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PESTICIDER I GRUNDVANDET 
 
 
Det seneste år har været et mareridt for flere vandforsyninger. Det ene nye pesticid 
efter det andet er dukket op i indvindingsboringerne, ofte i koncentrationer over 
grænseværdien. Mange forsyninger må se vigtige kildepladser ramt af pesticider, og 
når de går ud og borer efter rent vand andre steder, er der ingen garanti for, at det 
faktisk er rent. Brancheorganisationen DANVA forudser dyrere drikkevand som følge af 
de indsatser, der skal sikre rent drikkevand, og risiko for at små vandværker må lukke.

Omfattende fund af Desphenyl-chloridazon (DPC), 1,2,4-triazol og dimethylsulfamid 
(DMS) i vandværkernes indvindingsboringer har sat tilliden til drikkevandet under pres, 
og oven i udfordringerne i at fremskaffe rent vand til forbrugerne kæmper forsyning- 
erne nu for at genoprette forbrugernes tillid og fortælle, at der er styr på vandkvali- 
teten. Samtidig kritiserer de overvågningsprogrammerne og godkendelsesordningen 
for ikke at opfange truslerne mod grundvandet i tide.

På et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i august blev der sat fokus på 
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som nu er kortlagt for alle boringer, der 
indvinder vand til almene vandforsyninger. Kommunerne har mulighed for at forbyde 
håndtering og anvendelse af pesticider i BNBO’erne, men det er der kun få kommuner, 
der har gjort. På samrådet blev der rejst et ønske om at gøre beskyttelsen obligatorisk, 
og uden at love noget signalerede ministeren venlig interesse for forslaget. Det vil 
formentlig blive en del af forhandlingerne om en pesticidaftale i efteråret.

Regionerne ser med interesse på arbejdet for at forebygge nye forureninger af grund-
vandet. Pesticidfrie BNBO’er og effektive kommunale indsatsplaner er uden tvivl vig-
tige redskaber, når vi skal sikre rent drikkevand til de kommende generationer. Men 
de forureninger, der allerede er på vej til vandforsyningsboringerne, kan ikke fjernes 
med beskyttelsesområder.

Miljøstyrelsen udgav i 2013 Miljøprojekt 1502, Skelnen mellem pesticidkilder, som blev 
udarbejdet i samarbejde med regionerne. Det har givet regionerne bedre mulighed 
for at identificere forurening af grundvandet med pesticider fra punktkilder.

I regionernes databaser findes omkring 4.000 lokaliteter med det, vi kalder ”kritisk 
pesticidbranche”, fx maskinstationer, gartnerier eller virksomheder der har håndteret 
eller produceret pesticider. En foreløbig vurdering siger, at regionernes indsats på 
disse lokaliteter vil koste en milliard kroner over en årrække. Dertil kommer indsatsen  
på landbrug, som vi endnu ikke har grundlag for at vurdere nærmere. Der har tidligere 
været flere end 200.000 landbrugsejendomme i Danmark, og selvom kun en ganske 
lille del af dem forventes at gemme på pesticidpunktkilder, kan det blive en stor 
opgave for regionerne. 

Indsatsen for at beskytte grundvandet er højt prioriteret i alle regioner, og derfor er 
regionerne også i gang med at opspore, undersøge og afværge pesticidpunktkilder. 
Hvis vi skal sikre grundvand uden pesticider til de kommende generationers drikke-
vand, skal den forebyggende indsats i BNBO’er, indsatsplaner og godkendelsesordning 
gå hånd i hånd med regionernes indsats over for punktkilder.
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Et giftigt valg

Af Gunver Heidemann  
og Jeanette Olsen,  
Region Hovedstaden 

Et giftigt valg

I Danske Regioners solbeskinnede telt på Folkemødet 
var jordforureningsområdet i år genstand for en enga-
geret politisk debat arrangeret af Region Syddanmark 
og Region Midtjylland. Et super arrangement, som 
eksponerede regionernes arbejde og vigtigheden af en 
fortsat prioritering af området.
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Debattens ramme
Folkemødet på Bornholm er en tilbagevendende begivenhed, hvor politikere,  
embedsmænd, erhvervslivet, interesseorganisationer og borgere uformelt kan mødes 
og drøfte aktuelle emner. Formålet med Folkemødet er at styrke demokratiet og 
dialogen i Danmark. 

