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INDHOLD

Dette nummer af Jordforurening.info 
indeholder en række artikler om under-
søgelse af frugtplantager for pesticider.

Artiklerne kan læses på to forskellige 
planer. De rummer primært en teknisk 
redegørelse for et projekt, hvor en række 
frugtplantager er undersøgt for mulig 
overfladeforurening. 

I frugtplantager vil man forvente en kom-
bination af fladeforurening og punktkilder, 
hvis der er et forureningsproblem. Det er 
en situation, man også finder i andre sam-
menhænge. Det gør en grundig analyse af 
en undersøgelsesstrategi og de overvejel-
ser, der ligger bag den, interessant – også i 
en bredere sammenhæng.

Det andet interessante aspekt er bidraget 
til at belyse situationen i gamle frugtplan-
tager generelt. Siden der blev opdaget 
en kraftig fladeforurening i den tidligere 
frugtplantage Guldborghave, har der været 
en frygt for, at sådanne forureninger ville 
være meget udbredte. Det ville være en 
uheldig situation, fordi Jordforurenings-
loven ikke er indrettet til at håndtere den 
type forureninger.

I den foreliggende undersøgelse er 
der ikke fundet forurening af be-

tydning i de undersøgte plan-
tager. Andre undersøgelser 

har givet samme resultat. 

Undersøgelserne har vist, at pesticidfor-
urening i frugtplantager ikke er så stort 
et problem, som man oprindeligt kunne 
antage. Det er dog for tidligt at udelukke, 
at man under andre specifikke forhold, end 
de undersøgte, kan finde situationer som i 
Guldborghave. 

Det er derfor glædeligt, at Miljøstyrelsen 
har besluttet at gennemføre nogle målret-
tede projekter for at undersøge, om der er 
specifikke forhold, man skal være opmærk-
som på, og om der i givet fald er behov for 
en ændring af Jordforureningsloven, så de 
kan håndteres.

Læs artiklerne og bliv klogere på under-
søgelsesstrategier og glæd jer over, at 
forurening i gamle frugtplantager ser ud til 
at være et væsentligt mindre problem end 
frygtet. 
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PESTICIDER

Undersøgelse af dyrkningsarealer på ni 
frugtplantager i Region Midtjylland 

Af Abelone Christensen, Region Midtjylland, Jord og Råstoffer 

En undersøgelse af overfladejorden på ni frugtplantager 
i Region Midtjylland viste ingen forurening med bly, 
arsen, DDT eller parathion (bladan). 

Resume
Region Midtjylland har gennemført en forureningsundersøgelse på ni frugtplantager i regionen. 
Plantagernes driftsperioder har været mellem 27 og 69 år fra ca. 1940 til i dag. 
Overfladejorden på dyrkningsarealerne er undersøgt for bly, arsen, DDT og andre organiske 
pesticider. Der blev fundet spor af arsen og DDT-forbindelser i seks ud af de ni frugtplantager.  

De tekniske undersøgelser har også omfattet ikke-i-driftværende punktkilder, tanke, blande- og 
vaskepladser mv. Der blev ikke fundet forurening, og undersøgelse af punktkilderne vil ikke 
blive berørt nærmere i denne artikel. 

Samtlige undersøgte ejendomme ligger uden for område med særlig drikkevandsinteresse og 
uden for indvindingsopland for almen vandforsyning, så undersøgelsesindsatsen har i dette 
projekt ikke været rettet mod grundvandet.

På baggrund af undersøgelsen er de ni frugtplantager udtaget af regionens V1-kortlægning, og 
dyrkningsarealer på frugtplantager med tilsvarende driftsperioder vil fremover ikke blive kort-
lagt. Regionen har samtidigt besluttet, at V1-kortlægning af dyrkningsarealer fortsat er relevant, 
hvis der kommer oplysninger om en frugtplantage, som er startet væsentligt tidligere end ca. 
1940, ligesom punktkilder fortsat vil blive kortlagt.

Forureningsundersøgelserne, inkl. borearbejdet, er udført af Jord og Råstoffer, Region Midtjyl-
land, og de kemiske analyser er udført af Milana A/S.

Baggrund
Region Midtjylland har i vores V1-kortlægning indtil 2009 kun kortlagt mulige punktkilder på  
(vaskepladser mv.) på frugtplantager, fordi fladekilder, de dyrkede arealer, som udgangspunkt 
ikke er omfattet af jordforureningsloven.  

Der blev i 2006-07 fundet højt arsen- og blyindhold i overfladejorden på et tidligere frugtplan-
tage-areal i Guldborghave på Lolland (ref.1). Den historiske redegørelse om frugtplantagen 
(ref.2) konkluderede, at der i perioden ca. 1900 til ca. 1950 havde været et intensivt brug af 
blyarsenat, et insekticid. Redegørelsen antydede samtidigt, at der muligvis kunne træffes 
forurening på andre gamle frugtplantager, da Guldborghave som leverandør af frugttræer sand-
synligvis udleverede sprøjtevejledninger ved salg af de små træer. 
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Region Midtjylland besluttede på baggrund af Guldborghavesagen at V1-kortlægge dyrkede 
frugtplantagearealer, hvis der havde været minimum 20 års driftsperiode inden for perioden 
1900-1975, men regionen vurderede samtidigt, at der manglede et mere sikkert grundlag for 
kortlægningen, og at tekniske undersøgelser på en række repræsentative frugtplantager ville 
kunne skaffe dette. 

Formål
Hovedformålet med projektet har været at skaffe generel viden om forureningssituationen i 
overfladejorden på de ældre, midtjyske frugtplantagers dyrkningsarealer, således at det kunne 
afgøres, om der fortsat er grundlag for kortlægning af disse i Region Midtjylland. 

På de ejendomme, hvor der var bolig, omfattede undersøgelserne tillige andre potentielle for-
ureningskilder, sådan at regionen kunne træffe afgørelse om, at hele ejendommen kunne udgå 
af regionens kortlægning eller skulle V2-kortlægges.

Undersøgelsesstrategi – og metoder

Udvælgelse af frugtplantager til undersøgelse
Region Midtjylland havde i alt 30 frugtplantager registreret i regionens database.
For at få et tilstrækkeligt undersøgelsesgrundlag vurderede vi, at der skulle laves undersøgelser 
på ca. 10 frugtplantager. Disse skulle være de potentielt mest forurenede, og de blev derfor 
udvalgt efter nedenstående kriterier:
 
• Driftsperioden skulle være mindst 20 år og ligge så langt tilbage i tiden som muligt.
• Der skulle have været dyrket æbler eller pærer (kunne være sprøjtet med blyarsenat).
• Frugtplantagedriften skulle have været den væsentlige aktivitet på ejendommen i driftspe-

rioden.

De absolut ældste frugtplantager blev udvalgt, den ældste fra 1940, og driftsperioderne har 
været imellem 27 og 69 år (se tabel senere i artiklen). Der blev udvalgt 8 lokaliteter udover den 
ejendom, hvor der i foråret 2009 havde været lavet en frivillig undersøgelse.

Udvælgelse af delarealer til undersøgelse
Dyrkningsarealerne på de V1-kortlagte frugtplantager blev stedfæstet ved studier af gældende 
matrikelkort og gamle luftfotos, besigtigelse på ejendommen samt interviews med personer, 
som kendte ejendommen og dens tidligere anvendelse. 

Inden for dyrkningsarealerne blev der udvalgt mindre, repræsentative delarealer som undersø-
gelsesfelter. Ud fra dyrkningsarealernes størrelse, beliggenhed og historik blev der udvalgt mel-
lem tre og seks undersøgelsesfelter på hver ejendom, således at det samlede dyrkningsareal og 
evt. forskellige driftsperioder blev repræsenteret. 

Datagrundlaget for vurdering af forureningssituationen på de midtjyske frugtplantager blev 
herved i alt 41 undersøgelsesfelter. Undersøgelsesfelternes størrelse var mellem 500 og 13.400 
m2.

De udvalgte undersøgelsesfelter anvendes i dag til enten frugtplantagedrift, landbrugsjord, 
juletræsplantage eller som haveareal.

Fremstilling af blandeprøver
Der er lavet fem nedstik i hvert undersøgelsesfelt. I hvert nedstik er der udtaget en prøve fra 
0-0,2 m u.t. samt en prøve fra dybden 0,5 m u.t. Blandeprøver er herefter lavet ved sammen-
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blanding af de fem delprøver fra samme horisontale lag. Een blandeprøve fra det allerøverste lag, 
0-0,2 m u.t.(topprøve) og èn blandeprøve fra dybden 0,5 m u.t. (bundprøve) repræsenterer således 
undersøgelsesfeltet.

Udtagningsdybder
Prøverne blev udtaget som søjleprøver fra dybden 0-20 cm u.t., hvilket repræsenterer ”brugsdybden” 
(pløjelaget). Stikprøverne fra 0,5 m u.t. er udtaget som ”forventet ubelastet prøve” fra ”forventet 
intakt jord”. Formålet med de to udtagningsdybder har været at sikre, at det var de mest belastede 
prøver, som blev udvalgt til de relativt dyre pesticidanalyser (se Analysestrategi). Desuden skulle 
fremgangsmåden muliggøre en vurdering af baggrundsniveau på lokaliteten og/eller en vurdering af 
kilden til en evt. funden belastning i det enkelte undersøgelsesfelt (tilført ovenfra, fyldjord mv.).  

Analyseparametre
Ved undersøgelsen blev overfladeprøverne ligesom i Guldborghave analyseret for bly og arsen.  
Der er tidligere set fund af DDT-forbindelser på en frugtplantage, og der er desuden på en enkelt af 
de ni frugtplantager oplysninger om tidligere brug af parathion (bladan). Derfor har vi udover at have 
fokus på bly og arsen også undersøgt overfladeprøverne for disse organiske pesticider. På en enkelt 
lokalitet er der stikprøvevis analyseret for kviksølv, da man også i en periode har anvendt kviksølvfor-
bindelser til skadedyrsbekæmpelse i frugtplantager.

Analysestrategi
Ved undersøgelsen blev alle overfladeprøver (begge dybder) indledningsvis analyseret for tungmetal-
ler (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink), oliekomponenter og tjæreforbindelser (PAH). Resul-
tater for top- og bundprøver fra det enkelte undersøgelsesfelt er inden udvælgelse til efterfølgende 
pesticidanalyse sammenholdt for at vurdere, om jorden var mest belastet i toppen (0-0,2 m u.t.), i 
bunden (0,5 m u.t.) eller lige belastede. 

Prøver med de højeste indhold af bly eller kobber er udvalgt til videre analyse for arsen og de orga-
niske pesticider, fordi bly og kobber indikerer pesticidanvendelse. Kobber har i form af kobbersulfat, 
CuSO4 haft en udbredt anvendelse i mange afgrøder til bekæmpelse af svamp og skimmel.

Formidling af undersøgelsen
Grundejerne af frugtplantagerne er inden undersøgelsen orienteret om den forestående undersøgel-
se pr. brev. Der blev desuden indkaldt til et orienteringsmøde, som dog måtte aflyses pga. manglende 
tilslutning. Da analyseresultaterne forelå, blev alle grundejere kort orienteret om, at der ikke var 
fundet forurening, og der blev udsendt en pressemeddelelse.

De udførte undersøgelser blev afrapporteret i separate rapporter indeholdende ejendommens histo-
rik samt en beskrivelse af forurenings¬undersøgelsen og dens resultater. Rapporterne er udsendt til 
grundejerne sammen med regionens kortlægningsafgørelse.

I januar 2010 blev undersøgelsens resultater desuden præsenteret ved GARTA-arrangerede frugtavler-
møder i Odense og Randers.

Resultater
Ved analyse af overfladeprøverne blev der ikke fundet indhold af de undersøgte forureningskom-
ponenter, som væsentligt overstiger Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i nogen af prøverne.

I enkelte overfladeprøver fandtes indhold af ét til flere af tungmetallerne, som svarer til niveauet for 
lettere forurenet jord. Der blev fundet 0,07 – 0,31 mg kviksølv/kg TS i de prøver, som blev analyseret 
herfor. 

Der blev fundet spor af arsen og DDT-forbindelser på 6 ud af de 9 frugtplantager, hvilket indikerer 
anvendelse af pesticiderne i frugtplantagerne. 
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Tabellen neden for viser det højeste fund på lokaliteten (mg/kg TS).

Lokalitet Driftsperiode  Arsen  4,4 -

DDE

4,4 -

DDD  

4,4 -

DDT  
1  1945 - 1985  6  0,022 <0,010  0,040  
2  1944 - i dag  7  0,015  <0,010  0,031  
3  - 1990  <2  <0,010  <0,010  <0,010  
4  Før 1954 - 1990  3  <0,010  <0,010  <0,010  
5  1949 - i dag  <2  <0,010  <0,010  <0,010  
6  1964 - 1991  <2  <0,010 <0,010  0,017  
7  1940 - i dag  4  0,035  <0,010  0,048  
8  1945 - 1990  3  0,043  0,026  0,093  
9  1945 - 1981  <2  0,018  <0,010  0,029  

MST kvalitetskriterier  20  Sum (DDE + DDT): 0,5  

Før 1942

Samtlige resultater fremgår af bilag 1-9.

Konklusion  
Undersøgelsen har vist, at driften af de 9 frugtplantager ikke har efterladt forurening med tungmetal-
ler, DDT eller andre organiske pesticider i overfladejorden på de ni frugtplantagers dyrkningsarealer. 
Dyrkningsarealerne er derfor udgået af regionens kortlægning, som muligt forurenet.

Forklaringen på, at der ikke er overskridelser af kvalitetskriterierne i Region Midtjyllands frugtplan-
tager kan være, at de undersøgte frugtplantager ikke er startet så tidligt som Guldborghave, som 
startede i 1905. Derfor er blyarsenat (indtil ca. 1950) sandsynligvis ikke anvendt i lige så mange år i 
Region Midtjylland som i Guldborghave.

På baggrund af undersøgelsen vurderer Region Midtjylland, at der med stor sandsynlighed ikke 
findes forurening på dyrkningsarealerne på andre frugtplantager med drift efter ca. 1940 i regionen, 
hvilket medfører, at der ikke er grundlag for V1-kortlægning af disse.

Regionen har samtidigt besluttet, at V1-kortlægning fortsat er en mulighed, hvis vi får oplysninger om 
frugtplantager, som er dokumenteret at være startet væsentligt tidligere end 1940. 

Metodeevaluering og analyse af fundne tendenser

Den valgte strategi, undersøgelsesmetodik og de efterfølgende konklusioner er baseret på nogle 
vurderinger og antagelser, som er evalueret i artiklen ”Frugtplantageundersøgelsen i Region Midtjyl-
land 2009 – Metodeevaluering”.

Der blev fundet nogle tendenser vedrørende fordeling af tungmetaller i jorden, som det kunne være 
interessant at undersøge nærmere. Der blev derfor udført tungmetalanalyser på samtlige delprøver 
fra alle undersøgelsesfelter på en enkelt lokalitet, hvor der var fundet arsen i et niveau 2-3 gange over 
detektionsgrænsen, hvorefter disse resultater er underkastet en nærmere analyse. Se vurderingerne i 
artiklen ”Frugtplantageundersøgelsen i Region Midtjylland 2009 - Analyse af fundne tendenser”. 
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Efter evalueringen vurderes det samlet, at:

• den anvendte undersøgelsesstrategi og prøveudtagningsmetodik har været tilstrækkelig for en 
vurdering af forureningssituationen i overfladejorden på frugtplantagerne.

• der er et signifikant forhøjet indhold af arsen, bly og kobber i overfladejorden, som sandsynligvis 
stammer fra udbringning af pesticider på de undersøgte arealer.

