/.

In situ kemisk oxidation involverer injektion af forskellige 
oxidationsmidler i undergrunden, hvor de kan oxidere for-
ureningskomponenter til mindre skadelige stoffer eller helt 
uskadelige stoffer, som f.eks. kuldioxid, salte og vand. Op-
rensningshastigheden og teknologiens brede anvendelig-
hed til mange forskellige og kraftige forureninger har øget 
interessen for teknologien i udlandet og herhjemme. In situ 
kemisk oxidation er i spil som en mulig teknologi for de to 
danske megasites – Høfde 42 og Kærgård Plantage, og den 
har været en del anvendt ved mindre forureningssager i de 
sidste 5 år. På et ATV-møde i foråret blev status præsente-
ret af bl.a. den verdenskendte ekspert Robert Siegrist /1/, og 
de danske erfaringer blev opsummeret af Torben Jørgensen, 
COWI /2/. 

Formålet med denne artikel er at kaste lys på ”good prac-
tice” baseret på internationale og danske erfaringer fra både 

rådgiverbranchen og universitetsverdenen. Der vil blive foku-
seret på in situ kemisk oxidation som afværgeteknologi ved 
grundvandsforurening.

De mest anvendte oxidationsmidler til grundvandsoprensning 
er permanganat, hydrogen peroxid (modificeret Fentons) og 
persulfat (aktiveret persulfat). Ozon bruges mest til oprens-
ning i den umættede zone og vil derfor ikke blive diskuteret 
yderligere i denne artikel. Tabel 1 giver en oversigt over de 
relevante reaktioner og egenskaber for permanganat, hydro-
gen peroxid (modificeret Fentons) og persulfat.

Anvendelse 
Kemisk oxidation bliver promoveret som en teknologi, der 
kan anvendes mod næsten alle stoffer, men det er ikke alle 
oxidationsmidler, der kan reagere med alle forureningskom-
ponenter. I litteraturen findes der adskillige tabeller, hvor an-

Fe(III)+Fe(IIII)+
+Fe(I)+Fe(II)+F→

→
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vendelighed mod forskellige forureningskomponenter kan 
ses. Desværre er disse data ofte baseret på erfaringer fra 
vidt forskellige forsøg eller på felterfaringer, hvilket gør det 
svært at afgøre, hvorfor oxidationen lykkes eller mislykkes. 
Svaret på, hvilke oxidationsmidler der er mest velegnede til 
hvilke forureningskomponenter, findes ofte i den grundlæg-
gende kemi bag oxidationsreaktioner.

Permanganationen er meget effektiv mod chlorerede ethe-
ner, da den angriber direkte i C=C bindingen, mens den ikke 
er så velegnet mod ethaner. I aromatiske kulbrinter er C=C 
båndet stærkere, hvilket igen gør oxidation med perman-
ganat vanskelig, hvorimod evt. sidegrupper, som methyl-
gruppen i toluen, svækker båndene, og gør oxidation mulig. 
På den anden side kan oxidationsmidler som Fentons og 
aktiveret persulfat, der virker i kraft af dannelse af radikaler, 
anvendes mod både alkaner og aromatiske forbindelse pga. 
radikalernes evne til at reagere med C-H og C=C båndet /5/. 

Det er til debat, hvilke oxidationsmidler der kan anvendes 
ved tilstedeværelse af fri fase eller residual fri fase af DNAPL. 
I litteraturen er det blevet hævdet, at f.eks. permanganat er 
den mest lovende løsning /6/, men det kræver lang tid og 
store mængder af permanganat, hvilket kan resultere i redu-
ceret permeabilitet (clogging med MnO2) og store omkost-
ninger. Nyere forsøg /7/ har vist, at modificeret Fentons kan 
reagere direkte med den frie fase, når der dannes superoxid 
radikaler samt med hydroxyl radikaler. For at opnå denne 
effekt skal hydrogen peroxid tilsættes i overskud. Resultater 
fra eventuelle afprøvninger i felten er endnu ikke blevet of-
fentliggjort.

At en reaktion er kemisk mulig er ikke en garanti for, at reak-
tionen vil ske i felten ved oprensninger i fuld skala. Hydrauli-
ske begrænsninger i f.eks. lavpermeable aflejringer, kontakt 
mellem stofferne og oxidationsmidlerne og det naturlige 
oxidantforbrug (NOD) kan hæmme processen.

Good practice
Ovennævnte begrænsninger gør, at metoden måske har be-
grænset anvendelse i Danmark. Men erfaringer fra ind- og 
udland viser, at der er tilstrækkelig viden til at overkomme 
dem. Herunder er der diskuteret 5 kritiske punker, som der 
skal fokuseres på ved anvendelse af kemisk oxidation:

1. Kortlægning af lokaliteten. Som med alle andre afvær-
geteknologier er kortlægning af lokaliteten meget vigtig, 
især med fokus på, hvilke stoffer der findes, og hvor de hy-
drauliske og geokemiske forhold er (f.eks. pH) og forekomst 
af DNAPL. På den måde kan den optimale injektionsmetode 
blive valgt, og oxidationsmidler kan blive injiceret på de rig-
tige steder og i de rigtige mængder for at opnå maksimal 
kontakt med forureningen.

2. Valg af oxidationsmiddel. Dette skal gøres ved at 
kigge både på stoffernes og jordens egenskaber samt 
forureningens omfang. Stabile midler, som persulfat og 
permanganat, er mere velegnede til lavpermeable medi-
er, mens visse stoffer kun kan oxideres via radikale meka-
nismer. Små, kraftigt forurenede områder kan behandles 
effektivt med modificeret Fentons, da stabiliteten bety-

der mindre ved mindre forureninger. H2O2 er samtidig den 
billigste af alle oxidationsmidler. Til gengæld kan aktiveret 
persulfat være effektivt ved større områder, men prisen pr. 
kg persulfat er højere. 

3. Udførelse af relevante treatability forsøg. Treatability 
forsøg kan ofte belyse, hvilke og hvor meget oxidationsmid-
del, der skal bruges. Det er yderst vigtigt, at forsøgsdesign 
afspejler forholdene i feltet i forhold til pH og forurenings-
indhold og jordens egenskaber (jordtyper, organisk stof, re-
doxforhold) /8/. For oxidanter, som kræver aktivering, kan 
laboratorieforsøg også belyse, hvordan aktiveringen udfø-
res bedst (se punkt 5). 

4. Dosering af oxidationsmidler. Dosering af oxidations-
midler er den vigtigste faktor til en succesfuld og økonomisk 
attraktiv oprensning. En almindelig fejl, især for perman-
ganat, er at bruge for høj dosis af oxidationsmidler for at 
dække NOD. Forsøg på M&R ved DTU /8/ har vist, at reak-
tionen med forureningskomponenter og reaktionen med 
jorden sker parallelt, og at NOD bliver større med øget 
permanganatdosis. Derfor er den optimale strategi at lave 
flere injektioner af en svagere opløsning af permanganat 
og placere boringerne tæt på forureningens hotspots. For 
modificeret Fentons er jordens oxidantforbrug ikke så stort 
et problem. Til gengæld er H2O2 så ustabil, at den ikke kan 
spredes over lange afstande. Persulfat (ikke aktiveret) er sta-
bil nok til at bevæge sig i den behandlede zone, og jordens 
naturlige forbrug er mindre end for permanganat /3,4/.  

5. Valg og udførelse af aktiveringsmetode. For modifice-
ret Fentons og aktiveret persulfat er det til gengæld kritisk, 
at aktivering og dannelse af radikalerne sker i kontakt med 
stofferne. Jern(II) skal tilsættes sammen med en kelator for 
at forblive tilgængelig under naturlige pH-forhold /3/. For 
aktiveret persulfat skal den tilgængelige jern(II) være på 
et niveau, som ikke forbruger radikalerne (tabel 1). Dette 
kan være svært, og treatability forsøg er meget nyttige til 
at belyse det rigtige forhold. Et eksempel på treatabilityfor-
søg ved valg af aktiveringsmetode for persulfat er udført på 
Colorado School of Mines /9/, 
hvor de konkluderede, 
at et underskud 
af Fe(II) kom-
b i n e r e t 
med 
et
 

Fe(IIIII)+Fe(IIII)+
+Fe(I)+Fe(II)+F

→

→

III)+Fe(I)



overskud af kelator var den mest effektive kombination. De 
fandt også, at resultaterne varierede for forskellige jordtyper, 
hvilket understreger værdien af at udføre treatability forsøg 
for hver lokalitet. Varmeaktivering (opvarmning til 40-60 ºC) 
af persulfat er mindre kompliceret med hensyn til at finde 
denne balance. Metoden har den fordel, at en persulfatopløs-
ning først kan spredes i undergrunden og derefter aktiveres 
med varme, når kontakt med forureningskomponenterne er 
etableret. Ulempen er omkostninger til etablering af opvarm-
ningen.

6. Kombination med andre oprensningsmetoder. Be-
grænsninger ved kemisk oxidation kan ofte løses, hvis tek-
nologien kombineres med andre metoder. For eksempel 
kan oxidationsmidlers spredning i lavpermeable aflejringer 
forbedres ved brug af fakturering. Lave koncentrationer af 
restforurening og eventuelle nedbrydningsprodukter kan 
behandles med stimuleret biologisk nedbrydning. Hvis biolo-
gisk nedbrydning er den ønskede efterbehandling, skal dette 
tages i betragtning ved implementering af den kemiske oxi-
dation. Høje koncentrationer af permanganat og den resulte-
rede mangandioxid kan hæmme mikrobiel nedbrydning. Det 
samme gør sig gældende for høje koncentrationer af Fentons 
eller persulfat. Nyere erfaringer har vist, at denne hæmning 
ofte er midlertidig /10,11/. Bakterierne kan muligvis have 
fordel af de øgede temperaturer efter reaktion med Fentons 
(varmeproducerende) eller aktivering af persulfat.