Og formålet blev til fulde opfyldt under debatten 'Et giftigt valg' i Danske Regioners 
telt ved Allinge Røgeri fredag den 15. juni 2018. Ca. 80 publikummer fandt vej til de  
tre kvarters debat, hvor jordforureningsområdet blev eksponeret på en god og  
konstruktiv måde. 

Folkemødet 2018 på Bornholm

4 dage i juni 

3.000 events – 100 pr. time

113.000 deltagere

1.125 deltagende foreninger, virksomheder,  
interesseorganisationer og politiske partier 

650 journalister



5Miljø og Ressourcer 3 – 2018

Optakten
På Folkemødet er der kamp om tilhørernes gunst, men op til starttidspunktet for 
debatten sikrede en veltilrettelagt 'hvervekampagne', at publikum fik øje på arrange-
mentet. Regionsmedarbejdere (heriblandt flere regionsdirektører) og debattens  
moderator Christian Ring-Hansen Holt, TV2 News, delte papkrus med køligt drik-
kevand ud til de forbipasserende sammen med spørgsmålet 'Vil du drikke vand med 
pesticider?'. Det gav livlig debat foran teltet og var en god opvarmning til selve  
debatten.

 
Debattens fokus
Debatten var bygget op om det evige dilemma på jordforureningsområdet – nemlig 
at vi har begrænsede ressourcer til at løse opgaven. Under overskriften 'Et giftigt valg 
– Hvad ville du prioritere?' blev der zoomet ind på valget mellem rent drikkevand, 
tryghed for boligejerne eller de store generationsforureninger. Undervejs var der 
afstemning blandt publikum via røde og grønne papkort.

 
Debattens deltagere
Det politiske panel, der skulle drøfte dilemmaet, bestod af:  

•  Anni Matthiesen (V), medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg  
og naturordfører for Venstre

•  Christian Rabjerg Madsen (S), medlem af Folketingets Miljø-  
og Fødevareudvalg og miljøordfører for Socialdemokratiet 

•  Kim Rockhill (S), formand for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg.

Der var inviteret tre borgere til at nuancere problemstillingerne:

•  Ole Wiil, formand for Oksbøl Vandværk og landsformand for  
brancheorganisationen Danske Vandværker

• Peter Topp Engelsted Jonasen, ejer af en forurenet grund i Greve

•  Susanne Mathiesen, beboer i Grindsted og medstifter af borgergruppe  
med fokus på forureningen fra Grindstedværket

Indledning
Moderator Christian Ring-Hansen Holt præsenterede paneldeltagerne og indledte 
debatten med at henvise til de seneste fund af pesticider over grænseværdien i  
danske drikkevandsboringer. Herefter gav han ordet til Ole Wiil, formand for Oksbøl 
Vandværk.  

Skal vi prioritere rent drikkevand? 
Ole Wiil fortalte historien om fund af BAM i en drikkevandsboring på Oksbøl Vandværk 
i 1998, som medførte, at det gamle vandværk blev lukket og et nyt taget i brug. Ole 
Wiil efterlyste en vandfond, som kan hjælpe vandværker, der rammes af forurening og 
efterspurgte opdaterede analyseprogrammer fra Miljøstyrelsen. Afslutningsvis under-
stregede han, at beskyttelse af drikkevandet er en fælles opgave, som bl.a. skal løses 
via ny teknologi.
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De tre paneldeltagere blev spurgt, om de ville drikke vand med dichlorprop over 
grænseværdien, hvilket de alle tre takkede nej til. 