• det forhøjede indhold af arsen i jorden kan være et resultat af brug af blyarsenat.
• bly og kobber kan anvendes som markører for forekomst af arsen og andre jordbundne pesticider.
• arsen synes at være mobilt i jorden.

Anbefalinger ved undersøgelse af dyrkningsarealer

1. Stedfæst dyrkningsarealerne og forsøg at koble en historik på.
2. Udvælg stikprøvevis mindst 3 delarealer (prøvefelter) til undersøgelse (ældste, worst case).
3. Udtag blandingsprøver, så fladen er repræsenteret.
4. Udtag fra dybderne 0-0,2 m u.t. samt 0,5 m u.t. (herved undgås et ”mudret” billede ved 
        resultatvurderingen).
5. Analyser alle prøver for tungmetaller inkl. arsen, olie og PAH.
6. Vurder resultaterne mht niveau og fordeling for de to dybder.
7. Hvis arsenindholdet i et prøvefelt er højere end 10, analyseres delprøverne fra dette felt 
        hver for sig for tungmetaller.
8. Udvælg de 2-3 mest belastede prøver (worst case) til analyse for organiske pesticider 
        (DDT-forbindelser og parathion). 

Referencer
1) Ejendomsbeskrivelse Guldborghave frugtplantage. Skude & Jacobsen 2007
2) Undersøgelsesrapport Guldborghave frugtplantage. Skude & Jacobsen 2007
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 BILAG 1-9
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Aktivitetshistorik
Der er blevet anvendt sprøjtemidler på frugtplantagen. Ifølge interviewperson skete det ved, at man hjemme ved ejendom-
men fyldte sprøjten halvt op med vand, hvorefter man kørte længere ud på halvøen, hvor plantagen lå. Her var der et lille 
hus, hvor man opbevarede sprøjtemidler. Sprøjtemidlerne blev fyldt i sprøjten ude ved huset, hvorefter man kørte tilbage 
til ejendommen eller ud i marken og påfyldte mere vand, så man kunne påbegynde sprøjtningen. Det er ikke lykkedes at 
udpege bestemte steder, hvor der blev påfyldt vand/sprøjtemidler i marksprøjten, da det blev gjort på varierende steder 
både på ejendommen og ude i plantagen. Marksprøjten blev tømt og skyllet ude i plantagen. Det er heller ikke lykkedes at 
udpege det sted, hvor det lille hus med sprøjtemidler lå.        
           
             
 

  
Kommentarer til indledende analyse         
For alle delområder er billedet, at jorden fremstår som nærmest jomfruelig i 0,5 meters dybde og lettere diffust påvirket i 
0-0,2 meters dybde, hvor der findes PAH og let forhøjede bly, cadmium - og zinkværdier. Jorden formodes derfor at ligge 
som oprindeligt og er ikke omrodet. Dog er der en lille smule cadmium og zink i 0,5 m prøven fra delområde 1, så her kan 
evt. være sket omrodning af jorden ned til 0,5 m u.t. Der er ikke fundet indhold af tungmetaller, oliekomponenter eller tjære-
forbindelser (PAH), som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i nogen af de undersøgte prøver.    
             
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP1 0,5 m u.t.: Mest forhøjet mht. cadmium, zink og PAH indikerer en svag diffus påvirkning (dog ikke topscorer mht kobber 
og bly).              
     
GP3 0-0,2 m u.t.: Mest forhøjet mht. kobber.          
         

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 1 
Driftsperiode 1945 - 1985
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,038 17 0,31 6,9 25 4 24
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 11 0,46 14 8,8 9 35 6 <0,010 <0,010 <0,010
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,024 14 0,25 6,6 22 4 21
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 7 0,24 6,3 4,9 5 15
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,021 17 0,3 5,6 40 3 21 5 0,022 <0,010 0,040
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 7 0,17 5,6 4,1 3 15
GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,021 14 0,3 7,8 20 5 23
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 7 0,18 5,3 6,2 5 17
GP5 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,043 22 0,27 6 31 3 19
GP5 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,011 12 0,26 5,3 16 5 19

1400

Delareal Kulbrinter  PAH  Tungmetaller  Organiske pesticider  

3800

Analyseresultater mg/kg TS

1200

1700

3800

BILAG 1
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Aktivitetshistorik
På ejendommen findes beboelse, oplagsrum, pakkerum, kartoffelrum og nyt frugtlager. Der er egen vandforsyning på ejen-
dommen (brønd med rør). Der har ikke været en vaskeplads eller påfyldningsplads et bestemt sted på ejendommen. Mid-
lerne blev kun købt i den mængder, der skulle bruges. Ejendommen fremstår som helt ubefæstet, tilplantet med frugttræer i 
hele det areal, som i hele eller en del af driftsperioden har været anvendt som dyrkningsareal.Arealet af matriklen er samlet 
26500 m2, hvoraf der har været drift af frugtplantage på ca. 24000 m2. Den ældste del ligger i det NØ hjørne af matriklen, og 
den yngste del ligger i den SØ del. Arealet mellem den ældste del af frugtplantagen og boligen anvendes som køkkenhave 
for boligen (ref.8).             
      
              
     
              
     
     
             
 

Kommentarer til indledende analyse         
For alle delområder er billedet, at jorden fremstår som upåvirket i 0,5 meters dybde og lettere diffust påvirket i 0-0,2 meters 
dybde, hvor der findes PAH og let forhøjede bly, cadmium - og zinkværdier. Jorden formodes derfor at ligge som oprindeligt 
og er ikke omrodet. Der er ikke fundet indhold af tungmetaller, oliekomponenter eller tjæreforbindelser(PAH), som overskri-
der Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i nogen af de undersøgte prøver.       
              
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP3 0-0,2 m u.t.: Højeste indhold mht bly og kobber. Let diffus påvirkning, zink og PAH.     
             
GP4 0-0,2 m u.t.: Topprøven fra areal, som mht de indledende undersøgelse fremstår som mest upåvirket men med forhøjet 
kobber i forhold til baggrundsniveauet på lokaliteten.         
    
Det bemærkes, at der findes et signifikant indhold af arsen i prøven med det næsthøjeste kobberindhold, og at arsenindhol-
det i toppen er signifikant højere end i 0,5 m i 3 delområder.        
           
              
     
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 2
Driftsperiode 1944 - i dag
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,024 <0,010 0,15 24 0,31 7,8 25 5 42        4
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 10 0,14 7,7 6,4 5 21 2

<0,010 <0,010 <0,010

GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,013 <0,010 0,086 27 0,27 7 35 4 31        7
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 12 0,17 7,8 9,8 5 22        2

GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,045 33 0,36 6,9 52 4 42 5 0,015 <0,010 0,031
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 10 0,18 6,2 12 4 23        2
GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,015 13 0,23 7,6 19 5 30        2
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 9 0,17 8,6 5,9 7 23        2
GP5 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,014 17 0,34 9,4 33 6 37        2
GP5 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 15 0,21 8,9 11 6 25        2
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Aktivitetshistorik
Frugtplantagen blev grundlagt under krigen af tidligere grundejers far. Den ældste del af frugtplantagen har ligget ud mod 
vejen på matr.nr. 1q og i den nordlige ende af nuv. matr. 4f på et ca. 4000 m2 stort areal, hvor der nu er græs. Nuværende 
grundejer har dyrket æbler sammen med sin mand, Flemming Bill.Der har ikke været vaskeplads eller påfyldningsplads et 
bestemt sted på ejendommen. Der var ingen drivhuse eller olietanke i forbindelse med driften af frugtplantagen. Det var en 
lille plantage i 60´erne (1,5 ha). Der var ikke én bestemt plads hvor sprøjtemidlerne blev blandet. De blev fyldt på sprøjten 
og blandet ude i plantagen. Sprøjten blev renset ved at de hældte en spand vand i sprøjten og tømte den ud ved at sprøjte 
ude i plantagen. De anvendte de gængse sprøjtemidler for den tid, f.eks. Bladan (parathion) og Captan. Der blev foretaget 
et minimum af sprøjtning mod skurv. Ejendommen fremstår som helt ubefæstet, med selvsåede træer eller græs i hele det 
areal, som i hele eller dele af driftsperioden har været anvendt som dyrkningsareal for frugtplantagen. Der har været drift af 
frugtplantage på matriklerne 11a (16603 m2), 1q (5350 m2), 4f (19657 m2), 6e (23478 m2) og 11c (17737 m2). 

              
     
              
     
              
    
              
     
              
     
     
             
 

Kommentarer til indledende analyse         
For alle delområder er billedet, at prøverne fra de to dybder ligner hinanden, og jorden kunne derfor være omrodet. Der ses 
i næsten alle prøver et forhøjet indhold af cadmium, chrom og nikkel i forhold til normalt baggrundsniveau i Danmark, men 
det vurderes, at der kan være tale om et generelt forhøjet baggrundsniveau på lokaliteten. Der er ikke fundet indhold af 
tungmetaller, oliekomponenter eller tjæreforbindelser (PAH), som overstiger Miljøstyrelsens afskæringskriterier i nogen af de 
undersøgte prøver.            
       
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP2 0,5 m u.t.: Mest forhøjet mht. bly og kobber, PAH til stede.        
        
GP3 0-0,2 m u.t.: Prøve fra den ældste del af frugtplantagen.        
        
NB. Prøverne GP4 er ved en fejl blevet udtaget på areal uden tidligere frugtplantagedrift. Så disse kan her fungere 
som baggrundsprøver!	            
    

              
    
              
     
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 3
Driftsperiode før 1942-1990 
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,03 22 0,26 16 12 12 45
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 17 0,15 19 7,1 14 33
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 22 0,36 17 11 13 47
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 21 0,24 35 19 31 54
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 22 0,37 17 12 16 48
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 20 0,19 28 16 22 48
GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,023 22 0,44 19 14 18 56
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 21 0,33 25 16 26 49
GP5 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 15 0,34 10 15 7 33
GP5 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 8 0,74 11 11 13 18
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11Jordforurening.info 2  2011

              
 
Aktivitetshistorik
På ejendommen findes beboelse (nyt stuehus fra 2004) og oplagsrum (i det gamle stuehus). Der har ikke været en vaskeplads 
eller påfyldningsplads et bestemt sted på ejendommen. Man kørte altid tanken helt tom, og den blev skyllet og påfyldt 
forskellige steder i marken. Ejendommen fremstår som helt ubefæstet, tilplantet med korn i hele det areal, som i hele eller 
en del af driftsperioden har været anvendt som dyrkningsareal for frugtplantagen. Arealet af matr. 1n er samlet 59000 m2, 
hvoraf der har været drift af frugtplantage på ca. 55000 m2. Den ældste del har ligget i den midterste del af matriklen. På 
matr.nr. 7g har der været frugtplantage på hele arealet.         
          
              
     
              
     
    
              
     
              
     
     
             
 

Kommentarer til indledende analyse         
For alle delområder er billedet, at prøverne fra de to dybder ligner hinanden og jorden fremstår som nærmest jomfruelig, 
kun er der en antydning af let diffus påvirkning i topprøverne GP2 og GP3. Jorden formodes derfor at ligge som oprindeligt 
og er ikke omrodet. Der er ikke fundet indhold af tungmetaller, oliekomponenter eller tjæreforbindelser(PAH)over Miljøsty-
relsens kvalitetskriterier i nogen af de undersøgte prøver.        
           
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP2 0-0,2 m u.t.: Mest ”forhøjet” mht. bly og kobber, PAH til stede.       
 
       
              
     
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 4
Driftsperiode før 1954-1990 
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 17 0,34 12 6,7 7 29
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 14 0,24 17 5,3 12 25
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,028 19 0,32 14 7,5 10 34        3
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 14 0,31 13 5,4 9 29
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,031 17 0,34 13 8 8 34
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 12 0,17 11 3,7 7 25

10000
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Aktivitetshistorik
Frugtplantagen startede på den vestligste del af ejendommen (matr.11s) og er senere udvidet mod øst, omfattende matrik-
lerne 11q og 9b. Ejendommen omfatter også matr.nr. 9c og 12h, men her har der aldrig været frugtplantage. Dette er verifi-
ceret ved gamle luftfotos. Der har ikke været fast vaske- og blandeplads, da disse aktiviteter er foregået/foregår forskellige 
steder på arealet. Boligen samt driftsbygningerne ligger på matr.nr.9b. Driftsbygningerne omfatter maskinhus, pakkerum, 
emballagerum og kølerum. Dyrkningsarealerne ligger på matriklerne 9b - 53000 m2, 11q - 22000 m2 og 11s - 63000 m2.  
              
   
              
     
              
     
          
              
     
              
     
    
              
     

Kommentarer til indledende analyse         
For delområderne 1,2 og 3 er billedet, at jorden fremstår som nærmest jomfruelig i 0,5 meters dybde og meget svagt 
diffust påvirket i 0-0,2 meters dybde, hvor der findes en smule PAH og let forhøjede bly og cadmiumværdier. Jorden formo-
des derfor at ligge som oprindeligt og er ikke omrodet. Dog er niveauet af bly, cadmium og zink samt PAH meget ens for 
begge prøver fra delområde 4, så her kan evt. være sket omrodning af jorden ned til 0,5 m u.t. Der er ikke fundet indhold af 
tungmetaller, oliekomponenter eller tjæreforbindelser(PAH), som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i nogen af de 
undersøgte prøver.            
       
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP2 0-0,2 m u.t.: Højeste kobberfund.          
GP4 0-0,2 m u.t.: Mest diffust belastede 0,5 m prøve (omrodet jord).       
 
       
              
     
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 5
Driftsperiode 1949 - i dag
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,025 <0,010 14 13 0,24 8,3 24 5 31
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 9 0,13 7,5 14 6 25
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,097 0,017 0,65 16 0,25 11 32 7 39      
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 13 0,15 16 11 9 31
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,01 <0,010 0,054 12 0,26 6,4 16 5 27
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 9 0,13 7,3 9,9 6 23

10500

Delareal Kulbrinter  PAH  Tungmetaller  Organiske pesticider  

Analyseresultater mg/kg TS
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drift 

Ældst
drift

Kortere
drift

<0,010 <0,010 <0,010

GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,017 <0,010 0,1 15 0,24 11 18 7 37
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,011 <0,010 0,058 15 0,24 16 11 10 32

8000 Kortere
drift

<2

<2 <0,010 <0,010 <0,010

BILAG 5
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Aktivitetshistorik
Frugtplantagen blev etableret fra 1964 med æbler, pærer og blommetræer. Plantagen ophørte i 1991. Ejeren var uddannet 
gartner og sprøjtede ikke mere end højst nødvendigt. Der blev sprøjtet med tågesprøjte, som blev påfyldt på blandepladsen 
ved vandpumpen ved den gamle stald til højre for indkørslen til stuehuset. Ejendommen fremstår som helt ubefæstet, med 
græs i hele det areal, som i driftsperioden har været anvendt som dyrkningsareal for frugtplantagen. Bygningssættet omfat-
ter stuehus, tidl. pakkeri (tidl. stald) og værksted/redskabshus. Der har været drift af frugtplantage på matriklerne 19b og 
19d.              
     
              
     
              
     
              
    
              
     
              
     
          
              
     
              
     
    
              
     

Kommentarer til indledende analyse         
For alle delområder er billedet, at jorden fremstår som lettere diffust påvirket i 0-0,2 meters dybde, hvor der findes de høje-
ste PAH, bly, cadmium - og zinkværdier. Jorden formodes derfor at ligge som oprindeligt og er ikke omrodet. Ved analyse af 
overfladeprøverne blev der ikke fundet indhold af de undersøgte forureningskomponenter, som signifikant overstiger Miljø-
styrelsens afskæringsskriterier i nogen af prøverne. Dog ses der i de fleste prøver et forhøjet indhold af cadmium i forhold til 
normalt baggrundsniveau i Danmark. Et cadmiumindhold over 0,5 mg/kg TS svarer til lettere forurenet jord. I bundprøverne 
fra områderne 3 og 4 tangerer nikkelindholdet Miljøstyrelsens afskæringskriterier, og i topprøven fra område 6 blev der 
fundet indhold af bly, som tangerer kvalitetskriteriet.           
          