Afslutning
Kemisk oxidation har et betydende potentiale som afværge-
teknologi på danske lokaliteter. Der er sket store fremskridt 
med hensyn til at afdække teknologiens begrænsninger, og 
denne viden kan tages i brug i den fremtidige anvendelse på 
danske lokaliteter. På Institut for Miljø & Ressourcer, DTU, har 
der været en række aktiviteter på området i forhold til NOD 
for permanganat og anvendelse i lavpermeable aflejringer 
med sandlinser /6, 12/. I øjeblikket er der fokus på aktiverede 
oxidationsmidler og sekventiel oprensning af tjære- og ben-
zinstoffer med persulfat efterfulgt af biologisk nedbrydning.
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Af Thomas 
Hougaard, 
KJ Rådgivning og 
entreprenører ApS og Niels H. Jensen, 
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC

I forbindelse med mange olieforureninger står ejeren efter endte undersøgelser 
og eventuelle afværgeforanstaltninger tilbage med en kortlagt ejendom med hvad 
deraf følger af værditab /1/, ringere omsættelighed og forringede lånemuligheder. 
I en del af disse sager anbefales ”naturlig eller moniteret nedbrydning”. I stedet for 
at fjerne forureningen følger man den naturlige nedbrydning af forureningen over 
en årrække via målinger på jord, vand og luft. Dette gør sig særligt gældende i de 
tilfælde, hvor udgifterne overstiger de økonomiske rammer for fjernelse, og hvor 
forureningen ikke vurderes at have umiddelbare konsekvenser for arealanvend-
else, grundvand og indeklima, men alligevel vurderes at kunne udgøre en risiko på 
længere sigt. Kun sjældent gives et bud på, hvor lang tid forureningen fortsat skal 
forblive kortlagt, eller moniteringen skal pågå.

Er der angivet tidsmæssige bud, er disse næsten altid anslået/vurderet/estimeret/
antaget etc. Egentlige beregninger eller talsatte overslag over tidsrammen for, hvor 
lang tid en given forurening skal moniteres, subsidiært er nedbrudt til et niveau, 
hvor den kan udgå af kortlægningen, ses sjældent for forureninger under grund-
vandsspejlet og endnu sjældnere, om overhovedet, for forureninger i den umæt-
tede zone.

Årsagen til dette forhold er dels, at de eksisterende beregningsmetoder kræver 
mange data, og dels at disse data for langt størstepartens vedkommende må 
indhentes i felten på den konkrete forurening, da litteraturen næsten alene giver 
mulige værdier for forureninger beliggende i den mættede zone. På trods af den 
sidste halve snes års store forskning i og dokumentation af forhold vedrørende for-
urenet jord, illustreres den manglende viden stadig af Kjærgaard og Ringsted i ind-
ledningen til ”Naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer i jord og grundvand 
/2/”, hvor de skriver: ”Ved det gennemførte litteraturstudium er der ikke fundet 
artikler med nedbrydningskonstanter for forureningskomponenter under transport 
med porevandet gennem den umættede zone. Som et væsentligt problem er der 
heller ikke fundet nogen velbeskrevet moniteringsmetode over for forurenings-
komponenter i den umættede zone. Som konsekvens heraf kan der på nærværende 
grundlag ikke gennemføres risikovurderinger, hvor der regnes med nedbrydning i 
den umættede zone” /2/.

Ud fra fire oplysninger er det muligt at 
estimere, hvor lang tid en olieforurening
i den umættede zone vil være om at blive 
nedbrudt.
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For den meget store del af forureningerne i den umættede zone, der skyldes 
olieprodukter, skal her foreslås en metode til at beregne nedbrydningstiden på. 
Fælles for olieforureningerne er, at de hovedsagelig nedbrydes af jordens mikroor-
ganismer under forbrug af ilt, der typisk er den begrænsende faktor. Da selv kraftigt 
oxiderede jorde indeholder begrænsede mængder af tilgængeligt ilt i form af bl.a. 
O2, NO3-, Fe2O3, og SO42- , kan man med rimelighed antage, at nedbrydningstiden 
for en given forurening afhænger af ilt fra atmosfæren, og at den er proportional 
med ilttilgængeligheden herfra. At ilt er den begrænsende faktor ses af, at oliefor-
urenet jord renses biologisk hos f.eks. Soilrem og RGS 90, alene ved at vende jorden 
med nogle ugers interval, hvorved den luftes. I løbet af 6-18 måneder er oliekoncen-
trationen nedbragt til et niveau, hvor jorden kan videredisponeres.

Den mængde ilt, der er nødvendig for at omsætte olien til vand og kultveilte, er 
direkte proportional med mængden af olie i jorden. Den gennemsnitlige sam-
mensætning af kulbrinter i olie kan med god tilnærmelse angives til CH2, med en 
molvægt på 14 g/mol. Ved omsætning til H2O og CO2 forbruges 1½ molekyle O2 
med en molvægt på 32 g/mol, dvs. at for hver 14 gram kulbrinter forbruges 48 g ilt, 
svarende til et forhold på 1:3,43.

Det samlede tidsforbrug til nedbrydning af en olieforurening afhænger dermed af 
fire faktorer: 

•  Iltfluxen ned til forureningen, der igen afhænger af den lokale geologi
•  Forureningens koncentration
•  Forureningens lodrette udbredelse
•  Forureningens gennemsnitlige dybde under terræn
Alle parametre kendes direkte eller kan beregnes ud fra data i en rutineunder-
søgelse.

Iltens diffusion ned i jorden kan beskrives vha. Fick´s første lov: 
    

Hvor:
J er fluxen af et givent stof angivet i mg/(m2/s).
N er en ubenævnt materialekonstant for det materiale, stoffet skal diffundere hen-
over.      
Talværdien for N angiver, hvor mange gange sværere stoffet har ved at diffundere 
gennem materialet end gennem luft.
DL er stoffets diffusionskoefficient i luft (m2/s).
X afstanden mellem de to punkter i meter.
C0-Cx er koncentrationsforskellen henover afstanden X i mg/m3.

N kan beregnes for ler/lermuld, sandmuld og sand vha. ligning 18, app. 5.3 i /4/.
DL for ilt kan udregnes via ligning 16 samme steds.

Forskellen i iltkoncentrationen ved jordoverfladen, C0, og ved forureningens over-
side, Cx, kan ved at antage, at iltkoncentrationen ved forureningens overside er nul, 
sættes lig med iltkoncentrationen i atmosfæren, som i nærværende beregninger er 
sat til 283425 mg/m3 /5/. X er afstanden fra jordoverfladen til forureningens masse-
midtpunkt. I praksis vil det sige afstanden fra jordoverfladen til midten af forurenin-
gens hovedlegeme. Se figur 1.

Fluxen til en given dybde er stort set uafhængig af oliekoncentrationen i jorden, så 
længe denne ikke optræder i fri fase.
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Tabel 1. JAGG-modellens værdier for N i de fire jordtyper i modellen og de deraf afledte værdier for 
iltfluxen til forskellige værdier af forureningens gennemsnitlige dybde X. Har man forureninger i andre 
dybder end de angivne, kan J beregnes direkte fra formlen i næstnederste række. 
De anvendte data for ilt er: Molmasse: 32 g/mol; damptryk: 20.926 pa; vandopløselighed: 10 mg/l, Oktanol/

vand fordelingskoefficient: 1; Diffusionskoeficient i luft 1,33*10-5 m2/s.

 

 

 

Kun ved meget overfladenære forureninger vil det skiftende lufttryk have indflydel-
se på tilgængeligheden af ilt i jorden. Som tommelfingerregel kan man regne med, 
at lufttrykket ændrer sig med op til 50 mb i forhold det gennemsnitlige lufttryk 
på 1013 mb, svarende til 5 %, det vil med andre ord sige, at højden på luftsøjlen i 
jorden over grundvandsspejlet kun ændrer sig med 5 % under den forudsætning, at 
grundvandsspejlets beliggenhed ikke ændres på grund af atmosfæriske trykændrin-
ger. Er der f.eks. 10 meter til det øvre grundvandsspejl, vil kun de øverste 50 cm, 
svarende til 5 %,  normalt blive påvirket af ændringer i lufttrykket. Forureningens 
koncentration kendes direkte fra standardanalyserne af jord og angives i mg/kg 
jord.

Forureningens lodrette udbredelse skal forstås som hovedforureningens lodrette 
udbredelse. Er der et smalt forurenet område, hvor olien er løbet gennem, som 
angivet på figur 1, vil det overestimere forureningens samlede masse, hvis denne 
medregnes. Modsat vil en medregning medføre, at forureningens gennemsnitlige 
dybde underestimeres. 

Et eksempel på beregningen af tidsforbruget til nedbrydning af en olieforurening 
kunne se således ud.

I den værst forurenede boring viser analyserne en gennemsnitlig oliekoncentration, 
Colie, i jorden på 1000 mg olie/kg jord i en dybde på mellem 1 og 4 m. Forureningen 
ligger i ler.
Forureningens lodrette udbredelse, U, er dermed 3 m og den gennemsnitlige dybde 
under terræn, X, er 2,5 m. Se figur 1.