Herefter fik publikum stillet samme spørgsmål, og kun én, som viste sig at være fra  
interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, gav udtryk for, at han gerne ville 
drikke et enkelt glas vand med 200 mikrogram dichlorprop pr. liter en enkelt gang. 
Han fandt generelt, at diskussionen var lidt hysterisk. 

Kim Rockhill (S), formand for Miljø-og Klimaudvalget i Region Hovedstaden, blev 
spurgt, hvor stor en opgave det er at beskytte drikkevandet. Hertil svarede Kim  
Rockhill, at Region Hovedstaden årligt bruger 140 mio. kr. på undersøgelser og oprens-
ninger. Han sagde videre, at hovedstadsregionen ikke kan følge med, da regionen er 
geografisk presset, så det kniber med at finde nye steder 'at stikke snablen ned',  
hvis en boring må lukke på grund af forurening. 

Grænseværdien for 
pesticider i drikke-
vand er 0,1 mikro-
gram pr. liter
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Herefter gav Christian Rabjerg Madsen (S) udtryk for, at han ikke mener, vi skal accep-
tere fund over grænseværdien. Det ligger ham på sinde at finde nye finansierings- 
modeller, så det ikke går ud over tilfældige vandforbrugere, når en vandforsyning 
bliver forurenet. Anni Matthiesen (V) henviste til, at vi generelt har noget godt  
drikkevand, og at finansieringsmodeller er en del af den politiske forhandling om  
bl.a. regeringens pesticidhandlingsplan.

 
Skal vi prioritere tryghed for boligejerne? 
Boligejer i Greve Kommune Peter Topp Engelsted Jonasen fortalte, at han i 2017  
opdagede, at han og de øvrige 22 grundejere i hans grundejerforening bor på en 
gammel stejleplads, hvorfor jorden er forurenet med tjære, bly og zink. Peter Topp 
Engelsted Jonasen føler sig i dag stavnsbundet, da ingen vil købe en forurenet grund. 

Publikum blev spurgt, hvor mange der vil købe en forurenet grund, og igen var der 
kun én person, der meldte sig. Denne gang var det en person, der i forvejen havde  
en bolig på en forurenet grund.

Moderator stillede spørgsmålet, om det er rimeligt, at man kan købe en grund i dag, 
som viser sig at være forurenet, og at det så bare er ærgerligt? Anni Matthiesen (V)  
var klar til at finde flere penge, mens Christian Rabjerg Madsen (S) skitserede, at vi 
ikke bliver færdige med at løse opgaven hverken i år eller til næste år. På udfordring 
fra Anni Matthisen lovede Christian Rabjerg Madsen (S), at han er klar til at finde flere 
penge til området, når der skal forhandles i 2019. 

Som en servicemeddelelse oplyste Kim Rockhill (S), at regionerne tilsammen bruger  
ca. 434 mio. kr. årligt på opgaven, og at det er nødvendigt med økonomisk hjælp  
fra regeringen, uanset om den er rød eller blå. 

Skal vi prioritere generationsforureningerne?
Sidste oplægsholder var Susanne Mathiesen, der bor i Grindsted. Susanne Mathiesen 
gav udtryk for, at Grindsted er et dejligt sted at bo, men at vi ikke kan blive ved med  
at leve med forureningen. Der er ikke bevis for, at forureningen gør folk syge, men 
ifølge Susanne Mathiesen er der så mange sygdomshistorier i området, at det ikke kan 
være en tilfældighed. Derfor har borgergruppen i Grindsted været med til at skubbe 
på, at der nu gennemføres en sundhedsundersøgelse.