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP2 0-0,2 m u.t.: Næstmest forhøjet mht. kobber.      
GP6 0-0,2 m u.t.: Mest forhøjet mht. bly, kobber og zink.      
        
       
              
     
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 6
Driftsperiode 1964 - 1991 
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,042 0,01 0,25 25 0,42 20 33 13 68
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 26 0,63 33 11 27 59
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,029 0,064 1,7 26 0,7 22 53 19 66      
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 18 0,3 23 11 17 41
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,036 <0,010 0,2 26 0,46 20 29 14 59
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 21 1,1 25 9,6 32 38

2100

Delareal Kulbrinter  PAH  Tungmetaller  Organiske pesticider  

Analyseresultater mg/kg TS

700

2700 Dyrkn.-
areal 

Dyrkn.-
areal

Dyrkn.-
areal og
afbræn-
dings-
plads

<0,010 <0,010 <0,010

GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,02 <0,010 0,12 23 0,41 17 28 12 54
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 19 0,46 27 13 32 45

1400 Dyrkn.
areal

<2

GP5 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,019 <0,010 0,12 27 0,55 19 47 13 65
GP5 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 22 0,28 26 14 19 46

1900 Dyrkn.-
areal

GP6 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,065 0,019 0,4 54 0,55 15 67 11 101
GP6 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,042 <0,010 0,23 23 0,34 21 15 13 54

40 Blande-
plads

<2 <0,010 <0,010 <0,017

BILAG 5 BILAG 6
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Aktivitetshistorik
Frugtplantagen blev ved anlæggelsen etableret med ca. 300 æbletræer fordelt på 15 forskellige sorter. Derudover findes 
40-50 blandede frugttræer (blommer, kirsebær m.v.). Siden 1976 er der ikke anvendt pesticider. Der er således hverken oplag 
af pesticider, vaskeplads eller affaldsoplag med pesticidrester på ejendommen. Ejendommens bygninger består af stuehus, 
garager og udhus. Der er have i det sydøstlige hjørne af matr. 31a. Resten af arealet er tilplantet med frugttræer. Det vurde-
res, at frugtplantagearealet omfatter ca. 3/4 af matr. 31a og hele matr. 31e.       
          
              
     
              
     
     
              
     
              
     
              
    
              
     
              
     
          
Kommentarer til indledende analyse         
For alle delområder er billedet, at jorden fremstår som upåvirket i 0,5 meters dybde og lettere diffust påvirket i 0-0,2 meters 
dybde, hvor der findes PAH og let forhøjede bly, cadmium, kobber - og zinkværdier. Jorden formodes derfor at ligge som op-
rindeligt og er ikke omrodet.  Der er ikke fundet indhold som signifikant overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i nogen 
af de undersøgte prøver fra delområde 1, 2 og 3. I topprøven fra delområde 4 er der fundet et blyindhold på 113 mg/kg TS, 
hvilket overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium. Jorden er dermed lettere forurenet med bly i delområde 4. Konklusio-
nen understøttes af et tilsvarende let forhøjet zink- og PAH indhold i forhold til baggrundsværdien på denne lokalitet.  
    
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP3 0-0,2 m u.t.: Højeste indhold mht cadmium og kobber.        
GP4 0-0,2 m u.t.: Højeste indhold af bly og zink.      
      
              
     
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 7
Driftsperiode 1940 - i dag
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D
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4,
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D
D
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,027 <0,010 15 33 0,69 16 36 17 59
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 16 0,18 16 17 9 37

GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,046 0,014 0,26 34 0,42 19 33 14 61     
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 17 0,13 25 16 17 42

GP3 0,0-0,2 m 5,1 8,1 <25 13 <0,010 <0,010 0,031 27 0,31 17 49 11 53
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 16 0,19 19 14 11 36

2600

Delareal Kulbrinter  PAH  Tungmetaller  Organiske pesticider  

Analyseresultater mg/kg TS

2100

2400

Nord for
bygnings-
sæt
Langs 
skel mod
vest

0,06 <0,010 0,048

GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,11 0,034 0,68 113 0,36 13 28 12 82
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,047 0,014 0,27 18 0,19 13 21 8 47

2500 SV
hjørne

4

<2 0,035 <0,010 0,048

Øst for
indkør-
sel vurde-
ret som
ældst

BILAG 7
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Aktivitetshistorik
Ejendommens bygninger består af stuehus, kartoffelhus, frugthus og udhus med giftrum. Stuehuset er bygget i 1915. På 
udhusets østside var der en blandeplads. Ejendommen fremstår som helt ubefæstet, tilplantet med få frugttræer i en lille del 
af det areal, som i driftsperioden har været anvendt som dyrkningsareal. Arealet af matriklen er samlet 45.000 m2, hvoraf der 
har været drift af frugtplantage på ca. 30.000 m2.  Den ældste del ligger vest for stuehuset, og af det vestligste areal (syd for 
nabomatriklerne 5cr og 5dp) har kun den sydligste del været anvendt som frugtplantage. Denne del af matriklen har først 
været inddraget i frugtplantagen efter 1954 (ref.8). Arealet øst og syd for boligen anvendes som indkørsel, køkkenhave og 
prydhave for boligen.             
       
              
     
              
     
              
     
              
     
              
     
     
              
     
              
     
          
Kommentarer til indledende analyse         
For alle delområder er billedet, at jorden fremstår som upåvirket i 0,5 meters dybde og lettere diffust påvirket i 0-0,2 meters 
dybde, hvor der findes PAH og let forhøjede bly, cadmium - og zinkværdier. Jorden formodes derfor at ligge som oprindeligt 
og er ikke omrodet. Dog er der i delområde 5 et svagt indhold af PAH i 0,5 m prøven. Der er ikke fundet indhold af tungme-
taller, oliekomponenter eller tjæreforbindelser(PAH), som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i nogen af de under-
søgte prøver.             
     
Udvælgelse til supplerende analyse         
GP1 0-0,2 m u.t.: Højeste indhold mht bly og kobber.           
         
GP5 0-0,2 m u.t.: Topprøven fra den tidligere blandeplads. 
       
NB. Prøverne GP3 og GP4 er ved en fejl blevet udtaget på arealer uden tidligere frugtplantagedrift.     
              
 
              
 
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 8
Driftsperiode 1945 - 1990
 

Prøve
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4,
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D
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4,
4-

D
D

D

4,
4-

D
D
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,054 0,015 0,34 24 0,16 7,1 98 4 33
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 6 0,06 3,4 15 3 12
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,086 0,022 0,5 24 0,19 9,4 73 7 37
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 10 0,12 7,6 19 6 22
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,015 <0,010 0,091 15 0,15 8,1 11 5 28
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 8 0,08 7,1 6,6 5 18
GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 14 0,017 <0,010 0,098 17 0,15 8,2 16 4 29
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 7 0,07 7 5,9 5 25
GP5 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,057 0,015 0,4 18 0,19 5,8 24 5 48
GP5 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,11 0,023 0,67 11 0,12 4,1 12 3 27

1000

Delareal Kulbrinter  PAH  Tungmetaller  Organiske pesticider  

Analyseresultater mg/kg TS

500

700

1100 Ældst

Næst-
ældst

m.gran-
træer

m.gran-
træer

Blande-
plads

3

<2

0,043 0,026 0,093

<0,010 <0,010 <0,010
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Aktivitetshistorik
Der er intet kendskab til, hvor der er håndteret sprøjtemidler på ejendommen. Efter ophør af frugtplantagen først i 80´erne 
overgik man til grantræsproduktion og alm. landbrugsdrift.        
           
              
 
              
    
              
     
              
     
              
     
              
     
              
     
     
          
Kommentarer til indledende analyse         
Prøverne, som er mærket ”Bolig” er udtaget på delarealer omkring boligen. I M6-0,5 m u.t. og M8-0,5 m u.t. findes bly over 
Miljøstyrelsens kvalitetskriterium. Der ses også et signifikant forhøjet indhold af kobber i prøven fra M8. Da der også er 
kulbrinter og PAH i disse prøver, hvilket tyder på alm. diffus forurening, kan der være tale om fyldjord, eller også er dette 
jordniveau den oprindelige overflade. Prøverne fra 0-0,2 m u.t.og 0,5 m u.t.det tidligere plantageareal ”ligner hinanden”, og 
fremstår nærmest som jomfruelig jord. Det er observeret, at topprøverne består af svagt sandet og leret muld og bund-
prøverne er udtaget i intakte aflejringer af senglacialt sand og ler. I ingen af prøverne fra dyrkningsarealerne er der fundet 
indhold af olie, tungmetaller eller PAH, som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord.     
  
Udvælgelse til supplerende analyse         
M6-0,5: højeste blyindhold, verificeret ved et højt cadmium- og zinkindhold. Også kulbrinter og PAH.     
      
M8-0,5: Højt bly, cadmium, kobber og zinkindhold. Også kulbrinter og PAH.      
    
            
              
 
       

Region Midtjylland
Undersøgelse af frugtplantager 2009. Lokalitet 9
Driftsperiode 1945 - 1981
 

Prøve

str. 
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4,
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D
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4,
4-

D
D

D

4,
4-

D
D
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,054 0,015 0,34 24 0,16 7,1 98 4 33
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 6 0,06 3,4 15 3 12
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,086 0,022 0,5 24 0,19 9,4 73 7 37
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 10 0,12 7,6 19 6 22
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,015 <0,010 0,091 15 0,15 8,1 11 5 28
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 8 0,08 7,1 6,6 5 18
GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 14 0,017 <0,010 0,098 17 0,15 8,2 16 4 29
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p. 7 0,07 7 5,9 5 25
GP5 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,057 0,015 0,4 18 0,19 5,8 24 5 48
GP5 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,11 0,023 0,67 11 0,12 4,1 12 3 27

1000

Delareal Kulbrinter  PAH  Tungmetaller  Organiske pesticider  

Analyseresultater mg/kg TS
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700

1100 Ældst
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0,043 0,026 0,093
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Driftsperioder og geografi
Det antages, at de angivne starttidspunkter for visse af 
lokaliteterne er behæftet med usikkerhed, bl.a. er der ikke 
anvendt luftfotos, ældre end ca. 1954. Det vurderes derfor, 
at nogle af de undersøgte frugtplantager kan være startet 
tidligere end angivet, og de reelle driftsperioder er dermed 
mindst det angivne antal år. Det vurderes dog samlet, at de 
foreliggende, sparsomme historiske oplysninger har været 
tilstrækkelige for undersøgelsens formål.

De udvalgte frugtplantager ligger geografisk fordelt således, 
at de otte ligger i Horsens-mrådet, og en enkelt ligger i 
Viborg-området. Da traditionen for frugtavl har bevæget sig 
op gennem Regionen sydfra, og vi antager, at viden om og 
anvendelse af sprøjtemidler og -metoder har fulgt dette spor 
med start i Horsens-området, vurderer vi, at de undersøgte 
frugtplantager er velvalgte som repræsentative for resten af 
regionens frugtplantager mht. pesticidanvendelse. 

Udvælgelse af delarealer
For udvælgelse af delarealer, hvor der havde været æbletræ-
er i lang tid, studerede vi gamle luftfotos af frugtplantagen 
og lavede interviews med personer, der kendte til driften. 
Det vurderes derfor, at de valgte delarealer repræsenterer 
de ældste og dermed potentielt mest belastede arealer på 
den enkelte lokalitet. 

Delarealernes størrelse
Delarealernes størrelse har for dyrkningsarealernes vedkom-
mende været op til 13.400 m2, og det kan diskuteres, om én 
blandingsprøve af 5 delprøver kan repræsentere et så stort 

areal. Inden for arealet må der nødvendigvis være en hori-
sontal variation imellem den tilførte belastning, dels fordi 
træerne stod på rækker, dels fordi man før i tiden ikke kunne 
dosere den vandige opslemning eller opløsning af pesticid 
særlig præcist. Den anvendte prøveudtagningsmetode er 
evalueret i bilag 1 til denne artikel.  

Analysestrategi
Kun få af prøverne i topjorden havde et blyindhold, der 
umiddelbart vurderedes at være markant højere end det 
omtrentlige baggrundsniveau på den enkelte lokalitet (0,5 m 
prøverne), og det lettere forhøjede blyindhold vurderedes i 
visse tilfælde at hidrøre fra en almindelig diffus påvirkning, 
da der her også blev fundet andre af de ”diffuse” forure-
ningskomponenter, f.eks. zink og PAH.

Udvælgelse til pesticidanalyser blev derfor baseret på det 
samlede indtryk af prøverne: indhold af bly og kobber 
sammenholdt med delarealernes historik, f.eks. er der på 
en lokalitet lavet supplerende analyse på prøver fra ældste 
dyrkningsareal henholdsvis den tidligere blandeplads. 

Der er i selve kortlægningsundersøgelsen udført As og 
DDT-analyser på 1 -2 prøver fra hver lokalitet, og vi vurderer, 
at det samlede antal pesticidanalyser (17 i alt) har været 
tilstrækkeligt til at få et generelt billede af forureningssitua-
tionen på frugtplantagerne.

Taktikken med at bruge det fundne bly og kobberindhold til 
at udvælge prøver til analyse for arsen og organiske pestici-
der er evalueret neden for i denne artikel.   

Frugtplantageundersøgelsen	
i	Region	Midtjylland	2009	
- metodeevaluering   

Af Abelone Christensen, Region Midtjylland, Jord og Råstoffer

Undersøgelsens valgte strategi, undersøgelsesmetodik og de efterfølgende konklusioner er baseret på 
vurderinger og antagelser, som diskuteres i denne artikel.

BILAG 9
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Prøveudtagningsmetoden er evalueret ved 

•  vurdering af den horisontale variation i mellem delprøver fra samme delareal.  
•  vurdering af blandingsgodhed for blandeprøven.

Datagrundlag
Som datagrundlag er anvendt analyseresultater for alle delprøver fra 0-20 cm dybde fra 5 
delarealer på samme lokalitet, hvor der umiddelbart vurderes at være et forhøjet niveau af 
arsen, kobber og bly i forhold til det fundne lokale baggrundsniveau. Tabel 1 viser alle analyse-
resultater fra 0-20 cm u.t.

Alle tabeller med data er anbragt sidst i denne artikel.

Det er vurderet, at analyseusikkerheden ved de udførte metalanalyser i disse relativt homoge-
ne prøver kan sættes til ca. 5 % (gentagen udtagning, destruktion, måling), resultaterne indgår i 
de foretagne beregninger med to betydende cifre. 

Det er også antaget, at der for ingen af resultaternes vedkommende er tale om analysefejl, 
sådan at specificerede ”outliers” kan betragtes som ikke-repræsentative resultater for en nor-
malfordelt population (falder udenfor middelværdi +/- 3 gange std.afv.).

Resultatet af en statistisk analyse baseret på 5 resultater må herudover betragtes som behæftet 
med en vis usikkerhed. De anførte konklusioner bør derfor betragtes med forsigtighed og som 
udtryk for en tendens. 
 