Forureningens samlede masse pr. kvadratmeter, M, kan nu beregnes som :

Hvor VfJord er jordens volumenvægt.
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Figur 1. Konceptskitse af en 
olieforurening med indtegning 
af gennemsnitlig dybde, X, og 
lodret udbredelse, U. Bemærk, 
at nedsivningskeglen ikke 
medtages i angivelsen af hhv. 
X og U. 

X (m)

U (m)
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Dermed kan den krævede mængde ilt til at nedbryde forureningen beregnes som 
3,43 x M, hvilket i dette eksempel giver 19208000 mg ilt/m2, eller 19,208 kg/m2.
Fra tabel 1 ved vi, at iltfluxen til 2,5 m.u.t. er 0,1396 kg O2/m2/år.

Med andre ord vil det tage:

    år at få nedbrudt forureningen.

Havde forureningen ligget i sand uden et overliggende muldlag, havde den tilsva-
rende beregning givet, at forureningen ville være nedbrudt i løbet af 4,5 år.

Ovenstående viser principperne i den foreslåede beregningsmetode, men eksem-
plerne giver selvfølgelig kun et groft estimat, idet en lang række antagelser og 
usikkerheder gør sig gældende.

Nogle forhold tenderer at undervurdere metodens beregnede nedbrydningstid. 
Den vigtigste i denne gruppe er, at al ilt, der diffunderer ned i jorden, antages, at 
medvirke til omsætningen af olien, hvilket er urealistisk da både dyre- og plantelivet 
i og på jorden forbruger ilt. Hvor meget er det ikke muligt at udtale sig generelt 
om. Også den tavse antagelse, om at der ikke er mangel på næringsstoffer for jor-
dens mikrober, når de nedbryder olien, giver anledning til underestimering af ned-
brydningstiden, hvilket regneeksemplet med sandjorden er et godt eksempel på.

Andre antagelser tenderer at overvurdere nedbrydningstiden. Til denne gruppe 
hører antagelsen om, at ilten kun kan diffundere ned fra oven. En vis nedbrydning 
baseret på ilt, der diffunderer ind i forureningen fra siderne, vil 
også finde sted.

Derudover er der antagelser, der kan virke i begge retninger. Her tænkes specielt 
på overslaget over forureningens gennemsnitlige dybde. Den er nødvendigvis van-
skelig at foretage, da normalt kun få jordprøver fra hver boring analyseres. Iltfluxens 
størrelse, der må betragtes som en meget usikker tilnærmelse, er i samme kategori.

Sidst men ikke mindst skal man tage eventuelle belægninger med i sine betragt-
ninger. Beton har en N-værdi, der er ca. dobbelt så stor som ler, mens asfalt må 
betragtes som næsten fuldstændig tæt.

I et forsøg på at holde beregningerne rimeligt simple, går vi ikke ind på forurenin-
ger beliggende i eller under flere jordtyper.

Generelt kan det bemærkes, at sand kun skal bruges, når der er tale om rent sand 
fra terræn til underside af forurening. Med N-værdier omkring 30 gange højere end 
værdien for sand, vil et sandmuldlag eller lerlag på blot 1/30 af sandlagets tykkelse 
give samme modstand som sandet.

Har man flere lag, kan man regne på dem ved at benytte ligning 17, afs. 5.3 i/4/.

Samlet set giver ovenstående imidlertid mulighed for en kvantitativ beskrivelse af, 
hvordan et givet overslag over en forurenings nedbrydningstid er beregnet.
 
Modellen giver ikke et eksakt svar, men dog svar med en sikkerhed af samme stør-
relsesorden som JAGG-modellen /3/.

Litteraturliste
/1/ Szilas C, Jeppesen AZ og Kaalund L: Værditab ved salg af forurenede eller tidligere forurenede ejen-
domme med helårsbeboelse. Hovedrapport. Miljøstyrelsen; Miljøprojekt 1046, 2005.
/2/ Kjærgaard M, Jens P. Ringsted JP: Naturlig nedbrydning af miljø-fremmede stoffer i jord og grundvand. 
GI 1998.Geoteknisk Institut.
/3/ Oprydning på forurenede lokaliteter - Hovedbind. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 1998.
/4/ Oprydning på forurenede lokaliteter - Appendikser. Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 1998.
/5/ http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_atmosphere.



JAGG-kursus 

Dato:  26/11, 3/12 og 10/12 2007

Emne: Kursus i miljøfremmede stof-
fer og risikovurdering vha. JAGG-mo-
dellen

Arrangør og underviser: RUC og KJ 
Rådgivning

Hvor: RUC

Målgruppe: Kurset henvender sig til 
sagsbehandlere, rådgivere og andre 
medarbejdere, der arbejder med 
risikovurdering og oprensning af 
forurenet jord og grundvand.

Tid: Kurset løber over tre mandage, 
den 26/11, 3/12 og 10/12, fra kl. 9.00 
– 16.00. Der afsluttes med aflevering 
af skriftlig prøve. Der udleveres 
kursusbevis. 

Pris: 4.500 kr.

Yderligere informationer og tilmel-
ding kan ske ved henvendelse til 
Thomas Hougaard på tlf.: 21 28 68 
27 eller e-mail: thomas.hougaard@
kjr.dk.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 16. 
november 2007.

DMU nyt 16

Ny dansk opdagelse: Transporten af 
tjærestoffer igennem mikrometertyn-
de vandlag kan øges, når de bindes 
til andre stoffer.

Hidtil har man ment, at forureningers 
tilgængelighed bliver mindre, når de 
bindes til andre stoffer. Et forsker-
hold fra DMU har imidlertid netop 
vist, at det modsatte også kan være 
tilfældet. Når tjærestoffer bindes til 
f.eks. humus eller sæbe, kan det øge 
transporten af tjærestofferne igen-
nem de mikrometertynde grænselag, 
som ofte begrænser deres transport 
og dermed også den biologiske op-
tagelse i de levende organismer. Det 
er nyttig viden. Det fortæller nemlig 
de firmaer, der skal rense forurenet 
jord, at tilsætning af for eksempel 
sæbe eller husdyrgødning ikke blot 
fremmer frigivelse af forureningen, 
men ligeledes stoffernes optagelse 
i mikroorganismerne. Transporten 
af stoffet benz(a)pyren igennem et 
tyndt væskelag blev således målt til 
at være 74 gange højere i tarmvæske 
fra en børsteorm i forhold til trans-
porten i rent vand. Dette er med til 
at forklare, hvorfor de mest tung-
opløselige forureninger kan blive 
optaget via føden.
Se hele artiklen på http://www.dmu.
dk/Udgivelser/DMUNyt/2007/16/.

Temadage på DTU 
- Risikovurdering af 
kemiske stoffer i vand-
miljøet

Kompetenceudvikling/efteruddan-
nelse på Institut for Miljø & Ressour-
cer den 5.-7. november 2007. 
Kurset giver et indblik i baggrunden 
for de metoder, der i dag anvendes 
ved miljøvurdering af kemikalier. Der 

lægges vægt på skæbne og effekter 
af miljøfremmede stoffer i vandmil-
jøet.
Se: http://www.er.dtu.dk.

European Environment 
Agency (EEA)
Progress in management 
of contaminated sites in 
Europe

Soil contamination requiring clean up 
is present at approximately 250000 
sites in the EEA member countries 
according to recent estimates. And 
this number is expected to increase 
as national investigations proceed. In 
the last 30 years, the available data 
on remediation shows that around 
80000 sites have been cleaned up. It 
will take decades to solve the legacy 
of contamination.
•  How is the problem of conta-
minated sites being addressed in 
Europe?
•  Which sectors contribute most to 
the problem? 
•  Which are the main contaminants 
affecting soil and groundwater?
•  How much is being spent on clean-
up? 
•  How much progress is being achie-
ved in management and control of 
contaminated sites ?
Se svarene på: http://themes.eea.
europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecifi-
cation20041007131746/IAssess-
ment1152619898983/view_content.

Videncenter for Jordforurening 1110 Videncenter for Jordforurening 1110 Videncenter for Jordforurening 1110 Videncenter for Jordforurening 1110

kort INFO



Videncenter for Jordforurening 1110 Videncenter for Jordforurening 1110 Videncenter for Jordforurening 1110 Videncenter for Jordforurening 1110

Konferencens tema er teknologier og 
metoder i indsatsen over for jordforure-
ninger. Formålet er dels at gøre status 
over de teknologiske og metodiske 
udfordringer, der må forventes på 
jordforureningsområdet de kommende 
år, dels at samle ideer til udvikling af 
teknologier og metoder i et projekt-
katalog til inspiration for Depotrådet, 
der ved årsskiftet udarbejder udkast til 
Teknologiprogram for 2008. 

I programmets første del - formiddagen 
- gør 4 oplægsholdere status over udfor-
dringerne for de kommende år:

Der sættes fokus både på løsning af 
opgaverne inden for rammerne af den 
nuværende offentlige indsats og på de 
nye udfordringer, der følger af gennem-
førelsen af jordramme- vandramme- og 
habitatdirektiverne. 

Ved udgangen af 2006 var der kortlagt 
24.000 forurenede og muligt forurenede 
grunde. Vi må forvente, at det samlede 
antal grunde når mindst 40.000, inden 
regionerne har afsluttet kortlægningen.

Den offentlige indsats fokuserer i dag 
på jordforurening, hvor der er risiko for 
drikkevand og boliger og børneinstituti-
oner. Amternes Videncenter for Jordfor-
urening vurderede i 2003, at antallet af 
afværgeprojekter på disse grunde ville 
være ca. 8.500.