Anni Matthiesen (V) blev afkrævet svar på, om vi kan være bekendt at overlade for- 
ureningen i Grindsted til byen selv. Anni Matthiesen ville ikke love flere penge, før  
man ved, hvordan man skal håndtere forureningen. Hun henviste til de lovende under-
søgelser i Kjærgård Klitplantage, som måske giver et svar på den problematik.

Christian Rabjerg Madsen (S) fik samme spørgsmål, og han mener ikke, vi kan være 
bekendt at overlade Grindsted by til sig selv. Han mener, at nogle af generations- 
forureningerne er så store, at vi (regionerne og staten) har et fælles ansvar for at  
løse opgaven. Den bemærkning udløste klapsalver i teltet. Anni Matthisen var enig  
i dette synspunkt. 



Regionernes Videncenter for8

Forureningen fra Grindstedværket er en af de ni generationsforure-
ninger i Danmark. Forureningen stammer fra det daværende Grind-
stedsværks produktion af bl.a. vitaminpiller, antibiotika, sovepiller 
og nervemedicin. Frem til 1960 sendte fabrikken urenset spildevand 
gennem en åben grøft og direkte ud i Grindsted Å. Det sker ikke  
længere. Til gengæld er forureningen fra fabrikken sivet ned i grund-
vandet, som transporter forureningen ud i Grindsted Å. I dag siver 
der årligt 235 kilo forurening med vinylklorid ud i åen.

Regionerne opgør hvert år de ”store jordforureninger”, som koster mere end 10 
mio. kr. at håndtere. I dag er der 160 jordforureninger på listen. På ni af de store 
jordforureninger – de såkaldte generationsforureninger – koster det mere end 
50 mio. kr. at fjerne risikoen.

 
De 9 generationsforureninger er:
 
Region Midtjylland 

– Cheminovas gamle fabriksgrund  
– Cheminovas nuværende fabriksgrund  
– Høfde 42, deponering af kemikalieaffald 
 
Region Syddanmark 

– Grindstedværket i Grindsted by 
– Kærgård Klitplantage, deponering af kemikalieaffald 
 
Region Hovedstaden 

– Collstropgrunden ved Esrum Sø, træimprægneringsgrund 
– Hempel og Electrolux i Lyngby, tidligere køleskabsfabrik 
–  Naverland 26 A og B, Albertslund, tidligere omlastning og  

salg af opløsningsmidler 

– Skuldelev, tidligere metalvarefabrik
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Afslutning
Moderator spurgte, om vi generelt har prioriteret rent drikkevand på bekostning  
af de store generationsforureninger. Det var Kim Rockhill (S) uenig i. 

Der faldt en bemærkning fra moderator om, at opgaven måske skulle løftes ud af 
regionerne, men til den bemærkning lød der protester fra publikum i teltet. 

Til sidst blev publikum spurgt, hvordan de ville prioritere mellem rent drikkevand  
(bekæmpelse af pesticider i drikkevandet), tryghed for boligejerne eller de store  
generationsforureninger. Førsteprioritet blev bekæmpelse af pesticider og anden 
prioritet blev de store generationsforureninger. 

Herefter blev de tre paneldeltagere bedt om deres prioritering. Her prioriterede  
Kim Rockhill (S) og Christian Rabjerg Madsen (S) det rene drikkevand på førstepladsen, 
mens Anni Matthiesen (V) prioriterede generationsforureningerne øverst. 

Og med disse ord kunne politikere, oplægsholdere og publikum igen går ud i det  
fantastiske solskin og få sig en mad med Sol over Gudhjem efter en event, hvor alt 
klappede: Super planlægning, fantastisk vejr, smuk beliggenhed, medrivende stem-
ning, veloplagt publikum, velforberedte indlæg, veltalende politikere og en god 
styring af det hele. 

Stor tak til Region Syddanmark og Region Midtjylland for at have sat jordforurenings-
opgaven på den politiske dagsorden.