Horisontal variation alle data
Den horisontale variation for delprøvernes indhold af tungmetaller er vurderet ved beregning 
af middelværdi og standardafvigelse for målt indhold i 5 delprøver (0-20 cm u.t.), udtaget inden 
for det enkelte delareal. Disse er angivet i tabel 2 sammen med den relative spredning samt 
95 % konfidens intervaller for middelværdierne (beregnet for alle data): 

For alle data medtaget vurderes det, at:

• analyseresultater inden for samme delareal ligger i samme niveau.
• delarealerne er ”ens” med hensyn til cadmium, chrom, nikkel og zink. 
• middelværdier for arsen, bly og kobber er forskellige.
• de højeste middelværdier for arsen, bly og kobber findes i delarealerne 2 og 3 (den ældste 

del af frugtplantagen). 
• den relative spredning inden for det enkelte delareal ligger på op til 70 % (alle resultater).

Frasortering af outliers i delareal 3
I delareal 3 kan konstateres en relativ stor variation imellem analyseresultater indenfor delarea-
let.

Der er 4 resultater, der kan karakteriseres som outliers. Disse er markeret med fed i tabel 1.

Variationsberegning på de resterende data findes i se tabel 3.

Evaluering af prøveudtagningsmetoden ved 
frugtplantageundersøgelsen

DATAGRUNDLAG
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Opdeling af delareal 2 
2 af delprøverne fra delareal 2 tenderer til at have et generelt lavere indhold af tungmetaller 
end de øvrige 3. Dette antyder, at dette delareal på trods af ensartet historik for hele arealet, 
måske burde have været opdelt yderligere ved prøveudtagningen, fordi belastningen har været 
forskellig snarere end at prøverne er forskellige mht. geologisk sammensætning. Hvis delareal 2 
opdeles i 2 separate delområder, 2a og 2b, fås variationerne i tabel 3:
 
Efter frasortering af konstaterede outliers i delareal 3 samt opdeling af 
delareal 2 i 2 arealer, vurderes det, at:

• analyseresultater inden for samme delareal ligger i samme niveau.
• delarealerne er ”ens” med hensyn til cadmium, chrom, nikkel og zink.
• delarealerne er ”forskellige” med hensyn til de fundne middelværdier for arsen, bly og 

kobber.
• de højeste middelværdier for arsen, bly og kobber findes i delarealerne 2 og 3 (den ældste 

del af frugtplantagen).
• de fundne middelværdier for de 2 arealer i delareal 2 ligger i samme niveau som den, der 

blev fundet for alle prøver fra arealet (dvs. i praksis uden betydning, at der er forskel).
• 0-20 cm prøvernes indhold af arsen er lavere i delareal 4 end i de øvrige delarealer. 
• den relative spredning indenfor det enkelte delareal ligger på op til 44 %.
• den horisontale variation tenderer ikke til at blive større med arealets størrelse.

Blandingsgodhed ved fremstilling af blandeprøve
Fremstilling af blandeprøven er kontrolleret ved sammenligning af den beregnede middelværdi 
for de 5 prøver (alle data) og det fundne indhold i blandeprøven (se tabel 4):

• Der er god overensstemmelse mellem det fundne indhold af arsen, bly og kobber i blande-
prøverne og den teoretiske middelværdi af de fundne indhold i delprøverne.

Evaluering af prøveudtagningsmetoden
I en forureningsundersøgelse kan der anvendes gennemsnitsbetragtninger ved risikovurdering 
af fund i jorden af kronisk toksiske stoffer som f.eks. bly, cadmium, chrom, kobber og zink, mens 
det er vigtigt at finde hotspots i jorden af de stoffer, der betragtes som akut toksiske stoffer, 
f.eks. arsen og nikkel. Afskæringskriteriet for arsen er 20 mg/kg TS.

Hvis blandeprøven består af 1 delprøve med 20 mg As / kg TS plus 4 jomfruelige delprøver (ca. 
2 mg As / kg TS), vil analyseresultatet efter denne ”fortynding” blive 5 – 6 mg/ kg TS.

En overskridelse af afskæringskriteriet for jorden i det ene hjørne af prøvefeltet vil derfor kunne 
skjule sig i blandeprøven.
 
Det er andetsteds vurderet, at forekomsten af forhøjede niveauer af arsen, bly og kobber på 
den undersøgte lokalitet er et resultat af pesticidudbringning i frugtplantagen, altså en fladebe-
lastning. Det er derfor antaget, at der ikke findes hotspots, men at en given belastning er jævnt 
fordelt over arealet blot med den tilfældige horisontale variation, der altid ses for jordprøver. 
Delprøverne er derfor taget jævnt fordelt over det enkelte delareal.

Hvis historikken (driftperioder og evt. punktkilder) er mangelfuld eller usikker, stiger sandsyn-
ligheden for, at denne antagelse ikke holder stik. Eksemplet fra før med delareal 2, som burde 
have været delt op i 2 arealer, er muligvis begrundet i en usikker historik for arealet.
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Det vurderes derfor, at

• fremstilling af blandeprøver af 5 nedstik fra et delareal med samme historik generelt giver et godt billede af forure-
ningssituationen på dyrkningsarealerne med en tilstrækkelig kompensation for variationen over arealet.

• det er en god ide at lave mindst 3 delarealer på en lokalitet, sådan at man kan validere de fundne resultater overfor 
hinanden.

• det er en god ide at opbevare delprøverne med henblik på evt. separat analyse, såfremt blandeprøver fra et eller flere 
af delarealerne fra en lokalitet indeholder et væsentligt forhøjet indhold af arsen eller bly (> 10 mg As / kg TS).

Delareal
 

Prøve
 

As
 

Pb Cd
 

Cr
 

Cu
 

Ni
 

Zn
 

Prøvebeskrivelse 
 

GP1.1  3,3 34 0,2 7,8 19 4 38 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
GP1.2  4,5 19 0,29 11 15 6 66 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
GP1.3  6,5 39 0,3 7,4 42 5 49 Sand, finkornet, lys brunlig grå 
GP1.4  7,2 19 0,13 6 27 4 31 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 

GP1.5 
 

5,9 19 0,15 6 22 3
 

26 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå
 

   
GP2.1  5,1 18 0,2 6,8 27 4 32 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP2.2  10 32 0,14 6,7 44 4 31 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.3  6,2 21 0,15 5,5 33 3 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.4  12,1 33 0,18 6,2 41 4 27 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 

GP2.5  10,2 28 0,15 5,9 36 4 25 Sand, finkornet, stenet, brunlig grå  

1 

    
GP3.1  4,3 19 0,21 5,4 28 4 31 Sand, finkornet, stenet, brunlig grå  
GP3.2  9,1 27 0,13 5,2 39 3 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå  
GP3.3 7,9 38 0,18 6,3 56 8 101 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå  
GP3.4  4,1 19 0,51 7,2 26 8 42 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå  

GP3.5  14,1 50 0,17 7,1 92 4 30 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå  
      

GP4.1  3,7 18 0,26 9 28 6 34 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.2  2,9 13 0,25 7 23 5 32 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.3  2,7 12 0,17 6,7 17 4 27 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå  
GP4.4  2,7 12 0,16 6,2 15 4 27 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 

GP4.5  2,8 12 0,22 6,5 26 4 32 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå  

2

 

     
GP5.1  3,4 15 0,28 8,5

 
34 6 39 Sand, finkornet, meget svagt gruset, brunlig grå 

GP5.2  3 14 0,23 8 29 5 35 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP5.3  4 16 0,25 9,4 40 6 37 Sand, finkornet, meget svagt leret og gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP5.4  4,1 17 0,23 9,3 36 6 39 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, lys brunlig grå 

GP5.5  3,1 14 0,2 7,9 31 5 30 Sand, finkornet, svagt gruset og stenet, brunlig grå  
  

  
  

 
 
 

3

 

  
 
 

 

  
 

 
 

4

  

 

5

 

 

Tabel 1. Evaluering af prøveudtagningsmetoden ved frugtplantageundersøgelsen
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Delareal (størrelse, 
historik)  

 
As Pb Cu  Cd  Cr  Ni  Zn  

Middel  5,5 26 25  0,21

 

8 4 42 
Std.afv.  1,6 10 10  0,08 2 1 16 
S rel (%)  29 37 42  37 27 26 38 

1 / 900 m2, køkkenhave 
altid  

95 % Konf. 
interval  2-9 7-45 4-46 0,06-0,37 4-12 2-7 10-74
Middel  8,7 26 36  0,16 6 4 28
Std.afv.  2,9 7 7  0,03 1 0 3
S rel (%)  34 25 18 15 9 12 12

2 / 800 m2, næstældst 
(s. 1944), nu køkkenhave 

95 % Konf. 
interval  3-15 13-40 23-50  0,11-0,21 5-7 3-5 21-35
Middel  7,9 31

 
48 0,24 6 5 46

Std.afv.  4,1 13 27 0,15 1 2 31
S rel (%)  52 44 56  64 15 42 69

3 / 2500 m2, ældst 
(siden 1944-d.d.) 

95 % Konf. 
interval  0-16 4-57 -6-103  -0,07-0,55 4-8 1-8 17-109
Middel  3,0 12 22  0,21 7 5 30 
Std.afv.  0,4 1 6 0,05 1 1 3 
S rel (%)  14 4 26  21 16 19 11 

4 / 5700 m2, mellem 
drift  

95 % Konf. 
interval  2,1-3,8 11-13 11-33  0,12-0,30 5-9 3-6 24-37 
Middel  3,5 15 34  0,24 9 6 36 
Std.afv.  0,5 1 4  0,03 1 1 4 
S rel (%)  14 9 13  12 8 10 10 

5 / 6000 m2, korteste 
drift  

95 % Konf. 
interval  3-5 13-18 25-43  0,18-0,30 7-10 5-7 29-43 

 

Tabel 2. Evaluering af prøveudtagningsmetoden ved frugtplantageundersøgelsen

PRØVEUDTAGNINGSMETODE
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Delareal (størrelse, 
historik)  

 
As Pb Cu  Cd  Cr Ni  Zn  

Middel  5,5 26 25  0,21

 

8 4 42 
Std.afv.  1,6 10 10  0,08 2 1 16 
S rel (%)  29 37 42  37 27 26 38 

1 / 900 m2, køkkenhave 
altid  

95 % Konf. 
interval  2-9 7-45 4-46 0,06-0,37 4-12 2-7 10-74
Middel  10,8 31 40  0,16 6,3 4 28
Std.afv.  1,2 3 4  0,02 0,4 0 3
S rel (%)  11 9 10 13 6 0 11

2 a / X m2, næstældst 
(s. 1944), nu køkkenhave 

95 % Konf. 
interval  8,4-13 26-36 32-48  0,12-0,20 5-7 4-4 22-34
Middel  5,7 20

 
30 0,18 6,2 3,5 29

Std.afv.  0,8 2 4 0,04 0,9 0,7 5
S rel (%)  14 11 14  20 15 20 17

3 / 2500 m2, ældst 
(siden 1944-d.d.)

 
95 % Konf. 
interval  4,1-7,2 15-24 22-38  0,10-0,25 4-8 2-5 19-38
Middel  6,4 31 37  0,17 6 5 32 
Std.afv.  2,5 13 14 0,03 1 2 7 
S rel (%)  40 44 38  19 15 42 22 

4 / 5700 m2, mellem 
drift

 
95 % Konf. 
interval  1,3-11 4-57 10-65  0,11-0,24 4-8 1-8 18-46 
Middel  2,8 12 22  0,21 7 5 30 
Std.afv.  0,1 1 6  0,05 1 1 3 
S rel (%)  4 4 26  21 16 19 11 

5 / 6000 m2, korteste 
drift

 
95 % Konf. 
interval  2,6-3,0 11-13 11-23  0,12-0,30 5-9 3-6 24-37 

 

Y m2, næstældst 2 b  /
(s. 1944), nu køkkenhave

Middel  3,5 15 34  0,24 9 6 36 
Std.afv.  0,5 1 4  0,03 1 1 4 
S rel (%)  14 9 13  12 8 10 10 
95 % Konf. 
interval  3-5 13-18 25-43  0,18-0,30 7-10 5-7 29-43 

Tabel 3. Evaluering af prøveudtagningsmetoden ved frugtplantageundersøgelsen

Middel

5,5 26 25 0,21 7,6 4,4 42
4,0 24 25 0,31 7,8 5 42

8,7 36 0,16 6,2 3,8 28
7,0 27 35 0,27 7,0 4 31

7,9 31 48 0,24 6,2 4,6 46
5,0 33 52 0,36 6,9 4 42

2,8 12 22 0,21 7,1 4,6 30
<2 13 19 0,23 7,6 5 30

3,5 15 34 0,24 8,6 5,6 36
<2 17 33 0,34 9,4 6 37

Delområde
  

As
 

Pb Cu
 

Cd
 

Cr
 

Ni
 

Zn
  

Middel   

Fundet i blandprøven  
 

 

 
 

Fundet i blandprøven  

1
 

Middel  
Fundet i blandprøven  

Middel  
Fundet i blandprøven  

2

 
Middel  
Fundet i blandprøven  

3

4

5

26

Tabel 4. Evaluering af prøveudtagningsmetoden ved frugtplantageundersøgelsen
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Bly og kobber som markører for et forhøjet indhold af arsen i 
overfladejord på frugtplantager   

Udvælgelse af prøver til pesticidanalyse foregik i frugtplantageundersøgelsen på den måde, at prøver med højt bly og/eller 
kobberindhold gik videre til analyse for arsen og organiske pesticider. 

Bly og kobbers velegnethed som markører for et forhøjet indhold af arsen i overfladejorden er her undersøgt ved korrelati-
onsanalyse af de fundne indhold af arsen, bly og kobber i 25 prøver.
Alle resultater fra 0-0,2 m u.t. er vist i tabel 1.

Datagrundlag
Som datagrundlag havde vi analyseresultater for 25 delprøver fra 0-20 cm dybde.

Analyseresultaterne repræsenterer summen af baggrundskoncentration plus tilført koncentration. For at kunne specificere de 
tilførte mængder af tungmetal, er der indledningsvist beregnet et lokalt baggrundsniveau for bly, kobber og arsen (se artikel 
om dette). Følgende baggrundsværdier (BG) er anvendt til korrelationsberegningerne i det følgende: Arsen 2,1 - Bly 8,6 - Kob-
ber 6,3 mg/kg TS.

Det er vurderet, at analyseusikkerheden ved de udførte metalanalyser i disse relativt homogene prøver kan sættes til ca. 5 % 
(gentagen udtagning, destruktion, måling), hvorfor resultaterne indgår i de foretagne beregninger med to betydende cifre. 

Det er også antaget, at der for ingen af resultaternes vedkommende er tale om analysefejl, sådan at specificerede ”outliers” 
kan betragtes som ikke-repræsentative resultater for en normalfordelt population (falder udenfor middelværdi +/- 3 gange 
std.afv.).

Metode
Alle resultater fra 0-20 cm u.t. korrigeres med de respektive baggrundsværdier (BG) og sorteres efter størrelse, hvorefter 
den parvise sammenhæng, As / Pb, As / Cu og Pb / Cu, afbildes i et XY-diagram med henblik på at illustrere korrelationen. 
Tidligere fundne outliers er gråmalede i tabellerne, som findes bagest i artiklen.