Siden 1996 har 
teknologipro-

grammet ydet et 
væsentligt bidrag 

til teknologi.- og 
metodeudvikling over 

for netop denne type af 
forureninger. Hvor langt er 

vi kommet? Har vi fundet løs-
ninger, som gør opgaven oversku-

elig - eller skal vi gå helt nye veje?

Gennemførelse af vandramme- og 
habitatdirektiverne i miljømålsloven og 
udarbejdelse af de kommende vand- og 
naturplaner kan betyde, at jordforure-
ningslovens nuværende indsatsområder 
skal udvides, sådan at regionerne i 
videre omfang skal kunne medtage bl.a. 
overfladevandsrecipienter og andre føl-
somme naturområder i den fremtidige 
prioritering.

Hvilke nye udfordringer stiller det os 
overfor? Er der behov for en ”ny type” 
teknologier til vurdering af risiko og til 
selve afværgen af forureningen? 

I programmets anden del drøftes 
ideer og projektforslag i 4 samtidige 
workshops med hver sin vinkel på 
udviklingen af teknologi og viden. Hver 
workshop finder sted 2 
gange, så hver del-
tager kan nå 
at deltage 
i 2.

Tirsdag den 27. november 2007, kl. 10.00– 18.00 
(med efterfølgende middag)

Konferencen foregår på Nordatlantens Brygge, 
Strandgade 91, 1401 København K

Se det fulde program 
og tilmelding på http://
www.ida.dk/Arrange-
menter/Moedetilmel-

ding  og søg på arrange-
mentsnummer 71�41

Arrangør: Miljøstyrelsen
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Af Abelone Christensen, Skude & Jacobsen A/S  

Resultater
Frugtplantagens driftsperiode var fra 1915-1970, og vi har 
stedfæstet driftsarealer på i alt ca. 60 ha.

 Vi har beskrevet, hvilke arsen-, kobber- og blyholdige 
pesticider der er sprøjtet med i perioden fra 1917-1945 og i 
hvilke mængder.

Vi har ved en overslagsberegning sandsynliggjort, at den an-
vendte sprøjtning i Guldborghave Frugtplantage har kunnet 
forurene overfladejorden med et niveau af arsen og bly, der 
overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.  

Baggrund 
Lov om forurenet jord omfatter ikke arealer, som evt. er 
forurenet efter landbrugsdrift, men arealer kan ifølge Miljø-
styrelsen kortlægges efter Jordforureningsloven, såfremt det 
sandsynliggøres, at der har været tilført en intensiv belast-
ning af afgrænsede arealer.

Historikkens formål var at stedfæste alle arealer, som har væ-
ret anvendt til plantagedrift af Guldborghave Frugtplantage. 
Et andet formål var at beskrive de anvendte sprøjtemetoder 
m.v. til vurdering af, om frugtplantagedriften kunne have 
medført den forurening, man så i overfladejorden.  

Grundlag
Den historiske redegørelse er gennemført efter interviews 
med lokalkendte, besigtigelser, gamle luftfotos, materiale 
fra lokalhistorisk arkiv, byggesagsarkiv, tingbogsoplysninger, 
matrikeloplysninger, oplysninger fra internettet m.v. 
Plantagens arealer og bygninger.
Vi har fundet dokumentation for, at Guldborghave igennem 
årene havde drevet frugtplantage på 7-8 forskellige arealer 
på Lolland og Falster, inden for en radius af ca. 10 km fra 
driftsbygningerne. Arealerne er udpeget af lokalkendte, 
hvorefter vi har verificeret tilknytningen via tingbogsoplys-
ninger, autentiske dokumenter, f.eks. skøder samt verificeret 
driften via gamle luftfotos. 

Historien om

Skude & Jacobsen har for Region Sjælland udar-
bejdet en historisk redegørelse om frugtplantag-
en Guldborghave på Lolland. Redegørelsen blev 
iværksat efter fund af bly og arsen i overflade-
jorden på en del nyligt udstykkede boligparceller 
på det tidligere frugtplantageareal. 

Foto 1
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Det var et omfattende arbejde, da mange matrikler har skif-
tet numre, blevet bebygget, driftsbygninger var revet ned, 
ligesom mergelgravene var opfyldt for længst. For et af de 
udpegede arealers vedkommende kunne vi ikke dokumen-
tere ejerskabet, men det viste sig, at frugtplantagen havde 
forpagtet arealet gennem en lang årrække. Et andet areal 
havde frugtplantagen ejet, men af købskontrakten fra 1941 
fremgår det, at høsten tilfalder lejer af huset, som lå på area-
let. Arealet var indtil 1941 ejet af en anden frugtplantage i 
nærheden, så muligvis har der været intensiv drift også her.
Usikkerhedsmomentet i vurdering af, om arealerne kan være 
forurenede, vurderer vi generelt som driftsperioden.

Alle driftsbygninger er for længst nedrevet og enten bebyg-
get eller opdyrket som landbrugsjord. Den eneste rest var 
en jernlåge ved en tidligere indkørsel til et driftsareal! Ved 
hjælp af gamle fotos og tegninger fra byggesagsarkivet, har 
vi dog kunnet skitsere bygningssættenes beliggenhed. 

At vi nåede så langt skyldtes et godt samarbejde med vores 
gode lokale kilder, og at der var bevaret så meget materiale 
om frugtplantagen på det lokalhistoriske arkiv, bl.a. fotoet 
her, som kan stedfæstes til én af de fundne lokaliteter, hvor 
der i dag ikke er skyggen af et frugttræ tilbage.

Anvendte sprøjtemidler 
Guldborghave solgte små frugttræer til andre plantager. I 
Guldborghaves prislister fra 1917–1940 findes vejledninger i 
frugttræernes pasning, herunder sprøjtning. Det anbefaledes 
således, at man foruden Nikotin og Svovlkalk skulle sprøjte 
med det kobberholdige Bordeauxvæske samt blyarsenat, 
som efterlader bly og arsen eller schweinfurtergrønt med 
kobber og arsen. 

Det vurderes på baggrund af disse prislister sammenholdt 
med vores lokale kilders udsagn, som dokumenteret, at 
man på Guldborghave Frugtplantage har brugt schweinfur-
tergrønt i perioden ca. 1917-1929 og blyarsenat i perioden 
ca. 1929-1945. Det er ikke lykkedes at finde oplysninger om, 
hvilke pesticider, der blev anvendt på Guldborghave som 
erstatning for blyarsenat efter krigen. Det kunne f.eks. være 
Bladan, Parathion og DDT. 

På Landbohøjskolen blev hortonomeleverne i 1945 under-
vist i blyarsenat-sprøjtning, og det var ifølge Nordisk Illustre-
ret Havebrugsleksikon 1948-udgaven fortsat almindeligt at 
anvende blyarsenat i frugtplantager i 1948, så ophørstids-
punktet for arsenanvendelse i frugtplantager generelt er 
mere sandsynligt omkring 1950.
 
Sprøjtemidlerne blev købt hjem på fast form, f.eks. var 
blåsten emballeret i jutesække, og blev opbevaret dels på 
gården og senere i et aflåseligt skur ved en mergelgrav. 

Fremstillingsprocesser
Fremstillingsforskrifter og -procedurer for de vandige sprøj-
temiddelblandinger er i de gamle vejledninger beskrevet 
ned til mindste detalje. Man opererede med batchstørrelser 
på 100 eller 1500 liter. Fremstillingen foregik bl.a. ved mer-
gelgravene ude på plantagearealerne. Ved mergelgravene 
blev der bygget ramper, hvorpå man opløste pesticiderne 
i vand i store åbne kar, inden de blev hældt på sprøjterne. 
Vandet fik man fra mergelgraven. Fordelen ved at lave op-
løsningerne på ramperne var, at man kunne fylde sprøjterne 
via en slange og ikke skulle hælde det op.

Sprøjtemetoder 
Midlerne blev i 20´erne- 30´erne udbragt med tøndesprøjter. 
Fotos herunder viser sprøjtningssituation fra 1929 samt en 
tøndesprøjte til 100 liter væske fundet på Traktormuseet i 
Eskilstrup.
  
Senere fik man motorsprøjter. Foto 3 (ca. 1940) viser, at man 
beskyttede både mandskab og heste mod de midler, der 
blev påsprøjtet træerne, og antyder samtidigt, at mæng-
derne ikke var helt små.
 
Efter endt brug blev materiellet ifølge vores lokalkendte kil-
der skyllet ved mergelgraven, og det må formodes, at skyl-
levandet løb ud på jorden eller i mergelgraven. Det fremgår 
af en sprøjte-vejledning, at ”midlet skal anvendes inden for 
24 timer, da det ved opbevaring taber sin kraft”.

Forbrug og tilførte mængder til overfladejorden
Ud over fremstillingsforskrifterne i sprøjtevejledningerne, de 
gamle fotos og det autentiske udstyr, vi fandt på Traktor-
museet i Eskilstrup, har vi forsøgt at indkredse forbruget via 
udsagn fra vores lokale kilde, f.eks. at ”man sprøjtede, indtil 
det begyndte at dryppe fra træerne.” 
Vi har herefter lavet overslag på, hvor stor en mængde bly, 
arsen og kobber, der kan være tilført jorden som følge af 
sprøjtning af frugtplantagearealerne i Guldborghave i perio-
den 1917-1940. I beregningen har vi måttet lave grove skøn 
over den mængde sprøjtevæske, der har været anvendt. 
Vi har derfor lavet to beregningseksempler: I det ene ek-
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sempel antager vi, at hvert træ er sprøjtet med ca. 1 liter 
væske, i det andet eksempel antager vi, at hvert træ er 
sprøjtet med 10 liter væske ved hver sprøjtning.