Refleksion
Danmarks fem regioner løser en stor og vigtig samfundsopgave. Den handler om  
at sikre borgernes sundhed mod jordforurening, sikre vores grundvand mod jordfor-
urening, og sikre at vandmiljøet ikke bliver påvirket af jordforurening. Regionerne har 
ikke ressourcer til at tage hånd om al forurening på én gang, og derfor er det nødven-
digt med en skarp prioritering, så de værste jordforureninger bliver håndteret først.

Debatten på Folkemødet gav et godt og nuanceret billede på de udfordringer, som 
regionerne står overfor, når ressourcerne til jordforureningsområdet skal prioriteres. 
Udfordringer, som blev virkeliggjort af de tre inviterede borgere, der hver for sig har 
jordforurening tæt inde på livet, og dermed også deltog som repræsentanter for de 
mennesker, som dagligt bliver berørt af de valg, myndigheder og politikere træffer. 

På Folkemødet kan alt debatteres, og alle har mulighed for at komme til orde og give 
deres besyv med. I år var det jordforurening, der blev sat på dagsordenen og dermed 
bragt i fokus, og det kan vi, der til dagligt arbejder med jordforurening, kun være 
glade for. Og hvem ved, måske viste debatten også, at regionerne er med i vores alle 
sammens hverdag – også, når vi ikke lige tænker over det. Husk det næste gang, du 
drikke et glas dejligt koldt vand fra vandhanen!

Hele debatten kan ses her: https://youtu.be/R_tsV8N6EJE

https://www.youtube.com/watch?v=R_tsV8N6EJE&feature=youtu.be
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Nyt forsøg til rensning af forurenet 
vand har store perspektiver

Kort info

Nyt forsøg til rensning  
af forurenet vand har  
store perspektiver 

En ny og langt billigere  

bæredygtig teknologi til rensning 

af TBT- og tungmetalforurenet vand 

kan være godt nyt for hundredevis 

at lossepladser landet over. Den ny 

teknologi viser allerede nu gode 

testresultater på en stærkt forurenet 

grund i Randers tæt på fjorden.  



Pressemeddelelse: Region Midtjylland, 3. september 2018  
Foto: Jane Gisselmann    
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Teknologisk Institut, virksomheden Kemic Vandrens 

A/S og Region Midtjylland er gået sammen om et 

forsøg, der skal vise, om et nyt og bæredygtigt 

materiale kan bruges til at rense tributyltin- og 

tungmetalforurenet vand. Innovationsfonden har 

støttet forsøget, der allerede nu efter to måneder 

viser lovende resultater.   

Laboratorieforsøgene viste, at det nye materiale har 
en rensningseffekt på op til 97 % i forhold til tributyltin 
(TBT). På de første målinger fra pilotskalaforsøget ude i 
virkeligheden får vi samme flotte resultater. Det giver os 
meget store forventninger til, at vi her har fat i en lovende 
metode, siger Sanin Musovic, der er specialist og ph.d.  
ved Center for Bio- og Miljøteknologi på Teknologisk 
Institut i Aarhus. 

Udsigt til bedre og billigere rensning  

Omkring 3.000 lossepladser landet over har problemer 
med nedsivning af blandt andet tungmetaller og i nogle 
tilfælde det meget naturskadelige tributyltin (TBT), der 
bl.a. har været brugt i bundmaling til skibe. 

Storskalaforsøget er i gang på en stærkt forurenet grund 
i et industrikvarter i Randers tæt på Randers Fjord. I 40-50 
år blev der imprægneret træ på grunden. Imprægnerings-
væsken, der blandt andet indeholder terpentin og tribu-
tyltin (TBT), har forurenet grunden i væsentlig grad. Nu 
er der altså sat et anlæg op, der filtrerer vandet gennem 
et særligt genbrugsmateriale. Målet er, at den nye type 
materiale kan filtrere stort set alle de forurenede stoffer 
fra drænvandet.