Korrelationsberegning
Beregnede korrelationsfaktorer for de parvise datasæt fremgår af tabellen herunder:

Korr. faktor efter frasortering af outliers

0,80 0,75 0,76

0,96 0,75 0,66

Korrelation
  

Arsen/bly
 

Arsen/kobber
   

Bly/kobber
   

Korr. faktor 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Det vurderes, at

• der er en god korrelation mellem indholdet af arsen og bly i prøverne.
• der er en vis korrelation imellem indholdet af arsen og kobber i prøverne.
• der er en vis korrelation imellem indholdet af bly og kobber i prøverne.
• det vurderes, at et forhøjet bly- og/eller kobberindhold i overfladeprøverne kan anvendes som markør for tilstedevæ-

relse af et forhøjet arsenindhold i prøverne fra frugtplantagen.
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As 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,6 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4 3,0 3,8 4,1 4,4 5,1 5,8 7,0 7,9 8,1 10,0 12,0 
Pb 3,4 3,4 3,4 4,4 5,4 5,4 25 6,4 9,4 7,4 10 8,4 10 10 9,4 10 12 30 10 29,4 18,4 23,4 19,4 24,4 41,4 

Korrelation As / Pb (0-20 cm u.t. korr.f. BG):

As 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,6 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4 3,0 3,8 4,1 4,4 5,1 5,8  7,0  7,9  8,1 10,0  12,0
Cu 11 9 20 17 23 25 13 28 22 34 20 30 22 9 21 16 27 36 21 50  33  38  30  35  86  

  
  

Korrelation As / Cu (0-20 cm u.t. korr. F. BG):

Pb 3,4 3,4 3,4 4,4 5,5 5,4 6,4 7,4 8,4 9,1 9,4 10 10 10  10 10  12 18 19  23  24   30  41
Cu 11 9 20 17 23 25 28 34 30 21 22 9 21 16  22 20  27 33  30 38  35    36  86  

 

25  29  30   41  

 

13  50  36   86  

Korrelation Pb / Cu (0-20 cm u.t. korr. for BG):
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Frugtplantageundersøgelsen	
i	Region	Midtjylland	2009	

- analyse af fundne tendenser 

Af Abelone Christensen, Region Midtjylland, Jord og Råstoffer

Resultaterne af frugtplantageundersøgelserne viste nogle tendenser mht. indholdet af 
tungmetaller i overfladejorden, som affødte følgende spørgsmål:   

• Er der et forhøjet indhold af arsen, bly og kobber i overfladejorden?
• Er kilden til det forhøjede niveau af tungmetaller pesticidanvendelse? 
• Er kilden blyarsenat? 

Datagrundlag
For at få et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne teste disse hypoteser, fik vi lavet tungmetalanalyser på 
samtlige overfladeprøver fra den af de undersøgte frugtplantager, hvor der i 3 ud af 5 prøvefelter var fundet 
et tilsyneladende markant højere indhold af arsen i 0-20 cm i forhold til 50 cm-prøverne (med indhold omkring 
to-tre gange analysedetektionsgrænsen for arsen1 ). 

Der foreligger fra hvert prøvefelt 5 stikprøver fra 2 dybder, i alt 50 resultater fra lokaliteten (25 resultater fra 
hver dybde). Alle resultater er gengivet i tabel 1. Alle tabeller findes bagest i denne artikel. Det er vurderet, 
at analyseusikkerheden ved de udførte metalanalyser i disse relativt homogene prøver kan sættes til ca. 5 % 
(gentagen udtagning, destruktion, måling), hvorfor resultaterne indgår i de foretagne beregninger som angivet 
med to betydende cifre.

Det er også antaget, at der for ingen af resultaternes vedkommende er tale om analysefejl, sådan at specificere-
de ”outliers” kan betragtes som ikke-repræsentative resultater for en normalfordelt population (falder udenfor 
middelværdi +/- 3 gange std.afv.).

Resultatet af en statistisk analyse baseret på 5 resultater må herudover betragtes som behæftet med en vis usik-
kerhed. De anførte konklusioner bør derfor betragtes med forsigtighed og som udtryk for en tendens. 
 

1  Arsenanalyserne er foretaget med ICP-AAS metoden med en foreløbig akkrediteret detektionsgrænse på 5 mg/kg TS. Vi vurderer på 
baggrund af laboratoriets kontroldata, at resultaterne kan afrapporteres med en detektionsgrænse på 2 mg/kg TS, og at den anvendte 
metodes måleusikkerhed er sådan, at resultaterne kan anvendes med 1 decimal.

Delareal cirka 
størrelse (m2)

Oplysninger vedrørende dyrkningsperiode 

900 Køkkenhave altid  
800 Næstældst (siden 1944 – for nylig). Nuværende køkkenhave  

2500  Ældst og længste drift (siden 1944 - i dag)  
5700  Mellemlang (?) driftsperiode  
6000  Korteste driftsperiode  
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HØJESTERETS	DOM	
I	SLAGGESAGENEr der et forhøjet indhold af arsen, bly og kobber i 

overfladejorden?

For at teste, om overfladejorden er belastet i forhold til baggrundsniveauet på lokaliteten, er der for de enkelte 
delområder lavet t-test på hypotesen ”indhold i 0-20 cm u.t. > indhold i 50 cm u.t.”.  

Ved bestemmelse af det lokale baggrundsniveau af tungmetallerne (se artikel herom), er det vurderet, at visse 
af resultaterne fra dybden 50 cm u.t. ikke kan betragtes som repræsentative for baggrundsniveauet. Ved kor-
relationsanalysen (se artikel herom) er der også konstateret outliers blandt 0-20 cm prøverne. 

Tabel 2 viser middelindhold af tungmetal (mg/kg TS) for delprøverne fra det enkelte delområde efter udeluk-
kelse af samtlige outliers. Hvor middelværdien fra 0-20 cm u.t. er signifikant højere end middelværdien fra 50 
cm u.t., er tallet markeret med fed.
 
• Bly- og kobberindholdet er i alle 5 delområder signifikant forhøjet i 0-20 cm prøverne i forhold til 50 cm 

prøverne. 
• Arsenindholdet er i delområderne 1, 2 og 4 signifikant forhøjet i 0-20 cm prøverne i forhold til 50 cm prø-

verne. 
• Zinkindholdet er i delområderne 1,2, 4 og 5 signifikant forhøjet i 0-20 cm prøverne i forhold til 50 cm prø-

verne. 
• For chrom og nikkel ses ingen steder et signifikant forhøjet niveau i 0-20 cm u.t. i forhold til 50 cm u.t. 

Det vurderes, at der er et forhøjet indhold af arsen, bly og kobber i overfladejorden!
 



Indeklima	og	poreluft
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Af tabel 3, som viser alle analyseresultater for blandeprøverne, konstateres i øvrigt:

• Kun i delområderne 1 og 2 er der fundet målelige indhold af benz(a)pyren. 
• Der er ikke fundet kulbrinter i overfladejorden på frugtplantagen. 
• I delområde 3 er der fundet forhøjet indhold af bly, uden at der er fundet signifikant forhøjet indhold 

af zink. 
• I delområde 2 findes det laveste zinkindhold sammen med det højeste arsenindhold.
• I delområde 3 er der fundet DDT (0,031 mg DDT og 0,015 mg 4,4-DDE/kg TS), mens der i delområde 4 

ikke er fundet DDT.

Er kilden til det forhøjede niveau af tungmetaller pesticidanvendelse? 
Erfaringen fra Guldborghave frugtplantage var, at anvendelse af tungmetalholdige pesticider førte til forhøjede værdier af 
arsen, bly og kobber (ref. 2). Arsen og bly som insektmiddel; kobber som svampemiddel (skurv). For at kunne vurdere, om 
det samme er sket i denne frugtplantage, er det relevant at sammenholde det fundne ”forureningsbillede” (se tabel 2 og 3) 
med de øvrige kilder, der kan medføre et forhøjet indhold af tungmetaller mv. i jord:

A. Nogle steder i Danmark findes geologiske forhold, som kan resultere i forhøjede indhold af arsen. 

B. Forskellige punktkildelignende aktiviteter kan medføre jordforurening med bly, cadmium, kobber, nikkel, zink, PAH og/
eller kulbrinter: Kabelafbrænding og andre skrotningsaktiviteter kan føre til bly-, cadmium-, kobber-, PAH- og kulbrintefor-
urening, mens træimprægnering kan føre til chrom-, nikkel-, arsen- og PAH-forurening af overfladejorden på større arealer. 
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C. Bynær, diffus forurening resulterer i en belastning af overfladejorden med tungmetallerne bly, cadmi-
um og zink samt tjærestoffer, PAH (ref. 3). Desuden ses typisk et indhold af specielt de tungere kulbrinter, 
i et niveau op til kvalitetskriteriet.

D. Udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord vurderes også at kunne resultere i forhøjede tung-
metalniveauer i jorden, f.eks. må slam til udbringning indeholde store mængder zink (op til 4000 mg/kg 
TS) (ref.5).

E. Tilførsel af fosforholdig gødning til afgrøder kan føre til forhøjede værdier af cadmium i jorden. 

F. Zink kan være tilført i form af zinkarsenat, som afløste blyarsenat efter 1940, eller som et mikronærings-
stof, hvis jorden har manglet zink.

Ad A. At arsen-niveauet i frugtplantagen skulle være geologisk betinget, passer ikke sammen med at:
- der på den undersøgte lokalitet ses signifikant forhøjede værdier i 0-20 cm i forhold til 50 cm u.t., hvor 
de beregnede baggrundsniveauer (se artikel herom) ligger på samme niveau som de officielle.
- der på nogle af de andre undersøgte frugtplantager indenfor samme geografiske område ses jomfrueligt 
jord i samtlige 0-20 cm prøver.
- der på en lokalitet blev fundet jomfruelig jord i 0-20 cm på 2 delarealer, som blev fejlundersøgt (aldrig 
været frugtplantage), mens de dyrkede delarealer ved siden af fandtes forhøjede (plantage nr.8).

Ad B. Hvis frugtplantagen sammenlignes med diffust forurenede arealer (se tabel 4), ses det, at der i 
prøverne fra frugtplantagen mangler kulbrinter og tjærestoffer (PAH), herunder benz(a)pyren. 

Ad C. Punktkildeforurening kan afvises, da tungmetalniveauet er for lavt, og der mangler kulbrinter og 
PAH.

Ad D. Det er ikke slamudbringning, der har resulteret i de forhøjede niveauer af arsen, bly, kobber og 
zink, da slamtilførsel ville have resulteret i et meget højere niveau af zink.

Ad E. Der er et forhøjet indhold af cadmium i overfladejorden, som muligvis kan stamme fra kunstgød-
ning.

Ad F.  I Guldborghave var der et forhøjet indhold af zink i overfladejorden. Det forhøjede zink niveau i 
denne frugtplantage, som har en driftsperiode fra 1944, kan stamme fra brug af zinkarsenat. Det er uvist, 
hvorfor der ikke ses et signifikant forhøjet niveau af zink i delområde 3 (det ældste areal).

GULDBORGHAVE
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Det vurderes, at 0-20 cm prøvernes signifikant forhøjede indhold af arsen, bly, kobber og zink med stor sand-
synlighed stammer fra pesticidanvendelse!

Det vurderes, at det forhøjede indhold af cadmium kan stamme fra udbringning af fosforholdig gødning.

Bemærk, at der ikke er sammenhæng mellem fund og historik, idet der også findes forhøjet indhold af arsen, 
bly, kobber og zink på et areal, som angiveligt altid har været anvendt som køkkenhave (delareal 1). Dette 
areal kunne derfor have tjent os som reference i forhold til frugtplantagearealerne på ejendommen. Det er 
dog muligt, at også køkkenhaven er tilført pesticider, da der på de ældre luftfotos ses frugtbuske, som man 
også erfaringsmæssigt har sprøjtet med insektmidler. 

Er kilden blyarsenat?
Det er forsøgt belyst, om overfladejordens indhold af arsen og bly stammer fra brug af blyarsenat, som blev 
anvendt i perioden 1900 – ca.1950. 

Blyarsenat består af 21,6 % arsen og 59,7 % bly, og det vægtmæssige fordelingsforhold mellem arsen og bly i 
blyarsenat er 0,36.

Hvis der derfor findes mere end ca. 60 mg bly/kg TS i jorden efter korrektion for baggrundsniveau, er der en 
teoretisk mulighed for, at kvalitetskriteriet for arsen (20 mg/kg TS) kan være overskredet, hvis forureningen 
stammer fra blyarsenat.

Alle arsen- og blyresultater fra 0-20 cm, korrigeres for relevant baggrundsværdi, hvorefter forholdet mel-
lem de korrigerede arsen og blyindhold i den enkelte prøve beregnes. Gennemsnittet af forholdet mellem 
arsen og bly for alle prøver er 0,25. Undlades de 4 bly resultater, som tidligere (se 3) har været erkendt som 
outliers samt alle resultater fra delområde 4, hvor der ganske vist er signifikant forhøjede værdier i topjorden 
i forhold til 50 cm prøverne fra samme delareal, men hvor de korrigerede resultater er meget lave og derfor 
behæftet med meget stor usikkerhed (fed) fås et gennemsnitligt forhold mellem arsen og bly på 0,30.

En del af det arsen, der er tilført overfladen, er angiveligt nedvasket og kan genfindes i 50 cm dybde (se 
artikel om bestemmelse af baggrundsniveau), hvilket betyder, at de fundne arsenkoncentrationer i 0-20 cm 
måske kan være underestimeret.  

Det vurderes, at det fundne indhold af arsen og bly i overfladeprøverne kan stamme fra tilførsel af blyarse-
nat! 

Tabeller
Tabel 1 Alle resultater af tungmetalanalyser på alle 5 delprøver fra alle 5 prøvefelter.
Tabel 2 0-20 cm prøver i forhold til 50 cm prøver
Tabel 3 Alle analyseresultater for blandeprøver 
Tabel 4 Typiske fund efter bynær diffus forurening

Referencer
Kemiske stoffer i landjordsmiljøer, Gads forlag, 2000
Guldborghave Frugtplantage, en historisk redegørelse, Skude & Jacobsen 2007
Kortlægning af diffus forurening i Nykøbing Falster, Falkenberg og Abelone Christensen, 
Storstrøms Amt, marts 2002
Diffus jordforurening, fase 2, MST, Teknik og Administration, nr.3/2000
Bekendtgørelse nr 1650 af 13/12/2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
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Prøvefelt
 

Prøvemrk.
 