I tabel 1 ses den beregnede belastning af overflade-
jorden som følge af sprøjtningen adderet til det bag-
grundsniveau, der blev fundet i intakt jord på lokaliteten 
(fed overskrider Jordkvalitetskriterierne). Endvidere ses 
de niveauer, der blev fundet ved den tekniske undersø-
gelse i 2006 (alt i mg/kg TS).
 
Tabel 1 viser også, at sprøjtning af frugttræer med 
Schweinfurtergrønt og blyarsenat igennem en ca. 30-års 
driftsperiode kan føre til overskridelse af kvalitetskrite-
riet for jordens indhold af bly og arsen.
Det ses desuden, at de fundne baggrundsniveauer af 
bly, arsen og kobber i Guldborghave tenderer til at være 
højere end gennemsnitsværdierne i danske lerjorde, 
som er henholdsvis 12, 4 og 9 mg/kg for bly, arsen og 
kobber (Jensen, 2003).

Anbefalinger
Da andre frugtplantager med høj grad af sikkerhed har 
anvendt sammenlignelig sprøjtemetodik som i Guld-
borghave, vurderer vi i den historiske redegørelse, at 
drift af frugtplantage i en 20-30-års periode i tidsrummet 
1900-1945 kan forårsage forurening af overfladejorden 
med bly og arsen.

Det anbefales derfor at undersøge overfladejorden på 
andre lokaliteter, hvor der har været intensiv drift af 
frugtplantage i ovennævnte periode. Da vores erfaring 
er, at vi har fået den bedste viden om drift i denne 
periode fra de levende kilder, anbefales det at gøre det 
hurtigt.

Håndtering af pesticiderne ved mergelgravene sammen-
holdt med eksisterende viden om arsens mobilitet giver 
anledning til, at mergelgravene kan vurderes at være 
punktkilde til grundvandsforurening med arsen.

Det anbefales derfor at undersøge grundvandet ved de 
mergelgrave, som for denne frugtplantage har været 
anvendt som fremstillingspladser for de arsenholdige 
pesticider. 

Referencer
Jensen, J. (2003) Tungmetaller i miljøet i ”Kemiske stoffer 
i miljøet”, A. Helweg, Red., Gads Forlag, 27 – 47, 2003.

Tak til:
Fhv. forskningsprofessor, dr. agro. Arne Helweg for gode 
råd til manuskriptet.

Tungmetal

Bly

Arsen

Kobber

Lokal bagrunds-
koncentration 
   

16

6

13

Tilført mængde, 
interval – 2 
beregningsek-
sempler 

10-100

4,6-46

30-300

Slutkoncentra-
tion interval – 
2 beregnings-
eksempler 

Ca. 30-120

Ca. 10-50

Ca. 40-310

Fundet ved 2006 
undersøgelsen

50-360

30-100

130-450

Miljøstyrelsens 
Jordkvalitets-
kriterier  

40

20

500



Undersøgelse af 
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Af Abelone Christensen, cand. pharm., Skude & Jacobsen A/S

Resultater
Ved undersøgelsen blev der på en stor del af matriklerne 
fundet lettere forurening med bly, forhøjet indhold af kob-
ber samt indhold af arsen over afskæringskriteriet.  

Fundne niveauer af bly, kobber og arsen på de 
undersøgte grunde (mg/kg TS).

Tungmetal 

Bly
Kobber
Arsen

Fundet niveau 
på grundene ca. 
0-0,5 m u.t.

50-360
130-450
30-100

Miljøstyrelsens 
jordkvalitets-
kriterium

40
500
20

Miljøstyrelsens 
afskærings-
kriterium

400
1000
20

Kildeidentifikation
Forureningen med bly blev først konstateret i prøve fra en 
boring ved en opfyldt mergelgrav. For afgrænsning blev der 
sat boringer, hvorfra prøverne blev analyseret for kulbrin-
ter, PAH og tungmetaller. Billedet var, at forureningen kun 
fandtes i overfladejorden. 

Efter at det var konstateret, at forureningen lå i overfladen, 
blev det forsøgt at afgrænse forureningen med overflade-
prøver, udtaget over 4 matrikler i nærheden af den mergel-
grav, hvor der først var fundet forurening. Se tabel 2.

Forureningsbilledet var det samme, en lettere forurening 
med bly samt et forhøjet niveau af kobber i overfladejor-
den. På nær i prøve C, som er PAH-belastet, findes jomfrue-
lige niveauer af cadmium, chrom, nikkel og zink. 

 Resultater af indledende undersøgelse, overfladeprøver (værdier med fed er over kvalitetskriteriet).

Prøve id.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
O
P

Dybde
(m u.t.)

0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5

Total kul-
brinter

9,9
i.p.
9,9
5,9
8,7
5,8
34
9,3
7,8
9,9
9,6
7,5
8,3
40

Sum af 7 
PAH

0,23
0,47
1,5
0,19
0,98
0,16
0,38
0,32
0,33
0,26
0,45
0,26
0,36
0,39

Cadmim

0,23
0,21
0,23
0,19
0,14
0,23
0,44
0,33
0,46
0,42
0,40
0,27
0,31
0,32

Chrom

13
11
14
12
12
14
14
12
14
13
13
17
16
13

Kobber

270
220
310
210
130
260
340
220
380
450
400
220
250
210

Nikkel

9,6
8,0
10
8,6
7,1
9,8
11
8,5
9,6
11
9,9
12
12
9,8

Bly

190

130

140

130

88

150

180

140

210

250

190

100

110

91

Zink

56
50
56
53
39
55
70
51
68
68
71
61
65
61

Skude & Jacobsen har i 2006-07 gennemført tekniske 
undersøgelser af overfladejorden på nyligt udstyk-
kede boligparceller på et tidligere frugtplantage-
areal1. Undersøgelserne blev primært rekvireret af 
daværende Sakskøbing Kommune, nu Guldborgsund 
Kommune. 



Jomfruelige PAH-indhold og zinkindhold under 100 mg/kg 
TS er sikre tegn på, at der ikke er tale om tilkørt fyldjord. 
Efter disse indledende undersøgelser begyndte vi at analy-
sere prøverne for arsen.

Vertikal udbredelse
Som et led i undersøgelsen blev der analyseret for bly i prø-
ver fra forskellige udtagningsdybder, hvorefter tallene blev 
sammenlignet: Se tabel 3.

Det ses, at der ikke er tendens til, at prøver af den aller-
øverste jord (ca.0-15 cm) indeholder mere bly end prøver 
fra dybden lige under (ca.15-30 cm). Da bly ikke regnes som 
mobilt, vurderer vi, at årsagen til dette må være, at jorden 
er blevet kraftigt omrodet efter rydning af træerne. Blyind-
holdet i den intakte jord overholder generelt Miljøstyrelsens 
jordkvalitetskriterium.

Lokalt baggrundsniveau
På 16 grunde er der udtaget prøver af den intakte jord, og 
der er for denne lokalitet beregnet et baggrundsniveau for 
den intakte jords indhold af bly, arsen og kobber. Ved be-
regningen er alene medtaget de værdier, som fremstod som 
normalfordelte værdier stammende fra samme population. 
Se tabel 4 og figur 1.

Selvom niveauet af arsen i den intakte jord overholder kva-
litetskriteriet og er markant lavere end i den ovenliggende 
jord, ses en tendens til et lettere forhøjet niveau i forhold til 
det normale baggrundsniveau i Danmark2.

Mobilitet
Det er en generel opfattelse af, at tungmetallerne kobber 
og bly bindes hårdt til jordpartiklerne og derfor er relativt 
immobile i jordmiljøet, mens arsen bindes mindre hårdt3. 
For at undersøge, om resultaterne kunne afsløre en tendens 
til mobilitet af arsen, har vi sammenlignet de fundne indhold 
af arsen og bly i prøverne med de indhold, som man måtte 
forvente ud fra en viden om, at arealet var sprøjtet med 
blyarsenat. Se tabel 5

Der ses en tendens til, at den omrodede øverste jord 
indeholder ”for lidt” arsen i forhold til det forventede, og 
at den intakte jord indeholder ”for meget” i forhold til det 
forventede (ud fra den kemiske sammensætning af blyar-
senat). Hertil kommer, at der før anvendelse af blyarsenat 

Fundet niveau på 
grundene ca. 0,5-0,7 
m u.t.

Normalt baggrundsni-
veau i Danmark

Bly 16,3

Kobber 12,5

Arsen 6,3

12

9

4

Fundne baggrundsniveauer af bly, kobber og 
arsen på de undersøgte grunde (mg/kg TS).
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Bly-resultater fra overfladejord fra forskellige udtagningsdybder (mg/kg TS).