I øjeblikket bliver der brugt store summer på at fjerne  
og rense vand under fx lossepladser, fordi det risikerer  
at forurene grundvandet. Hvis det her storskalaforsøg  
går, som de foreløbige resultater viser, kan vi langt bil-
ligere rense forurenet vand sådan nogle steder. Og det 
kan gøres, så der nærmest ingen forurening er tilbage, 
forklarer projektleder Steffen Gram Lauridsen fra miljø- 
afdelingen i Region Midtjylland.

Region skal støtte nye metoder 

Tilbage i 1990 overtog det daværende Aarhus Amt tilsyn 
med grunden og lagde efter nogle års opsyn et dræn ind 
under grunden for at forhindre kemikalierne i at løbe fra 
pladsen og videre til Randers Fjord.  Den samme metode 
kan bruges ved lossepladser, hvor forurening siver ned i 
jorden mod grundvandet. Derfor kan den nye filtrerings-
metode bruges mange steder, hvis de gode resultater 
fortsætter.

Det her er et godt eksempel på, hvordan vi som region har 
en forpligtelse til deltage og bidrage, når der er mulighed 
for at skabe innovation på områder, som vi i forvejen 
beskæftiger os med. Det her ender forhåbentlig med 
gevinst for både samfundsøkonomien og naturen – og så 
er der måske samtidig et erhvervspotentiale, konstaterer 
formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region 
Midtjylland Jørgen Nørby (V). 

Foruden lossepladser kan den nye teknologi formentlig 
også bruges til fx rensning af havnebassiner. Så perspek-
tiverne er store – også uden for Danmarks grænser, lyder 
det fra direktør, Henrik Nybro Laugesen for Kemic Vand-
rens, der også bidrager til forsøget. 

•  Innovationsfonden har givet 290.000 kroner til 
forsøget, og forsøget har et budget på i alt ca. 
450.000 kroner.

•  Forsøget gik i gang medio juni 2018 og forventes 
afsluttet omkring den 1. september 2019. 

•  Alene på testgrunden ved Randers bruger Region 
Midtjylland årligt mere end 150.000 kroner på  
at køre forurenet overskydende spildevand til  
destruktion. De udgifter kan reduceres, hvis den 
ny filterteknologi kan komme i brug, da det over-
skydende spildevand renses på stedet. 

•  Flere oplysninger: Steffen Gram Lauridsen,  
projektleder og miljøtekniker, Region Midtjylland, 
tlf. 2964 0754 

 
•  Rolf Johnsen, kontorchef, Miljø, Region  

Midtjylland, tlf. 2962 0830



Regionernes Videncenter for12

 Artikelovervågning

1. Jura, økonomi og politik

Nye bekendtgørelser
•  Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vand- 
 forsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen),  
BEK nr. 1068 af 23/08/2018
• Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugs- 
formål, BEK nr. 1001 af 27/06/2018
• Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper  
BEK nr. 1067 af 21/08/2018
• Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger  
BEK nr. 974 af 27/06/2018
Læs mere på retsinfo.dk

Spørgsmål til Miljø- og fødevareministeren
§ 20-spørgsmål S959 og S960 (24. august 2018) om, at  
benzinselskaber kan efterlade tomme grunde med en 
ukendt grad af forurening.
§ 20-spørgsmål S875 (8. juni 2018) om statslig overvågning 
af prøvedata for drikkevand.

Regionernes arbejde med jordforurening i 2017
I redegørelsen ”Forebyggelse & samarbejde” beskrives 
den offentlige indsats mod jordforurening, som den har 
udmøntet sig i 2017. Heraf fremgår bl.a., at regionerne i 
2017 foretog 1.420 indledende forureningsundersøgelser, 
335 videregående undersøgelser og 95 oprensninger.
Udgivet af Danske Regioner, juni 2018 (ISBN nr. 978-87-
7723-928-1).  
Læs hele udgivelsen på miljoeogressourcer.dk

Af Jan Petersen, freelancer

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 inspi-
ration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 