As
 

Pb Cd
 

Cr
 

Cu
 

Ni
 

Zn
 

Beskrivelse 
 

GP1.1 0,0-0,2 3,3 34 0,20 8 19 4 38 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
GP1.2 0,0-0,2 4,5 19 0,29 11 15 6 66 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
GP1.3 0,0-0,2 6,5 39 0,30 7 42 5 49 Sand, finkornet, lys brunlig grå 
GP1.4 0,0-0,2 7,2 19 0,13 6 27 4 31 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP1.5 0,0-0,2 5,9 19 0,15 6 22 3 26 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
Middel 5,5 26 0,21 8 25 4 42   
GP1.1 0,5 2,1 9 0,11 8 6 5 22 Sand, finkornet, lys brunlig grå 
GP1.2 0,5 4,8 17 0,14 13 8 9 43 Sand, finkornet, meget svagt leret, lys brunlig grå 
GP1.3 0,5 3,0 10 0,15 7 9 4 22 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP1.4 0,5 3,3 5 0,05 6 4 4 9 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP1.5 0,5 2,5 8 0,07 5 7 2 15 Sand, finkornet, stenet, lys brunlig grå 

1 

Middel 3,1 10 0,10 8 7 5 22   
GP2.1 0,0-0,2 5,1 18 0,20 7 27 4 32 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP2.2 0,0-0,2 10,0 32 0,14 7 44 4 31 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.3 0,0-0,2 6,2 21 0,15 6 33 3 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.4 0,0-0,2 12,1 33 0,18 6 41 4 27 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.5 0,0-0,2 10,2 28 0,15 6 36 4 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
Middel 8,7 26 0,16 6 36 4 28   
GP2.1 0,5 2,0 10 0,15 5 11 3 22 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.2 0,5 8,1 21 0,13 7 28 4 24 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.3 0,5 2,1 6 0,05 6 4 3 16 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.4 0,5 3,0 9 0,09 5 7 4 16 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.5 0,5 4,0 7 0,07 8 3 6 19 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys gullig grå 

2 

Middel 3,8 11 0,10 6 11 4 19   
GP3.1 0,0-0,2 4,3 19 0,21 5

 
28 4 31 Sand, finkornet, stenet, brunlig grå 

GP3.2 0,0-0,2 9,1 27 0,13 5 39 3 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP3.3 0,0-0,2 7,9 38 0,18 6 56 4 ## Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP3.4 0,0-0,2 4,1 19 0,51 7 26 8 42 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP3.5 0,0-0,2 14,1 50 0,17 7 92 4 30 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
Middel 7,9 31 0,24 6 48 5 46   
GP3.1 0,5 2,6 5 0,08 5 5 3 13 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
GP3.2 0,5 8,9 13 0,14 7 21 6 30 Sand, mellemkornet, svagt gruset og stenet, brunlig grå 
GP3.3 0,5 5,3 8 0,10 5 25 3 30 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
GP3.4 0,5 2,8 8 0,10 5 8 3 20 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
GP3.5 0,5 3,7 10 0,05 5 13 2 14 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 

3 

Middel 4,7 9 0,09 5 14 3 21   
GP4.1 0,0-0,2 3,7 18 0,26 9 28 6 34 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.2 0,0-0,2 2,9 13 0,25 7 23 5 32 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.3 0,0-0,2 2,7 12 0,17 7 17 4 27 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.4 0,0-0,2 2,7 12 0,16 7 15 4 27 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.5 0,0-0,2 2,8 12 0,22 7 26 4 32 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
Middel 3,0 13 0,21 7 22 5 30   
GP4.1 0,5 6,0 18 0,15 7 14 37 Sand, finkornet, svagt leret og meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.2 0,5 2,6 10 0,13 7 9 8 25 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.3 0,5 1,9 7 0,11 7 5 6 18 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, mørk brunlig grå 
GP4.4 0,5 1,6 6 0,08 7 5 5 19 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.5 0,5 1,6 7 0,12 7 9 4 23 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 

4 

Middel 2,7 10 0,12 7 8 8 24   
GP5.1 0,0-0,2 3,4 15 0,28 7 34 6 39 Sand, finkornet, meget svagt gruset, brunlig grå 
GP5.2 0,0-0,2 3,0 14 0,23 7 29 5 35 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP5.3 0,0-0,2 4,0 16 0,25 7 40 6 37 Sand, finkornet, meget svagt leret og gruset, enkelte sten, brunlig grå 

5 

GP5.4 0,0-0,3 4,1 17 0,23 7 36 6 39 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, lys brunlig grå

15

GP5.5 0,0-0,2          3,1    14   0,20      7    31     5    30      Sand, finkornet, svagt gruset og stenet, lys brunlig grå          

Middel                     3,5    15   0,24      7    34     6    36  
GP5.1 0,0-0,5 4,8 10 0,15 7 14 5 23 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå  
GP5.2 0,0-0,5 8,0 8 0,24 7 5 8 24 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP5.3 0,0-0,5 3,4 13 0,43 7 9 10 29 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå
GP5.4 0,0-0,5 3,3 14 0,17 7 19 6 30 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå
GP5.5 0,0-0,5          2,2       7   0,10      7      5     5    18      Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå    
Middel                     4,3    10   0,22      7     10    7    25 

Tabel 1. Analyse af fundne tendenser – alle analyseresultater for delprøver
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0- 0- 0- 0-
20  50 20 50 20 50 20

5,5    3,1 0,21  0,12 7,6    6,7 25,0   6,7 4,4    5,5 42,0  19,7

8,7    2,8 26,4   8,0 0,16  0,11 6,2    6,4 36,2   6,3 3,8    4,0 28,0  19,4

7,9    3,6 21,7   9,0 0,24    0,9 6,2     5,3 37,3   8,7 4,6    3,8 32,0  21,4

3,0    1,9 13,4   7,5 0,21  0,12 7,1     7,3 21,8   8,3 4,6    5,0 30,4  21,3

3,5    3,4 15,2  10,4 0,24  0,14 8,6     7,9 34,0   8,1 5,6    5,3 36,0  24,8

5,7    3,0 19,1    8,6 0,21  0,12 7,2     6,7 30,9   7,6 4,6    4,7 33,7  21,3

        10,5 0,13 6,4 5,6 2,9 18,4

Delområde
  

Arsen
 

Bly Cadmium
 

Crom
 

Kobber
 

Nikkel
 

Zink
  

Udtagning 
Dybde (cm u.t.)

 
 

 
 

1

 

2
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5

19,0   8,0

50
0- 0- 0-
20 50 20 50 20

  

50

Gennemsnit

Baggrund DK (Ref. 1) 2,6

Tabel 2. Analyse af fundne tendenser – 0-20 cm prøver i forhold til 50 cm prøver.

 Prøve Kulbrinter  mg/kg TS PAH  mg/kg TS Tungmetaller  mg/kg TS
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GP1 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,024 <0,010 0,15 24 0,31 7,8 25 5 42
GP1 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p.  10 0,14 7,7 6,4 5 21
GP2 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. 0,013 <0,010 0,086 27 0,27 7 35 4 31
GP2 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p.  12 0,17 7,8 9,8 5 22
GP3 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,045 33 0,36 6,9 52 4 42
GP3 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p.  10 0,18 6,2 12 4 23
GP4 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,015 13 0,23 7,6 19 5 30
GP4 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p.  9 0,17 8,6 5,9 7 23
GP5 0,0-0,2 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 0,014 17 0,34 9,4 33 6 37
GP5 0,5 m <1,0 <5,0 <25 i.p. <0,010 <0,010 i.p.  15 0,21 8,9 11 6 25
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i.p. ikke påvist

Tabel 3. Analyse af fundne tendenser – alle analyseresultater for blandeprøver.

Prøvefelt
 

Prøvemrk.
 

As
 

Pb Cd
 

Cr
 

Cu
 

Ni
 

Zn
 

Beskrivelse 
 

GP1.1 0,0-0,2 3,3 34 0,20 8 19 4 38 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
GP1.2 0,0-0,2 4,5 19 0,29 11 15 6 66 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
GP1.3 0,0-0,2 6,5 39 0,30 7 42 5 49 Sand, finkornet, lys brunlig grå 
GP1.4 0,0-0,2 7,2 19 0,13 6 27 4 31 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP1.5 0,0-0,2 5,9 19 0,15 6 22 3 26 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
Middel 5,5 26 0,21 8 25 4 42   
GP1.1 0,5 2,1 9 0,11 8 6 5 22 Sand, finkornet, lys brunlig grå 
GP1.2 0,5 4,8 17 0,14 13 8 9 43 Sand, finkornet, meget svagt leret, lys brunlig grå 
GP1.3 0,5 3,0 10 0,15 7 9 4 22 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP1.4 0,5 3,3 5 0,05 6 4 4 9 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP1.5 0,5 2,5 8 0,07 5 7 2 15 Sand, finkornet, stenet, lys brunlig grå 

1 

Middel 3,1 10 0,10 8 7 5 22   
GP2.1 0,0-0,2 5,1 18 0,20 7 27 4 32 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP2.2 0,0-0,2 10,0 32 0,14 7 44 4 31 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.3 0,0-0,2 6,2 21 0,15 6 33 3 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.4 0,0-0,2 12,1 33 0,18 6 41 4 27 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.5 0,0-0,2 10,2 28 0,15 6 36 4 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
Middel 8,7 26 0,16 6 36 4 28   
GP2.1 0,5 2,0 10 0,15 5 11 3 22 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.2 0,5 8,1 21 0,13 7 28 4 24 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.3 0,5 2,1 6 0,05 6 4 3 16 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.4 0,5 3,0 9 0,09 5 7 4 16 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.5 0,5 4,0 7 0,07 8 3 6 19 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys gullig grå 

2 

Middel 3,8 11 0,10 6 11 4 19   
GP3.1 0,0-0,2 4,3 19 0,21 5

 
28 4 31 Sand, finkornet, stenet, brunlig grå 

GP3.2 0,0-0,2 9,1 27 0,13 5 39 3 25 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP3.3 0,0-0,2 7,9 38 0,18 6 56 4 ## Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP3.4 0,0-0,2 4,1 19 0,51 7 26 8 42 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
GP3.5 0,0-0,2 14,1 50 0,17 7 92 4 30 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
Middel 7,9 31 0,24 6 48 5 46   
GP3.1 0,5 2,6 5 0,08 5 5 3 13 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
GP3.2 0,5 8,9 13 0,14 7 21 6 30 Sand, mellemkornet, svagt gruset og stenet, brunlig grå 
GP3.3 0,5 5,3 8 0,10 5 25 3 30 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
GP3.4 0,5 2,8 8 0,10 5 8 3 20 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
GP3.5 0,5 3,7 10 0,05 5 13 2 14 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 

3 

Middel 4,7 9 0,09 5 14 3 21   
GP4.1 0,0-0,2 3,7 18 0,26 9 28 6 34 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.2 0,0-0,2 2,9 13 0,25 7 23 5 32 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.3 0,0-0,2 2,7 12 0,17 7 17 4 27 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.4 0,0-0,2 2,7 12 0,16 7 15 4 27 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.5 0,0-0,2 2,8 12 0,22 7 26 4 32 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
Middel 3,0 13 0,21 7 22 5 30   
GP4.1 0,5 6,0 18 0,15 7 14 37 Sand, finkornet, svagt leret og meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.2 0,5 2,6 10 0,13 7 9 8 25 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.3 0,5 1,9 7 0,11 7 5 6 18 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, mørk brunlig grå 
GP4.4 0,5 1,6 6 0,08 7 5 5 19 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.5 0,5 1,6 7 0,12 7 9 4 23 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 

4 

Middel 2,7 10 0,12 7 8 8 24   
GP5.1 0,0-0,2 3,4 15 0,28 7 34 6 39 Sand, finkornet, meget svagt gruset, brunlig grå 
GP5.2 0,0-0,2 3,0 14 0,23 7 29 5 35 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP5.3 0,0-0,2 4,0 16 0,25 7 40 6 37 Sand, finkornet, meget svagt leret og gruset, enkelte sten, brunlig grå 

5 

GP5.4 0,0-0,3 4,1 17 0,23 7 36 6 39 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, lys brunlig grå

15

GP5.5 0,0-0,2          3,1    14   0,20      7    31     5    30      Sand, finkornet, svagt gruset og stenet, lys brunlig grå          

Middel                     3,5    15   0,24      7    34     6    36  
GP5.1 0,0-0,5 4,8 10 0,15 7 14 5 23 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå  
GP5.2 0,0-0,5 8,0 8 0,24 7 5 8 24 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP5.3 0,0-0,5 3,4 13 0,43 7 9 10 29 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå
GP5.4 0,0-0,5 3,3 14 0,17 7 19 6 30 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå
GP5.5 0,0-0,5          2,2       7   0,10      7      5     5    18      Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå    
Middel                     4,3    10   0,22      7     10    7    25 

Tabel 1. Analyse af fundne tendenser – alle analyseresultater for delprøver
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Reference  Undersøgt As  Pb Cd  Cu  Zn Benz(a)
pyren

 

PAH 
total

 

Frugtplantageundersøgelsen, 
Region Midtjylland 2009  

0-20 cm 
dyrknings-
areal  

5,7 19 0,21 31 34 max. 
0,024 

max. 
 

0-10 cm 
byjord  

i.u.  33-49  0,18-0,22  i.u. 76-102  0,35-0,65 - 3,69Diffus forurening i Nykøbing 
Falster 2001 – 95% konf. 
Intervaller (Ref.3)  

40-60 cm 
byjord  

i.u.  19-35  0,10-0,17  i.u. 34-47  0,13-0,38  0,72-2,03

København  4,1 68 0,36 33 140 0,77 8,8 MST projekt om diffus 
forurening fra 2000 –  
medianer (Ref.4)  ”Provinsby”

 
i.u.

 
32
 

0,39
 

23
 

71
 

i.u.
 

i.u.
 

Normalt BG-niveau, 
sandjorder (Ref.  1)  

0-20 cm  2,6 10,5 0,13 5,6 18 <0,010 i.p. 

 

0,086

Tabel 4. Analyse af fundne tendenser – typiske fund efter bynær diffus forurening.
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Ved bestemmelse af de lokale baggrundsværdi-
er for tungmetallerne viste det sig, at prøverne 
fra 50 cm u.t. var knap så jomfruelige, som 
antaget! 

Da tungmetaller betragtes som relativt immobile, kan et 
lokalt baggrundsniveau af disse normalt beregnes på basis af 
resultaterne for prøverne fra dybden 50 cm u.t..
Baggrundsniveauet er her vurderet for en af de undersøgte 
lokaliteter i frugtplantageprojektet.
 
Datagrundlag
Som datagrundlag er anvendt analyseresultater for 25 del-
prøver fra 50 cm dybde. 
Alle resultater fra 50 cm u.t. ses i tabel 1 (findes bagest i 
artiklen).

Det er vurderet, at analyseusikkerheden ved de udførte 
metalanalyser i disse relativt homogene prøver kan sættes til 
ca. 5 % (gentagen udtagning, destruktion, måling), hvorfor 
resultaterne indgår i de foretagne beregninger som angivet 
med to betydende cifre. 

Det er også antaget, at der for ingen af resultaternes ved-
kommende er tale om analysefejl, sådan at specificerede 
”outliers” kan betragtes som ikke-repræsentative resultater 
for en normalfordelt population (falder udenfor middelværdi 
+/- 3 gange std.afv.).

Udvælgelse af data
For at udvælge de prøver, der repræsenterer baggrundsni-
veauet, indledes beregningen med, at resultaterne testet 
for, om de tilhører samme population af uforurenede 
stikprøver: Alle resultater fra 50 cm sorteres efter størrelse, 
hvorefter den naturlige logaritme beregnes, og datasættene 
plottes ind i et XY-diagram. Resultater, der tilhører samme 
population vil ligge omkring en ret linie. Resultater, der lig-
ger væsentligt uden for den rette linie, antages at tilhøre en 
anden population, og disse alligevel-belastede prøver sor-
teres fra, inden den pågældende baggrundsværdi beregnes 
som gennemsnittet af de øvrige.  

Frugtplantageundersøgelsen	
Region	Midtjylland	2009	
- bestemmelse af det lokale baggrundsniveau af 
tungmetaller

Af Abelone Christensen, Region Midtjylland, Jord og Råstoffer

Eks. Bestemmelse af lokalt baggrundsværdi for arsen (det.gr. 2,0 mg/kgTS):

For arsen er det vurderet, at de 2 laveste og de 4 højeste værdier ikke er repræsentative for populationen (kursiverede i 
tabellen). Resultatet 1,9 ligger under detektionsgrænsen, men vurderes at være tilhørende populationen. Middelværdi, stan-
dardafvigelse og konfidensinterval beregnes for de resterende 19 resultater. 
På tilsvarende måde findes det lokale baggrundsniveau (lokal BG) for de øvrige tungmetaller.
I tabel 1 er de formodede outliers markeret med fed.

 

As 1,6 1,6 1,9 2 2,1 2,1 2,2 2,5 2,6 2,6 2,8 3 3 3,3 3,3 3,4 3,7 4 4,8 4,8 5,3 6 8 8,1 8,9 
ln 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 2,1 2,1 2,2 
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Resultater

Alle fundne baggrundsniveauer på lokaliteten er angivet i tabellen neden for sammen med de officielle baggrundsværdier 
for tungmetaller i overfladejord (Ref.1).:

• Det beregnede lokale baggrundsniveau af arsen, kobber og nikkel tenderer til at være lidt højere end de danske bag-
grundsværdier for tungmetaller i sandjorder.