Der er ikke nogen tendens til en nedadgående gradient, hvilket indikerer, at jorden er omrodet efter påvirkning

            
Guldborghave nr. 46   48   104   106  
Prøve nr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
øverste prøve 130	 150	 230	 46	 280	 85	 100	 140	 230	 140	 130	 130
nederste prøve 110	 91	 270	 120	 280	 180	 120	 29	 310	 120	 80	 160

Guldborghave nr. 108   109   110   111  
Prøve nr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
øverste prøve 41	 120	 150	 130	 230	 78	 170	 200 66 70	 130 48
nederste prøve 120 24 35 360 270 160 20 17 240 24 230	 310

Guldborghave nr. 112   113   114   115  
Prøve nr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
øverste prøve 98	 150	 210 5,9 17 99	 210	 270 17 470	 110	 130
nederste prøve 160 27 16 23 12 42 20 300	 230	 440	 140	 280

Guldborghave nr. 116   117   119   121  
Prøve nr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
øverste prøve 190	 190	 240	 120	 360	 180 26 33 17 160	 160	 48
nederste prøve 240 19 310 280 20 310 38 20 100	 120 26 260
            

 øverste prøve er højest (15 stk.)
 nederste prøve er højest (15 stk.)
 overskrider kvalitetskriterietfed



blev anvendt et arsenholdigt pesticid uden bly4. Man kunne 
derfor forvente, at der var meget mere arsen tilbage i jorden 
i forhold til bly. Et ”manglende” indhold af arsen i overflade-
jorden kan hænge sammen med, at arsen er optaget i træer 
og frugt eller vasket ud af jorden. Tilførsel af fosfat som 
plantenæringsstof kan forøge både mobilitet og planteopta-
gelse af arsen i jorden5. Se tabel 6.

Da den intakte jord (0,5-0,7 m u.t.) indeholder ”for meget” i 
forhold til det forventede (ud fra sammensætningen af bly-
arsenat), og det fundne baggrundsniveau her er let forhøjet 
i forhold til det normale baggrundsniveau, kan forholdet 
måske skyldes, at der er sket en vis mobilisering af arsen ned 
i jorden på denne lokalitet. Forskellene er dog ikke store 
nok til at give en sikker vurdering af mobiliteten.
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Det ses, at blyindholdet i prøven fra grund falder udenfor 
populationen. Baggrundsniveauet af bly beregnes derfor som 
gennemsnittet af de øvrige værdier (16,3 mg Pb/kg TS).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

S erie1

Bly

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 5 10 15 20

S erie1

Arsen

Der regnes på de første 8 værdier, da de 8 højeste er tydeligt 
belastet (ikke en helt ensartet population, men indikation af 
et baggrundsniveau). Gennemsnittet bliver 6,3 mg As/kg TS.

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10

S erie1

Kobber

Der regnes alene på de første 4 værdier. 
Gennemsnittet bliver 12,5 mg Cu/kg TS.



Forhold mellem bly og arsen i omrodet jord (øverste prøve fra grundene) .

Da blyarsenat indeholder 59,7 % Pb og 21,6 % As, er det forventede forhold mellem arsen og bly er 21,6/59,7 = 0,36 .
Det ses, at genfindingen af arsen i den omrodede jord er lavere end forventet i de fleste prøver.

Værdier korr. F. baggrundskocentration, Pb 16, As 6

Guldborg-
have nr.

46

48

104

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

119

121

Boring

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

bly

130
150
230

46
280
85

100
140
230

140
130
130

41
120
150

130
230
78

170
200
66

70
130
48

98
150
210

5,9
17
99

210
270
17

470
110
130

190
190
240

120
360
180

26
33
17

160
160
48

arsen

30
33
38

9,2
50
18

21
21
48

28
25
34

13
24
42

24
49
22

32
59
16

16
27
19

33
33
57

2,1
9,8
19

49
55
20

110
28
24

48
43
46

19
83
32

7,1
8,9
1,6

26
31
9,2

Forhold As/Pb

0,23
0,22
0,17

0,20
0,18
0,21

0,21
0,15
0,21

0,20
0,19
0,26

0,32
0,20
0,28

0,18
0,21
0,28

0,19
0,30
0,24

0,23
0,21
0,40

0,34
0,22
0,27

0,36
0,58
0,19

0,23
0,20
1,18

0,23
0,25
0,18

0,25
0,23
0,19

0,16
0,23
0,18

0,27
0,27
0,09

0,16
0,19
0,19

bly korr. for 
baggrund, 16

124
144
224

40
274
79

94
134
224

134
124
124

35
114
144

124
224
72

164
194
60

64
124
42

92
144
204

-0,1
11
93

204
264
11

464
104
124

184
184
234

114
354
174

20
27
11

154
154
42

arsen korr. for 
baggrund, 6

24
27
32

3,2
44
12

15
15
42

22
19
28

7
18
36

18
43
16

26
53
10

10
21
13

27
27
51

-3,9
3,8
13

43
49
14

104
22
18

42
37
40

13
77
26

1,1
2,9
-4,4

20
25
3,2

forhold As/Pb 
korr. værdier

0,19
0,19
0,14

0,08
0,16
0,15

0,16
0,11
0,19

0,16
0,15
0,23

0,20
0,16
0,25

0,15
0,19
0,22

0,16
0,27
0,17

0,16
0,17
0,31

0,29
0,19
0,25

39,00
0,35
0,14

0,21
0,19
1,27

0,22
0,21
0,15

0,23
0,20
0,17

0,11
0,22
0,15

0,06
0,11
-0,40

0,13
0,16
0,08

0,40

0,36

0,36
0,58

1,18

39,00

-0,40

forhold As/Pb lavere end forventet  (0,36)

Videncenter for Jordforurening 1�1�



Forhold As/Pb højere end forventet 

Det ses, at genfindingen af arsen i den intakte jord er højere end 
forventet i en del prøver

  Forhold mellem bly og arsen i intakt jord (bund-
      prøven fra boring  B3 fra grundene).   

         
           

           
           

Have nr.  bly  arsen  forhold 
      As/Pb

46  13  5,9  0,45

48  13  10  0,77

104  19  8,2  0,43

106  16  5,4  0,34

108  15  4,8  0,32 

109  22  7,1  0,32

110  17  24  1,41

111  21  19  0,90

112  22  16  0,73

113  22  4,5  0,20

114  110  37  0,34

115  9,7  6,8  0,70

116  14  16  1,14

117  9,8  16  1,63

119  17  12  0,71

121  14  7,5  0,54

Da blyarsenat indeholder 59,7 % Pb og 21,6 % As, er det
forventede forhold mellem arsen og bly er 21,6/59,7 = 0,36

Bly højere end baggrundsniveau

Der ses en tendens til, at den omrodede øverste jord 
indeholder ”for lidt” arsen i forhold til det forventede, og 
at den intakte jord indeholder ”for meget” i forhold til det 
forventede (ud fra den kemiske sammensætning af blyar-
senat). Hertil kommer, at der før anvendelse af blyarsenat 
blev anvendt et arsenholdigt pesticid uden bly4. Man kunne 
derfor forvente, at der var meget mere arsen tilbage i jorden 
i forhold til bly. Et ”manglende” indhold af arsen i overflade-
jorden kan hænge sammen med, at arsen er optaget i træer 
og frugt eller vasket ud af jorden. Tilførsel af fosfat som 
plantenæringsstof kan forøge både mobilitet og planteopta-
gelse af arsen i jorden5. Se tabel 6

Da den intakte jord (0,5-0,7 m u.t.) indeholder ”for meget” i 
forhold til det forventede (ud fra sammensætningen af bly-
arsenat), og det fundne baggrundsniveau her er let forhøjet 
i forhold til det normale baggrundsniveau, kan forholdet 
måske skyldes, at der er sket en vis mobilisering af arsen ned 
i jorden på denne lokalitet. Forskellene er dog ikke store 
nok til at give en sikker vurdering af mobiliteten.

Vurdering
Det vurderes efter de foretagne tekniske undersøgelser 
sammenholdt med den historiske redegørelse4, at der på 
arealer med tidligere intensiv drift af frugtplantage kan fin-

des forhøjede indhold af bly, kobber 
og arsen i omrørt overfladejord såvel 
som i det intakte underliggende lag.

Anbefalinger ved tekniske 
undersøgelser på tidl. 
frugtplantager
Da resultaterne af denne undersø-
gelse indikerer, at der ved rydning 
af plantagen er foregået en kraftig 
omrodning af jorden, bør prøveud-
tagning foregå fra forskellige dybder i 
jorden ved undersøgelser af overfla-
dejord fra nedlagte frugtplantager.

Da en prøveudtagning alene i de 
øverste 20 cm kan give falsk negativt 
resultat, hvis arealet er bebygget, 
og der er tilført et muldlag ved 
anlæggelse af haven, anbefales det 
at udtage overfladeprøverne f.eks. 
inddelt i jordsøjler ned til intakt jord. 
Der bør ved tekniske undersøgelser 
af overfladejord også tages prøver af 
den intakte jord for dokumentation af 
baggrundsniveauet på den pågæl-
dende lokalitet.

Referencer  
1) Sakskøbing Kommune, Miljøteknisk 
undersøgelse i Guldborghave udstyk-
ningen, Skude & Jacobsen A/S, 2006.
2) Jensen, 2003.
3) Arne Helveg, Kemiske stoffer i mil-
jøet, Gads Forlag, København 2000.
4) Region Sjælland,  Historisk redegø-
relse for Guldborghave frugtplantage, 
Skude & Jacobsen, september 2007.
5) Peryea, F.J. (1991) Phosphate-In-
duced Release of Arsenic from Soils 
Contaminated with Lead Arsenate. Soil 
Science Society of America Journal, 
Vol. 55,5 Sept.-Oct., 1301-1306. 

Tak til :
Fhv. forskningsprofessor, dr. agro. 
Arne Helweg for gode råd til manu-
skriptet.

Videncenter for Jordforurening 1�1�



1	Jura, økonomi og 
politik

”Opdateret” jord-
forureningslov
Der er kommet en gennemskrevet 
lovbekendtgørelse på jordforurenings-
området, hvor de talrige ændringer er 
indskrevet i lovversionen fra 1999. 
danskVand nr. 5, august 2007. Årgang 
75 side 66. ISSN 1602-3609. Bekendtgø-
relse af lov om forurenet jord nr. 282 af 
22. marts 2007. Se www.retsinfo.dk.