2. Undersøgelser

Hydrocarbon background levels in Denmark  
– Outdoor and indoor air
Rapporten, der er på engelsk, omhandler kulbrinte- 
baggrundsniveauer målt i inde- og udeluft i Danmark.  
Baggrundsniveauerne for flygtige kulbrinter kan fx 
anvendes på kulbrinteforurenede lokaliteter, hvor der er 
brug for at foretage en vurdering af, hvor stor en andel af 
det målte kulbrinteindhold i indeluften, der kan tilskrives 
bidrag fra den underliggende forurening, og hvilke bidrag 
der stammer fra interne kilder i bygningen (fx tobaks-
røg og brændeovn) og udeluft (fx nærhed til trafik). Ved 
undersøgelsen er baggrundsniveauet for BTEXN, C9/C10-
aromater og totalkulbrinter målt med passive prøve
opsamlere af typen Dräger ORSA-rør. 

Undersøgelsen viste blandt andet, at de målte indhold  
af benzen overskred afdampningskriteriet på 0,13 μg/m3 
i mere end 99 % af udeluft- og indeklimamålingerne fore-
taget ved uforurenede danske boliger. Det kan således 
forventes, at afdampningskriteriet for benzen overskrides 
overalt i Danmark. I gennemsnit kan der, baseret på dette 
studie, forventes et baggrundsniveau for benzen i indekli-
maet på 0,66 μg/m3 (november) og 0,41 μg/m3 (maj), og i 
udeluften på 0,50 μg/m3 (november) og 0,28 μg/m3 (maj). 
For totalkulbrinter kan baggrundsniveauet i indeklimaet 
forventes at overstige afdampningskriteriet (100 μg/m3) i 
ca. 30 % af uforurenede danske boliger, mens det gene-
relle baggrundsniveau i udeluften ikke kan forventes at 
overstige afdampningskriteriet. Indholdet af toluen, sum 
af xylener (inklusiv ethylbenzen), naphtahlen og C9/C10-
aromater forventes på baggrund af undersøgelsen ikke at 
overskride afdampningskriterierne i uforurenede danske 
boliger, hverken i udeluft eller i indeklima.
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202047
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202773
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202284
https://www.ft.dk/samling/20171/spoergsmaal/S959/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/spoergsmaal/S960/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/spoergsmaal/S875/index.htm
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4980/Regionernes_arbejde_med_jordforurening_-_aarsrapport_2018.pdf
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I undersøgelsen er det desuden vist, at ca. 75 % af inde-
klimakoncentrationen af benzen i uforurenede boliger 
stammer fra udendørs kilder. For toluen, xylener og C9/
C10-aromater er det interne bidrags andel af den totale 
koncentration betydeligt højere (50-88 %).
Af P. Loll, T. Tsitseli (DMR A/S), P. Novrup og B. Hvidberg 
(Region Midtjylland), Environmental Project No. 2019, juni 
2018 (ISBN nr. 978-87-93710-37-5). Læs mere på mst.dk

Anvendelse af poreluftmålinger til påvisning  
af jordforurening med olie 
Projektets formål var at undersøge anvendeligheden af 
poreluftscreening som redskab til at screene arealer for 
ukendt jordforurening med diesel-/fyringsolie. Undersø-
gelsen er baseret på resultatet af supplerende feltunder- 
søgelser på ni lokaliteter med ældre fyringsoliespild (1996-
2013) i Region Sjælland. På fire af de ni lokaliteter blev der 
fremskaffet TVOC-koncentrationer med høj datatæthed for 
38 poreluftpunkter placeret inden for en afstand af 3 m  
fra kendte kilder/jordforureninger. På baggrund af de 
indsamlede data er det konkluderet, at poreluftkoncentra- 
tionen for TVOC omkring jordforureninger med fyrings-
olie, falder hurtigt med afstanden til kilden/jordforurenin-
gen. Ved mere end 1 meters afstand til jordforureningen 
var koncentrationen reduceret til < 20 % af kildekoncen- 
trationen og til < 3.000 μg/m3.
På baggrund af de indsamlede data er der desuden fore-
taget statistiske betragtninger om sandsynligheden for at 
lokalisere en ukendt jordforurening (af givne størrelser) 
ved anvendelse af forskellige prøvetagningstætheder, og 
der er opstillet anbefalinger i forhold til fremtidig pore-
luftscreening for ukendt olieforurening.
Af P. Loll, K.T. Vad, J. Jensen, C. Larsen (DMR A/S) og M. 
Jannerup (Region Sjælland), Miljøprojekt nr. 2023, juni 2018 
(ISBN nr. 978-87-93710-44-3). Læs mere på mst.dk