• Det beregnede lokale baggrundsniveau af bly, cadmium, chrom og zink vurderes at være på niveau med de danske bag-
grundsværdier for tungmetaller i sandjorder

 
Jomfruelighed
Ved den efterfølgende anvendelse af disse baggrundsværdier til korrelationsberegning2 , viste det sig, at for arsen ”var der 
noget galt”. Korrelationskurverne antydede, at den fundne baggrundsværdi, 3,1 mg/kg TS for arsen var overestimeret. En del 
af 50 cm prøverne var altså ikke så jomfruelige som først antaget! En forklaring kunne være, at en del arsen fra overfladen er 
mobiliseret ned og kan genfindes i prøverne fra 50 cm u.t., da man ikke finder bly og zink i tilsvarende ”for høje” koncentra-
tioner i alle de samme 50 cm prøver. 

Efter granskning af ln - kurven, er der identificeret en lille population af 5 arsen resultater (grå malede i tabellen), som kunne 
repræsentere et upåvirket baggrundsniveau. De 5 resultater stammer alle fra delareal 4. Baggrundsværdien på basis af disse 
data er herefter beregnet til 2,1 mg/kg TS, og der en meget lille spredning på tallene (konfidensinterval 1,8 – 2,3 mg/kg TS). 
Karakteristisk for delareal 4 er, at man her finder lokalitetens laveste arsen indhold i alle prøver, sådan at det muligvis også 
kan antages, at risikoen for at bundprøverne er belastet ovenfra er mindst for dette delareal. 

2  Se ”Bly og kobber som markører for et forhøjet indhold af arsen i overfladejord på frugtplantager” andetsteds i dette blad.

Tungmetal  As  Pb  Cd  Cr  Cu Ni  Zn  

Outliers antal  6 3 5 3 8 7 3

N 19 22 20 22 17 18 22
Lokal BG  (50 cm 
prøver)  3,1 8,6 0,12 6,6 6,3 4,4 21,5

Std.afv.  1,0 2,5 0,03 1,4 2,0 1,1 5,2

95% konf. Interval 1,1-5,1 3,7-13,6 0,06-0,18 3,7-9,5 2,2-10,3 2,1-6,7 11-32
BG Danmark, 
sand 2,6 10,5 0,13 6,4 5,6 2,9 18

BG Danmark, ler 4,1 12,1 0,22 17,1 9 9,6 43,3

RESULTATER
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Hurtigtest
Rimeligheden i at anvende 2,1 mg As / kg TS som baggrunds-
værdi ved de efterfølgende beregninger er afprøvet i en 
”hurtigtest”: Alle prøver fra 0-20 cm u.t. korrigeres med de 
”mulige” baggrundsværdier, hvorefter negative resultater 
optælles, da disse indikerer, at den foretagne korrektion har 
været ”for stor”(se tabel 2): 

Konklusion
• Det vurderes, at arsen indholdet i en del 50 cm prøver 

kan tilskrives, at arsen er mobilt i jorden.
• Samlet vurderes, at det bedste estimat for baggrunds-

værdierne for arsen, bly og kobber på lokaliteten er: 2,1 
mg As/kg TS, 8,6 mg Pb/kg TS og 6,3 mg Cu/kg TS,

• Det vurderes, at prøver fra dybden 50 cm generelt kan 
anvendes til vurdering af baggrundsniveauet.

• Det vurderes, at prøver fra dybden 50 cm generelt kan 
anvendes til vurdering af, om jorden er omrodet, inden 
udvælgelse af prøver til pesticidanalyse.

• 
Referencer
Kemiske stoffer i landjordsmiljøer, Gads forlag, 2000

 

Hurtigtest:
  

Arsen
 

Bly
   

Kobber
   

Afprøvet ”mulig”
baggrundsværdi 

 
 

 

 

Antal neg. res. begge dybder 16 8 4 11 18 9 8
Antal neg. res. fra 50 cm 5 0 0 0 0 0 0

 

Lokal         DK        5 res.     
BG 3,1       2,6        2,1

Lokal        DK       
BG 8,6      10,5 

Lokal        DK       
BG 6,3      5,6

HURTIGTEST
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Prøvefelt
 

Prøve
 

As
 

Pb Cd
 

Cr
 

Cu
 

Ni
 

Zn
 

Beskrivelse 
 

GP1.1  Sand, finkornet, lys brunlig grå  
GP1.2  Sand, finkornet, meget svagt leret, lys brunlig grå 
GP1.3  Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP1.4  Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå  
GP1.5 

 
Sand, finkornet, stenet, lys brunlig grå

 
  

GP2.1  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.2  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.3  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
GP2.4  Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå  
GP2.5  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys gullig grå 

1 

    

GP3.1  Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
GP3.2  Sand, mellemkornet, svagt gruset og stenet, brunlig grå  
GP3.3 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun  
GP3.4  Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun  
GP3.5  Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun

 
      

GP4.1  Sand, finkornet, svagt leret og meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.2  Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
GP4.3  Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, mørk brunlig grå 
GP4.4  Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå  
GP4.5  Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå  

2

 

  
GP5.1  Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 

GP5.2  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP5.3  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP5.4  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
GP5.5  Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 

  
  

 

3

 

4

5

 

 

 

 

2,1 9 0,11 8,2 5,9 5 22 
4,8 17 0,14 13 8,4 9 43

3 10 0,15 7,2 8,7 4 22
3,3 5 0,05 6,1 3,7 4 9
2,5 8 0,07 5,2 6,7 2

 
15

2 10 0,15 5,1 11 3 22
8,1 21 0,13 7 28 4 24
2,1 6 0,05 6,2 3,9 3 16

3 9 0,09 5,4 7,1 4 16
4 7 0,07 8,3 3,2 6

 
19

2,6 5 0,08 4,5 5 3 13
8,9 13 0,14 7,1 21 6 30 
5,3   8 0,1 4,7 25 3 30
2,8 8 0,1 5,1 8,2 3 20
3,7 10 0,05 5,1 13 2 14

 
6 18 0,15 21 14 15 37

2,6 10 0,13 9,8 8,5 8 25
1,9 7 0,11 7,1 5,1 6 18
1,6 6 0,08 6,3 4,7 5 19
1,6 7 0,12 6 9 4 23

4,8 10 0,15 7
 

14 5 23
8 8 0,24 7,6 4,5 8 24

3,4 13 0,43 14 8,8 10 29
3,3 14 0,17 9 19 6 30
2,2 7 0,1 7,8 5 5 18

Tabel 1. Bestemmelse af baggrundsniveau af tungmetaller, alle resultater fra 50 cm u.t.
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  Arsen  Bly  Kobber   
  Lokal 

BG 
 

 DK 
2,6 

5 res. 
2,1 

Lokal 
BG 

 DK 
10,5 

Lokal 
BG 

 DK 
5,6 

Beskrivelse (kursiverede er 0-20 cm prøver) 

0,2 0,70 1,2 25,4 23,5  12,7 13,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
1,4 1,90 2,4 10,4 8,5  8,7 9,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, brunlig grå 
3,4 3,90 4,4 30,4 28,5  35,7 36,4 Sand, finkornet, lys brunlig grå 
4,1 4,60 5,1 10,4 8,5  20,7 21,4 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
2,8 3,30 3,8 10,4 8,5  15,7 16,4 Sand, fin
-1 -0,50 0,0 0,4 -1,5  -0,4 0,3 Sand, finkornet, lys brunlig grå 

1,7 2,20 2,7 8,4 6,5  2,1 2,8 Sand, finkornet, meget svagt leret, lys brunlig grå 
-0,1 0,40 0,9 1,4 -0,5  2,4 3,1 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
0,2 0,70 1,2 -3,6 -5,5  -2,6 -1,9 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 

1  

-0,6 -0,10 0,4 -0,6 -2,5  0,4 1,1 Sand, finkornet, stenet, lys brunlig grå 
2 2,50 3,0 9,4 7,5  20,7 21,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 

6,9 7,40 7,9 23,4 21,5  37,7 38,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
3,1 3,60 4,1 12,4 10,5  26,7 27,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 

9 9,50 10,0 24,4 22,5  34,7 35,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
7,1 7,60 8,1 19,4 17,5  29,7 30,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 

-1,1 -0,60 -0,1 1,4 -0,5  4,7 5,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
5 5,50 6,0 12,4 10,5  21,7 22,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 

-1 -0,50 0,0 -2,6 -4,5  -2,4 -1,7 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
-0,1 0,40 0,9 0,4 -1,5  0,8 1,5 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 

2  

0,9 1,40 1,9 -1,6 -3,5  -3,1 -2,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys gullig grå 
1,2 1,70 2,2 10,4 8,5  21,7 22,4 Sand, finkornet, stenet, brunlig grå 

6 6,50 7,0 18,4 16,5  32,7 33,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
4,8 5,30 5,8 29,4 27,5  49,7 50,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 

1 1,50 2,0 10,4 8,5  19,7 20,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 
11  12,0 41,4 39,5  85,7 86,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, stenet, brunlig grå 

-0,5 0,00 0,5 -3,6 -5,5  -1,3 -0,6 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
5,8 6,30 6,8 4,4 2,5  14,7 15,4 Sand, mellemkornet, svagt gruset og stenet, brunlig grå 
2,2 2,70 3,2 -0,6 -2,5  18,7 19,4 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 

-0,3 0,20 0,7 -0,6 -2,5  1,9 2,6 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 

3  

0,6 1,10 1,6 1,4 -0,5  6,7 7,4 Sand, fin- og mellemkornet, svagt gruset og stenet, lys brun 
0,6 1,10 1,6 9,4 7,5  21,7 22,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 

-0,2 0,30 0,8 4,4 2,5  16,7 17,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
-0,4 0,10 0,6 3,4 1,5  10,7 11,4 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
-0,4 0,10 0,6 3,4 1,5  8,7 9,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, brunlig grå 
-0,3 0,20 0,7 3,4 1,5  19,7 20,4 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 
2,9 3,40 3,9 9,4 7,5  7,7 8,4 Sand, finkornet, svagt leret og meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå  

-0,5 0,00 0,5 1,4 -0,5  2,2 2,9 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
-1,2 -0,70 -0,2 -1,6 -3,5  -1,2 -0,5 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, mørk brunlig grå 
-1,5 -1,00 -0,5 -2,6 -4,5  -1,6 -0,9 Sand, finkornet, enkelte sten, brunlig grå 

4  

-1,5 -1,00 -0,5 -1,6 -3,5  2,7 3,4 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
0,3 0,80 1,3 6,4 4,5  27,7 28,4 Sand, finkornet, meget svagt gruset, brunlig grå 

-0,1 0,40 0,9 5,4 3,5  22,7 23,4 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, brunlig grå 
0,9 1,40 1,9 7,4 5,5  33,7 34,4 Sand, finkornet, meget svagt leret og gruset, enkelte sten, brunlig grå

 1 1,50 2,0 8,4 6,5  29,7 30,4 Sand, finkornet, meget svagt gruset, enkelte sten, lys brunlig grå 
0 0,50 1,0 5,4 3,5  24,7 25,4 Sand, finkornet, svagt gruset og stenet, lys brunlig grå 

5  

1,7 2,20 2,7 1,4 -0,5  7,7 8,4 Sand, finkornet, enkelte sten, lys brunlig grå 
4,9 5,40 5,9 -0,6 -2,5  -1,8 -1,1 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå

 0,3 0,80 1,3 4,4 2,5  2,5 3,2 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 
0,2 0,70 1,2 5,4 3,5  12,7 13,4 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 

-0,9 -0,40 0,1 -1,6 7  -1,3 -0,6 Sand, finkornet, meget svagt leret, enkelte sten, lys brunlig grå 

Tabel 2. Bestemmelse af baggrundsniveau af tungmetaller – hurtigtest.

As, Pb og Cu indhold i alle prøverne korrigeret med beregnet baggrundsniveau for lokaliteten 
henholdsvis baggrundsniveau i DK, arsen tillige korr. m. 2,1 mg/kg TS
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KORT
INFO

Ny udgivelse

Jordforureningsloven med kommentarer

Nyt i 2. udgave 
Den nye udgave er væsentligt omskrevet på baggrund af de mange lovændringer og den omfattende udvikling i 
praksis og i juridisk teori, der er kommet på området siden 1. udgaven fra 2000. Blandt det nye må fremhæves imple-
menteringen af miljøansvarsdirektivet med miljøskadeloven i 2008, som medførte specielle regler i bl.a. jordforure-
ningslovens kapitel 4a. Der gives derfor en selvstændig juridisk gennemgang af miljøansvarsdirektivet og miljøskade-
lovens regler.

Fakta om bogen
2. udgave
Indbundet,  536 sider
ISBN: 9788761929068
Thomson Reuters Professional 2011

Fra den 16. juni 2011 giver Danmarks Miljøportal alle 
danskere mulighed for hurtigt og nemt at tjekke, om 
netop deres grunde kan være forurenede.

På DKjord opdateres registreringer af jordforureninger direkte fra regionernes sagsbehandlingssystemer, og bor-
gerne får derfor altid adgang til den mest aktuelle viden, myndighederne har for en given ejendom. Ifølge Danske 
Regioner er det første gang i Europa, man ser et sådant system.
Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem regionerne, staten og kommunerne. Formålet med portalen er at 
drive, vedligeholde og udvikle fællesoffentlige it-løsninger, der gør det muligt for myndighederne at dele og ud-
veksle miljødata om for eksempel natur, grundvand og overfladevand.

Udover DKjord arbejder Danmarks Miljøportal også på en ny database til håndtering og deling af data om spilde-
vand og et nyt system til arealinformation, der skal vise miljødata grafisk på et kort. Begge projekter er netop sendt i 
udbud.

Link til portalen: http://www.miljoeportal.dk/Jordforurening/ 

DKjord

Videncenter for Jordforurening ønsker alle 
læsere en rigtig god sommer!
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Videncenter for Jordforurening ønsker alle 
læsere en rigtig god sommer!

ARTIKELovervågning

Af freelance konsulent, Jan Petersen

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

1. Jura, økonomi og politik

Lov om ændring af Lov om naturbeskyttelse, 
Lov om planlægning, Lov om vandløb og for-
skellige andre love (”Grøn Vækst”), lov nr. 533 
af 1. juni 2011
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. følgende ændringer: Ind-
sættelse af udvaskningskriterium for selen og analysekrav til 
selen, kviksølv og barium. Afgrænsning af bekendtgørelsens 
anvendelsesområde, herunder klageadgang. Indarbejdelse 
af regler for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald fra 
bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2010 om sortering og 
genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. 
Se www.naturstyrelsen.dk/nyheder den 27. maj 2011 eller 
ft.dk.

Ny bekendtgørelse om grænseværdier for stof-
fer og materialer (nr. 507 af 17. maj 2011)
Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om 
grænseværdier for stoffer og materialer, der hidtil er frem-
gået af At-vejledning C.0.1. Hovedparten af grænseværdierne 
fremgår således nu af en egentlig bekendtgørelse. Grænse-
værdier for organiske opløsningsmidler fremgår fortsat af 
At-vejledningen, ligesom listen over stoffer og processer, der 
anses for at være kræftfremkaldende, fremgår af denne vej-
ledning - der i øvrigt nu er under revision. Den nye bekendt-
gørelse indebærer ikke ændringer i selve grænseværdierne. 
Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 31. maj 2011.
Læs mere på www.at.dk.

Forslag til opdateret lov om offentlig adgang til 
miljøoplysninger (L 163)
Den gældende miljøoplysningslov vurderes at være van-
skelig tilgængelig. Lovforslaget indeholder derfor en ny 
formulering af hele loven. Formålet er, at loven fremover i 
højere grad skal kunne stå alene og dermed blive nemmere 
forståelig og mere brugervenlig for såvel myndigheder som 
virksomheder og borgere. 
Tidsskrift for Miljø nr. 4, april 2011 eller www.ft.dk.