Vejledning om områdeklas-
sificering
Vejledningen er en opfølgning på 
ændringen af jordforureningsloven 
fra maj 2006, og den er en hjælp til 
kommunernes arbejde med områ-
deklassificeringen. Lovændringen 
medfører, at byzonen fra 1. januar 2008 
som udgangspunkt bliver klassificeret 
som et lettere forurenet område. Og 
dermed er et område, der er omfattet 
af anmeldepligten for flytning af jord 
mv. Kommunerne har mulighed for at 
undtage områder inden for byzonen, 
eller inddrage områder uden for byzo-
nen i de områdeklassificerede arealer. 
Vejledningen skal hjælpe kommunerne 
med dette arbejde.
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2007. 
Se www.mst.dk.

Udkast til vejledning for 
forurenede renserigrunde
Vejledningen har været undervejs i en 
årrække og er senest blevet revideret/
opdateret på baggrund af en under-
søgelse af anvendelse af hjælpe- og 
tilsætningsstoffer i renseribranchen 
udarbejdet af COWI. Formålet med 

branchevejledningen er at beskrive 
og præcisere processer på renserier, 
der har ført til forurening og metoder 
til undersøgelse af disse. Udkastet til 
vejledningen har været i høring og hø-
ringsperioden sluttede den 22. august 
2007.
Udkast til vejledning for forurenede 
renserigrunde. Miljøstyrelsen. Udkastet 
til vejledningen kan hentes på www.
mst.dk. 

En byge af § 20-spørgsmål 
om Kærgård Plantage
Fundet af kviksølv og andre metaller i 
gruberne i Kærgård Plantage førte til, 
at Johannes Poulsen (RV) og Per Clau-
sen (EL) stillede op mod 30 af de så-
kaldte § 20-spørgsmål til miljøministe-
ren. Spørgsmål og svar findes på www.
folketinget.dk. Bemærk, at der netop 
er taget hul på en ny Folketingssam-
ling, og at spørgsmålene findes under 
den sidste samling kaldet 2006/2007. 
Det dybe link er: http://www.folke-
tinget.dk/doc.aspx?/samling/20071/
MENU/00000002.htm.  

Ny jordflytningsbekendt-
gørelse
Vi har tidligere her i bladet omtalt 
udkastet til den nye bekendtgørelse 
om jordflytning. Nu er den her i den 
endelige version. Den nye bekendtgø-
relse indebærer forenklinger i form af:
•  Mulighed for i mange tilfælde at flyt-
te jord umiddelbart efter anmeldelse (i 
dag har kommunerne en frist på 4 uger 
til at behandle anmeldelse) (§ 6). 
•  Mulighed for at anmelde mange 
jordflytninger samlet (§ 8). 
•  Standardiserede krav til prøvetag-
ning, analyse og inddeling af jorden i 
forureningskategorier (§ 10 og bilag 1, 
2 og 3). 

•  Mulighed for at lade modtageanlæg 
foretage de for anmeldelsen nødven-
dige analyser m.v. (§ 10). 
•  Mulighed for at undlade at analysere 
jord i særlige områder, når kommuner-
ne har udarbejdet regulativer herom 
(§ 14). 
Den ny jordflytningsbekendtgørelsen 
træder i kraft 1. januar 2008.
”Bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007 
om anmeldelse og dokumentation i 
forbindelse med jordflytning”. Se www.
mst.dk eller www.retsinfo.dk. 

Dom fra Miljøankenævnet 
vedr. olieforurening på 
Vester Voldgade i Gedser
Fra januar 2007 er Miljøstyrelsen ikke 
længere klageinstans i sager efter 
bl.a. Lov om forurenet jord. I stedet 
er Miljøklagenævnet klageinstans. 
Miljøankenævnet har den 7. september 
2007 afsagt dom efter § 48 i jordforu-
reningsloven, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 282 af 22. marts 2007: I dommen 
ændre Miljøklagenævnet Sydfalster 
Kommunes afgørelse af 26. oktober 
2005 om påbud om afhjælpende 
foranstaltninger efter olieforurening 
på ejendommene Vester Voldgade 5, 7 
og 9, 4874 Gedser (matr.nr. 18ae, 18ad 
og 18ac, Gedeskov Huse, Gedesby) til 
et påbud om at udføre et projekt for 
oprensning.
Dom nr. MKN-113-18. Se www.mkn.dk.

Skader på vandmiljøet og 
miljøansvar
Miljøministeren har fremsat en ny lov, 
som har fået navnet Miljøansvarsloven, 
ligesom hun har fremsat forslag til lov 
om ændring af lov om miljøbeskyttelse 
m.m. Begge dele er en implemen-
tering af EU’s miljøansvarsdirektiv. I 
denne artikel gives en beskrivelse af, 
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Af freelance konsulent Trine Korsgaard

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 fag-
område. Hermed er der skabt en hurtig 
indgang til ny inspiration m.m. 
For overskuelighedens skyld er artik-
lerne ordnet i emner.

ARTIKELovervågning



Videncenter for Jordforurening 2120 Jordforurening.info 3  2007

hvad lovforslagene indeholder herun-
der den rolle, som statens Miljøcentre 
vil få i forbindelse med at fastlægge, 
om der er tale om en miljøskade. 
Loven og lovændringerne forventes at 
træde i kraft den 1. januar 2008.
Anne Sophie K. Vilsbøll og Jakob Brandt. 
Teknik og Miljø, nr. 6/7, juni/juli 2007, 
side 26-27. ISSN 1902-2654. Se L 175 og 
L176 på http://www.folketinget.dk/doc.
aspx?/samling/20071/MENU/00000002.
htm.

Strafskærpelse - forslag til 
lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse og forskel-
lige andre love 
Med dette lovforslag ønsker rege-
ringen at gennemføre en generel 
skærpelse af bødeniveauet i sager om 
overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven. 
Det gælder såvel i sager om overtræd-
elser, der er begået i forbindelse med 
udøvelse af erhverv, som i sager om 
privates overtrædelser af loven. Det er 
regeringens opfattelse, at der i dag er 
en række tilfælde, særligt i de mindre 
alvorlige sager, om overtrædelser 
af miljøbeskyttelsesloven, hvor den 
bødestraf, der udmåles, ikke afspejler 
den alvor, hvormed samfundet bør se 
på overtrædelser af miljøbeskyttelses-
loven. Lovens straffebestemmelse fore-
slås ændret, sådan at det skal betragtes 
som en skærpende omstændighed, at 
en overtrædelse er begået i forbind-
else med udøvelse af erhverv.
Lovforslag L4 fremsat den 3. oktober 
2007af miljøministeren. Se www.folke-
tinget.dk.

Aktindsigt i miljøoplysninger
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger 
giver som hovedregel enhver ret til at 
blive gjort bekendt med miljøoplysnin-

ger, der er hos myndigheder og andre 
organer, der er omfattet af loven. 
Denne oplysningspligt vil i fremtiden 
også gælde for private forsyninger på 
vand- og spildevandsområdet
Erik Jensen og René Dejberg Pedersen. 
danskVand nr. 5, august 2007. Årgang 
7, side 20-21. ISSN 1602-3609.

2xStoftransport og
omsætning

Undersøgelse af mikrobiel 
respiration i grundvand
Axel Colin Heimann har i sin ph.d.-af-
handling undersøgt anaerob mikrobiel 
nedbrydning af TCE og arsen i grund-
vand. I forsøgene er nedbrydningen 
undersøgt ved to forskellige donere: 
propionat og laktat og ved forskellige 
temperaturer. En kombination af ren- 
og blandingskultureksperimenter, sedi-
mentmikrokosmos studier og termody-
namiske beregninger blev benyttet for 
at belyse energetiske begrænsninger af 
en nøgleparameter i anoxiske syste-
mer, nemlig koncentrationen af brint. 
Dansk Kemi nr. 8, august 2007. Årgang 
nr. 88, side 22. ISSN 0011-6335.

3	Afværgeteknik og
monitering

Termisk assisteret vakuum-
ventilation - opvarmning 
med varmelegemer og ter-
misk ledning
Der er afprøvet en oprensningstek-
nik bestående af en kombination af 
varmelegemer i jorden sammen med 

vakuumventilation over for chlorerede 
opløsningsmidler. Geologien på test-
lokaliteten er moræneler. På forhånd 
var det erkendt, at der ved opvarm-
ningen blev dannet saltsyre, således 
at miljøet var korrosivt. Efter 24 timers 
opvarmning var der ca. 600 °C ved 
varmelegemerne, og der blev konstate-
ret saltsyredannelse som forventet. På 
grund af et forkert materialevalg blev 
varmelegemerne ødelagt efter kort 
tid, og oprensningen måtte indstilles. 
Baseret på udenlandske erfaringer er 
metoden velegnet over for flygtige 
og semiflygtige stoffer, og den giver 
endog meget høje (>99 %) rensnings-
grader. Materialevalg og design af var-
melegemer er de mest kritiske faktorer 
for en succesfuld oprensning.
Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon. 
Miljøprojekt, 1177, 2007. ”Termisk assi-
steret vakuumventilation - opvarmning 
med varmelegemer og termisk ledning”. 
ISBN nr. Trykt version:  978-87-7052-
532-9. Rapporten kan hentes på www.
mst.dk.