3. Pesticider
 
ATV-mødet ”Nyt om pesticider – undersøgelser  
og afværge”
Mødet tog udgangspunkt i de seneste pesticidfund i 
grundvandet med indlæg fra henholdsvis Miljøstyrelsen  
og to vandforsyningsselskaber. Derudover var der bl.a.  
indlæg om undersøgelsesstrategi i forhold til pesticid-
punktkilder, analysepakker, varslingsstrategi og nedbryd-
ning af pesticider i sandfiltre.
Abstractsamling fra ATV Jord og Grundvands møde nr. 28, 
20. juni 2018, kan hentes på atv-jord-grundvand.dk

Nyt stof på det obligatoriske prøvetagningsprogram
Stoffet 1,2,4-triazol vil komme til at indgå i vandværkernes 
obligatoriske prøvetagningsprogram. Dette fremgår  
også af den nye drikkevandsbekendtgørelse.
Af D.G. Rasmussen, M. Kingod (Danske Vandværker),  
Vandposten, nr. 214, juni 2018, s. 10-11.

Vi savner viden og indsigt
Artiklen er et interview med Helle Raun Andersen, cand.
scient. og ph.d. i miljømedicin på SDU, der bl.a. argumen-
terer for fastholdelsen af den politisk fastsatte grænse-
værdi for pesticider frem for at basere grænseværdien på 
sundhedsmæssige betragtninger ud fra den acceptable 
daglige indtagelse (ADI).  Desuden peger forskeren på 
manglende viden om pesticidernes skadelige effekter og 
om cocktaileffekten, samt de udfordringer det giver, at 
man fra myndighedernes side ikke stiller krav om test for 
hormonforstyrrende effekter og for påvirkning af hjernens 
udvikling i forbindelse med godkendelsesprocessen.
Af D.G. Rasmussen (Danske Vandværker), Vandposten,  
nr. 214, juni 2018, s. 22-23.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/06/978-87-93710-37-5.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-44-3.pdf
http://www.atv-jord-grundvand.dk/Afholdte_moeder/20180620_moede28/Abstractsaml%2028.pdf
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4. Overfladevand

Modelberegninger af marin spredning og direkte miljø-
effekter af udledt kvælstof (gødningsvand) i forbind- 
else med ulykken i Fredericia Havn den 3. februar 2016
Tankkollaps og efterfølgende brand på Fredericia havn i 
2016 førte til, at store mængder kvælstof løb ud i Lillebælt. 
DanGødning A/S, som ejede tankene, har fået undersøgt, 
hvordan kvælstoffet har påvirket havmiljøet. Rapporten, 
som er udarbejdet af DHI, konkluderer, at udslippet pga. 
af flere gunstige forhold ikke har medført større forring- 
elser af havmiljøet.
Af DHI, 28. maj 2018. Læs mere på mst.dk
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https://www.fredericia.dk/sites/default/files/borger/affald_og_miljoe/31.05.18_modelberegninger_af_marin_spredning_og_direkte_miljoeeffekter_af_udledt_kvaelstof_0.pdf
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