Rensning af MTBE-forurenet 
grundvand ved hjælp af 
propanoxiderende mikroor-
ganismer
I projektet afklares det tekniske og 
økonomiske potentiale i at rense 
MTBE-forurenet grundvand i en 
bioreaktor indeholdende en beri-
gelseskultur af propanoxiderende 
mikroorganismer. På baggrund af en 
række laboratorieforsøg i hhv. batch-
flasker og bench-skala-reaktorer og en 
række opskaleringsberegninger er det 
vurderet, at teknologien har et teknisk-
økonomisk potentiale som massefjer-
nelsesenhed; evt. i kombination med 
et aktiv-kul filter til efterpolering.
Per Loll & Claus Larsen, Dansk Miljøråd-



givning A/S ; Kaj Henriksen Aalborg 
Universitet Miljøprojekt, nr. 1173, 2007 
fra Miljøstyrelsen. ”Rensning af MTBE-
forurenet grundvand vha. propanoxide-
rende mikroorganismer”ISBN nr. 978-
87-7052-519-0. Rapporten kan hentes 
på www.mst.dk.

Afprøvning af elektrokemisk 
reaktor til rensning af 
grundvand indeholdende 
chlorerede opløsningsmidler
Rapporten beskriver videreudvik-
ling og pilotskalaafprøvning af en 
elektrokemisk reaktor til rensning af 
grundvand forurenet med chlorerede 
opløsningsmidler. Reaktoren anvendes 
til nedbrydning af organiske forure-
ningskomponenter i vand. Ved brug af 
strømførende elektroder sker der en 
elektrokemisk nedbrydning ved direk-
te udveksling af elektroner mellem de 
organiske forureningskomponenter og 
elektroderne. Feltforsøg i nærværende 
projekt viste lovende resultater.
Dorthe Lærke Baun (DHI); Charlotte 
Nielsen (Rambøll). ”Afprøvning af 
elektrokemisk reaktor til rensning af 
grundvand indeholdende chlorerede 
opløsningsmidler”. Miljøprojekt nr. 
1175, 2007 fra Miljøstyrelsen.  ISBN 
nr. 978-87-7052-528-2. Rapporten kan 
hentes på www.mst.dk.

Indeklimasikring i huse 
på forurenede grunde – 
hvordan sikres den optimale 
løsning?
I en ny håndbog udarbejdet under 
Miljøstyrelsens Teknologiudviklings-
program beskrives relevante forhold 
vedrørende byggetekniske foranstalt-
ninger, der skal sikre indeklimaet i huse 
på forurenede grunde. Formålet med 
håndbogen er at danne et forbedret 
og mere ensartet beslutningsgrundlag 

for parterne i jordforureningssager, så 
byggetekniske afværgeforanstaltninger 
udføres bedst muligt. Håndbogen har 
tidligere været omtalt her i bladet. 
Når den nævnes igen, skyldes det, at 
Teknik og Miljø bringer en udmærket 
artikel, der resumerer indholdet i 
håndbogen.   
Jakob Skou, Inger Asp Fuglsang et 
al, NIRAS A/S. Teknik og Miljø, nr. 8, 
august 2007, side 108-110. ISSN 1902-
2654. Miljøprojekt nr. 1147 ”Håndbog 
– Byggetekniske foranstaltninger i 
forbindelse med byggeri på forurenede 
lokaliteter”. Miljøstyrelsen 2007. Se 
www.mst.dk.

Fra nedslidt industrigrund til 
attraktivt boligområde
Artiklen giver et indtryk af, hvordan en 
bygherre og hans rådgiver har arbejdet 
sig frem mod at modne en V1-kortlagt 
industrigrund til en boliggrund. Der 
fokuseres på, at det er vigtigt fra start 
af at inddrage myndighederne, og 
hvordan der er synergi ved at koble 
miljø- og geotekniske undersøgelser. 
Artiklen er illustrativ, men desværre 
også ensidig, idet der helt mangler 
udtalelser fra de involverede myndig-
heder om deres vurdering af, hvordan 
processen har været.  
Mette Aaris-Nielsen og Henrik Bon-
nesen, COWI A/S. Teknik og Miljø, nr. 
9, september 2007, side 58-59. ISSN 
1902-2654.

4	Hardware og
metodebeskrivelser

Almene vandværkers bor-
ingskontrol af pesticider og 
nedbrydningsprodukter
Formålet er at optimere vandforsynin-

gernes valg af pesticidanalyser i forbin-
delse med kontrollen af grundvand og 
drikkevand. Projektet sammenfatter 
således pesticidanalyser fra vandfor-
syningerne i GEUS’ database (Jupiter 
Databasen) og diskuterer i forlængelse 
sammenhænge mellem bl.a. geologi 
og fund af stofferne. Udover pesticid-
analyser fra DK indeholder rapporten 
en oversigt over udenlandske pesticid-
analyser.
Walter Brüsch, GEUS. Arbejdsrapport 
fra Miljøstyrelsen, nr. 26, 2007 ”Almene 
vandværkers boringskontrol af pestici-
der og nedbrydningsprodukter”. ISBN 
nr. Trykt version: 978-87-7052-571-8. 
Rapporten kan hentes på www.mst.dk.

5	Kommunikation

Fortæl, fortæl, fortæl!
Nogle ser kommunikation som et 
bump på vejen. Andre ser kommuni-
kation som den korteste vej til at gøre 
livet nemmere for sig selv og bor-
gerne. Sådan indledes denne artikel, 
der handler om god kommunikation 
i myndighedernes arbejde med miljø. 
Gennem eksempler viser forfatteren, 
hvordan kommunikation og de mange 
kommunikationskanaler kan bruges i 
den praktiske opgaveløsning.
Johan Vedel, NIRAS A/S. Teknik og 
Miljø, nr. 8, august 2007, side 88-88. 
ISSN 1902-2654.

6	Andre udgivelser

Revision af udpegningen af 
grundvandsforekomster i 
Danmark 
Rapporten beskriver den revision af 
udpegningen af grundvandsforekom-
ster, som blev iværksat af Miljøstyrelsen 
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i efteråret 2006. Grundvandsforekom-
sterne er udpeget af de daværende 
amter som led i gennemførelsen af 
EU’s vandrammedirektiv. Opgaven blev 
grebet vidt forskelligt an fra det ene 
amt til det andet, hvorfor forekom-
sterne blev meget forskellige. Formålet 
med revisionen har været dels at få en 
mere homogen udpegning af grund-
vandsforekomster, dels at reducere det 
samlede antal grundvandsforekomster, 
så det blev mere sammenligneligt med 
udpegningen i nabolandene.
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 
6, 2007 ”Revision af udpegningen af 
grundvandsforekomster i Danmark”. 
Rapporten kan hentes på www.mst.dk. 

Vandforvaltning – en vigtig 
kommunal opgave
Artiklens forfattere sætter på udmær-
ket vis fokus på, hvordan indsatsplaner 
nu skal udarbejdes og gennemføres, ef-
ter at strukturreformen er trådt i kraft. 
Forfatterne videregiver deres praktiske 
erfaringer fra det hidtidige arbejde 
med indsatsplaner og peger kritisk på 
de svage elementer i det arbejde, som 
er gennemført. De bruger erfaringerne 
til at pege på en række anbefalinger til 
det fremadrettede arbejde.   
Henrik Bay, John Flyvbjerg et al, NIRAS 
A/S. Teknik og Miljø, nr. 8, august 2007, 
side 102-105. ISSN 1902-2654.

Kommunerne får vigtige 
kort på hånden til at sikre 
vandforsyningens fremtid
Artiklen omhandler de udfordringer, 
som kommunerne står over for i de 
kommende år på vandforsyningsområ-
det. Senest 1. januar 2009 skal kommu-
nerne gennemføre en klar adskillelse 
af myndighedsopgaver og forsynings-
opgaver, der udmøntes i oprettelse 
af forsyningsselskaber. Samtidig får 
kommunerne en central rolle, når de 

statslige vandplaner skal implemente-
res i form af kommunale handleplaner.
Lise Cold, Karoline Marie Jensen og 
Anette Raben, Rambøll Danmark A/S. 
danskVand nr. 5, august 2007. Årgang 
75, side 26-28 ISSN 1602-3609.

Miljøportalen banker på
Danmarks Miljøportal blev lanceret i en 
første version i januar 2007. Portalen 
drives af et sekretariat med 10 medar-
bejdere. Thomas Færgeman er netop 
tiltrådt som ny sekretariatschef. Han vil 
arbejde for dialog med brugerne og 
for at gøre portalen mere brugervenlig. 
I øjeblikket dækker Danmarks Miljøpor-
tal natur, grundvand, overfladevand og 
arealinformation. Jordforureningsområ-
det er under opbygning, og områderne 
industri og affald er mulige kommende 
udbygningsområder.  
Michael Nørgaard. Teknik og Miljø, nr. 
9, september 2007, side 38-39. ISSN 
1902-2654. Portalen findes på adressen: 
http://www.miljoeportal.dk/.

Gylle truer grundvandet
Smitsomme bakterier, virus og parasit-
ter i gylle transporteres hurtigere 
gennem jorden end tidligere antaget. 
Det viser forsøg med jordsøjler, som 
er udført af GEUS. Der er planlagt 
yderligere undersøgelser i stor skala til 
at bekræfte disse fund.
Anita Forslund, Carsten Suhr Jakobsen 
et al, GEUS. Aktuel Naturvidenskab nr. 
3, juli 2007,side 4-6. ISSN 1399-2309. Se 
http://www.aktuelnat.au.dk/.

ARTIKELovervågning
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