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. 
oprensningspåbud (§ 48)
Horten Advokatfirma har pr. mail af 2. november 2010, på 
vegne af forsikringsselskabet Chartis, påklaget Faaborg-Midt-
fyns Kommunes påbud af 5. oktober 2010 om oprensning af 
jordforurening på ejendommen Svendborgvej 429 i Faaborg. 
Det fremgår af jordforureningslovens § 82, stk. 1, nr. 2, at 
kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven kan påklages 
af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald. Chartis’ interesse i sagens udfald er afledt af forsik-
ringsforholdet til Kingspan, der er tankproducent og ikke 
klageberettiget. Chartis’ interesse i sagen er derfor af afledet 
og ren økonomisk karakter, og ikke værnet af jordforure-
ningslovens regler. Klagen blev derfor afvist.
Læs hele Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. fe-
bruar 2011 (NMK-11-00066) på www.nmkn.dk.
 

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. 
afslag på ansøgning om dispensation til tilførsel 
af jord til råstofgrav (§ 52)
Kogsgaard Miljø har pr. mail af 16. december 2010, på vegne 
af J&K Kappel Entreprenørforretning ApS, klaget over Region 
Nordjyllands afgørelse af 2. december 2010, hvor regionen 
gav afslag på en ansøgning om at tilføre 500.000 m3  jord til 
grusgraven Toftumvej 1, Hurup, Thy.
Kogsgaard Miljø indgav den 7. november 2010 (på vegne 
af J&K Kappel) ansøgning til regionen om tilførsel af ren 
overskudsjord fra ikke nærmere beskrevne jordarbejder i 
land- og byzone. I regionens afslag var der som begrundelse 
anført en henvisning til regionens praksis på området. 
I klagen er det bl.a. gjort gældende, at afslaget ikke er 
begrundet i forhold på den konkrete lokalitet, men begrun-
det i regionens generelle praksis. Klageren vurderer, at den 
konkrete lokalitet er velegnet til modtagelse af ren returjord 
og henviser til, at ansøgeren har lagt op til, at et konsulent-
firma fører kontrol og tilsyn med tilførslen. 
Natur- og Miljøklagenævnet konstaterer, at regionen i sin 
afgørelse ikke har taget konkret stilling til den indsendte 
ansøgning. Af den givne begrundelse er det ikke muligt at 
se, hvilke omstændigheder i denne sag, der har ført til, at 
der er meddelt afslag. Det er ikke tilstrækkeligt, at regionen 
har henvist til, hvilken praksis man følger, når man vurderer 
sager på det pågældende område. Såfremt regionen har sav-
net oplysninger fra ansøgerens side, burde den have oplyst 
ansøgeren om, hvilke supplerende oplysninger, der skulle 
indsendes, for at regionen kunne behandle ansøgningen. 
Natur- og Miljøklagenævnet har derfor hjemvist regionens 
afgørelse til fornyet behandling. 
Læs hele Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 16. fe-
bruar 2011 (NMK-11-00071) på www.nmkn.dk.
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Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. 
dækning af udgifter til efterkommelse af påbud 
om undersøgelse af mulig forurening (§ 76, stk. 
4)
Til efterkommelse af Køge Kommunes påbud om at under-
søge forurening efter et oliespild, udarbejdedes på foranled-
ning af Topdanmark, som forsikringsselskab for grundejere, 
en undersøgelsesrapport. Heraf fremgik det bl.a. at der 
ikke var påvist totalkulbrinter over jordkvalitetskriteriet. På 
baggrund af rapporten meddelte Køge Kommune, at der 
ikke var grundlag for at stille yderligere krav om fjernelse af 
restforureningen, og at sagen betragtedes som afsluttet. 
Køge kommune afslog den 15. august 2008 at dække om-
kostningerne til undersøgelsen. Denne afgørelse blev den 
19. september 2008 påklaget af Topdanmark. 
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at jordforurenings-
lovens § 76, stk. 4 indeholder en ubetinget pligt for en 
myndighed, der har meddelt undersøgelsespåbud, til i visse 
tilfælde at dække påbudsadressatens udgifter til at opfylde 
påbuddet. Da erstatningspligten følger direkte af loven, og 
da Natur- og Miljøklagenævnet ikke har tilsynsbeføjelser 
med hensyn til, om en kommune har overholdt en sådan for-
pligtelse, ligger det uden for nævnets kompetence at tage 
stilling til klagen. Sagen blev derfor afvist. Jordforureningslo-
ven indeholder ingen regler til løsning af tilfælde, hvor der i 
en sådan sag ikke kan opnås enighed mellem påbudsadres-
saten og miljømyndigheden. På den baggrund har nævnet 
henvist påbudsadressaterne til at fremsætte erstatningskra-
vet ved et søgsmål ved domstolene. Nævnet har desuden 
gjort opmærksom på, at der er mulighed for at indbringe 
spørgsmål om lovligheden af kommunernes forvaltning for 
vedkommende statsforvaltning, i dette tilfælde Statsforvalt-
ningen Sjælland. 
Læs hele Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. marts 
2011 (NMK-11-00029) på www.nmkn.dk.

Opgørelse over private bygherrers oprensning 
af kraftig forurenet jord 
Formålet med projektet har været at kvantificere mængden 
af kraftigere forurenet jord, der oprenses af private bygher-
rer samt udgifterne hertil. Kraftigere forurenet jord er i 
nærværende undersøgelse defineret som forurening over 
Miljøstyrelsens afskæringskriterier. På baggrund af gen-
nemgåede kilder er det estimeret, at de private bygherrer 
årligt oprenser mellem 95.000 og 370.000 tons kraftigere 
forurenet jord, hovedsageligt som frivillige oprensninger. 
I alt estimeres det, at de private oprensninger koster ca. 
100 - 350 mio. kr. om året, svarende til mellem 430.000 og 
1.500.000 kr., ekskl.  moms, pr. sag.
Af T.B. Jensen og I.A. Fuglsang (NIRAS A/S). Miljøprojekt 1363, 
april 2011 (ISBN 978-87-92708-65-6). Læs mere på www.mst.
dk.

2. Kortlægning og undersøgelser

Undersøgelse af Grindsted Å
Det blev på et møde i juni 2010 mellem Region Syddanmark, 
Billund Kommune og miljøministeren aftalt at nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skulle undersøge påvirkningen af Grind-
sted Å fra Grindstedværkets jordforureninger i og omkring 
Grindsted by. Miljøstyrelsen har været formand for denne 
gruppe. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu. Under-
søgelsen viser, at der kan måles en kemisk påvirkning på en 
strækning af åen. Påvirkningen forventes ikke at have nogen 
direkte effekt på åens dyre- og planteliv. 
Se www.mst.dk/nyheder den 2. marts 2011.

Undersøgelse og risikovurdering af Collstrop-
grunden i forhold til Esrum Sø 
Rapporten omhandler en supplerende undersøgelse af Coll-
strop-grunden med henblik på afklaring af forureningsrisi-
koen i forhold til Esrum Sø. I rapporten gennemgås tidligere 
rapporter samt nærværende undersøgelse, som omfatter 
etablering af nye boringer, vandspejlspejlinger, udtagning 
og analyse af vand- og sedimentprøver samt risikoanalyse. 
Den nye undersøgelse, som Miljøstyrelsen har fået udarbej-
det i samarbejde med Region Hovedstaden, konkluderer, 
at forureningen på den tidligere Collstrop-grund i Nordsjæl-
land ikke udgør en aktuel risiko for grundvandet eller den 
nærliggende Esrum Sø. Et forhøjet indhold af arsen enkelte 
steder i de nærliggende grøfter i skoven kan dog udgøre en 
sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt.
Af K.A. Nielsen (KANmiljø) og H. Aktor (AKTORinnovation). 
Miljøprojekt 1358, marts 2011 (ISBN 978-87-92708-85-4). Læs 
mere på www.mst.dk.

3. Stoftransport og omsætning

Det regner med sølv
Atmosfærisk nedfald (deposition) af tungmetaller i Køben-
havn er registreret i perioden 1973-2009, og viser, at den 
atmosfæriske tilførsel de seneste 35 år kan have fordoblet 
tungmetalindholdet i de øverste jordlag i parker og haver, 
på trods af en betydelig nedgang i depositionen i den 
samme periode. Artiklen indeholder bl.a. beregninger af den 
akkumulerede deposition pr. m2  (over 35 år) for de forskel-
lige tungmetaller og for forskellige vegetationstyper. By-
jorde forventes, ifølge artiklen, at have en væsentligt højere 
koncentration af tungmetaller (en faktor 3-5) end jordens 
oprindelige naturlige indhold. 
Af M.F. Hovmand (KU) og J. Kystol (GEUS), Teknik & Miljø nr. 3, 
marts 2011.



41Jordforurening.info 2  2011

4. Risikovurdering

Værktøjer til brug for risikovurdering og priori-
tering af grundvandstruende forureninger 
De mange kortlagte jordforureninger, der udgør en trussel 
mod grundvandet, gør det nødvendigt at fremskaffe til-
strækkelig viden om forureningerne til dels at kunne udføre 
troværdige risikovurderinger, dels for at kunne foretage de 
rigtige oprydninger.
Gennem årene er der i Danmark opnået stor viden, erfaring 
og rutine med risikovurderinger af jordforureninger, bl.a. 
ved hjælp af Miljøstyrelsens vejledninger og JAGG-modellen. 
Undersøgelser og oprydninger er imidlertid meget dyre, og 
det er derfor vigtigt, at de mest truende forureninger ryddes 
op først. Det store spørgsmål for regionerne er derfor: Hvor 
og hvordan beskytter vi vores grundvand bedst muligt?
Udover jordforureningsloven vil vandplanerne under Vand-
rammedirektivet stille yderligere krav til at sikre den bedst 
mulige grundvandsbeskyttelse. Samlet set har det affødt et 
behov for at gennemføre risikovurderinger på oplandsskala.
Rapporten opstiller en vision for den fremtidige risikovur-
dering på oplandsskala og identificeret udviklingsbehov. 
Samtidig afdækkes de hidtidige erfaringer med risikovurde-
ringsmetoder og -værktøjer i Danmark, primært centreret 
om JAGG, behovet for at gennemføre risikovurderinger af 
grundvandstruende jordforureninger på oplands- og regio-
nal skala, samt hvordan risikovurderingerne på oplandsskala 
bliver udført i dag.
Af N.D. Overheu, N. Tuxen, O.F. Pedersen (Orbicon), C.B. 
Jensen, A. Rokkjær (Region Hovedstaden), J.A. Andersen (Miljø-
center Roskilde), J. Aabling (Miljøstyrelsen), M. Troldborg, P. 
Binning og P.L. Bjerg (DTU). Miljøprojekt 1366, 2011 (ISBN 
978-87-92779-04-5). Læs mere på www.mst.dk.

Asbest i jord – eksponering og undersøgelses-
metode 
Rapporten kvantificerer resuspension af asbestfibre fra jor-
den til udeluft. På baggrund heraf foreslås et jordkvalitetskri-
terium på 100 mg/kg TS, svarende til et indhold af respirable 
asbestfibre i jorden på op til 3 mg/kg TS.
I tilknytning hertil er beskrevet en målemetode og en proce-
dure for prøvetagning, der kan dokumentere, i hvilken grad 
jorden på en lokalitet er påvirket med asbestfibre.
I rapporten er opstillet en strategi for prøvetagning af jord 
og jordens overflade på lokaliteter, hvor en potentiel forure-
ning med asbestfibre og/eller asbestholdigt materiale (ACM) 
skal kvantificeres og belyses i omfang og udbredelse.
Af K. Haagensen (Rambøll). Miljøprojekt 1360, 2011 (ISBN 
978-87-92708-87-8). Læs mere på www.mst.dk.

5. Værktøjer og metoder

GeoScene3D – Geologisk 3D-værktøj i den 
daglige sagsbehandling
Flere kommuner bruger GeoScene3D i den daglige sags-
behandling inden for natur og miljø, primært inden for 
vandforsyningen, men også som visualiseringsværktøj og 
editeringsværktøj for at kunne opdatere ny viden i lokale og 
regionale modeller. Artiklen beskriver bl.a. tre kommuners 
anvendelse af GeoScene3D. 
Af C.V. Hansen (Skanderborg Kommune), C.H. Iversen (Favr-
skov Kommune), C.A. Bamberg (Aarhus Kommune) og L. Frøjk 
(I•GIS), Teknik & Miljø nr. 5, maj 2011.

Danmarks Miljøportal skal gøre det nemt og 
nyttigt
Artiklen omhandler Danmarks Miljøportal, og den bringer 
bl.a. nyt om databasen DKjord, der nu opdateres direkte via 
regionernes sagsbehandlingssystemer, og med det samme 
gør data tilgængelige for myndigheder og organisationer, 
der bruger jordforureningsdata i deres arbejde. Derudover 
er det i artiklen nævnt, at Danmarks Miljøportal forventeligt 
fremover skal stå for driften af E-arkivet.
Af  L.H. Kristensen (Danmarks Miljøportal), Teknik & Miljø nr. 
5, maj 2011.

MultiLevel Sampler til 3D-måling af grund-
vandsforurening
Rapporten beskriver MultiLevel Samplerens anvendelse til 
udtagning af niveauspecifikke vandprøver. Med metoden 
kan der udtages flere vandprøver samtidig i samme filter. 
Vandprøvetagningen kan gennemføres uden at påvirke de 
hydrauliske forhold i formationen omkring boringen, dvs. 
prøvetagningen kan gennemføres passivt (uden pumpning). 
MultiLevel Sampleren kan levere analyseresultater, som af-
spejler en gennemsnitsværdi over forskellige perioder fra 1. 
uge op til 3 måneder. Metoden kan undersøge for stofgrup-
perne chlorerede opløsningsmidler, oliekomponenter og 
PAH/tjærestoffer. Anvendelsen af sampleren gør det muligt 
at give en differentieret beskrivelse af en forureningsfanes 
vertikale udbredelse.
Af S.D. Nielsen (Grontmij | Carl Bro A/S). Rapporten er udgivet 
af Naturstyrelsen i samarbejde med Sorbisense A/S, Grontmij 
| Carl Bro A/S og Region Hovedstaden, Koncern Miljø, marts 
2011 (ISBN 978-87-7279-117-3). Læs mere på www.natursty-
relsen.dk.

ARTIKELovervågning
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6. Geologi og hydrogeologi

Notat vedrørende den tematiske jordstrategis 
relevans for danske forhold
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) på Aarhus Uni-
versitet har for Danske Regioner, Videncenter for Jordfor-
urening, udarbejdet et kortfattet notat, som samler op på 
den eksisterende viden i Danmark om de jordforringende 
processer, der fremgår af Europa Kommissionens forslag 
til et jordrammedirektiv (JRD), ekskl. jordforurening. JRD 
vedrører seks trusler mod jordens kvalitet og funktioner, 
sammenfattet under emnerne: Erosion, om de forskellige 
jordforringende processer er relevante for danske forhold 
eller ej, og det er anført, hvilken viden der skal tilvejebringes 
for at kunne foretage en sådan vurdering. Der er desuden 
redegjort for sammenhængen mellem jordforringende pro-
cesser og henholdsvis CO2 udledning og biodiversitet.
Af L. Elsgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet, 8. februar 2011. Se notatet på www.jordforure-
ning.info.

7. Drikkevand og grundvands-
beskyttelse 
Strategier over for pesticidtrusselen mod 
grundvandet fra punktkilder. Lokalitetsun-
dersøgelser for pesticider i grundvand 
Projektet beskriver en model til undersøgelse af pesticid-
punktkilder. I en indledende skrivebordsundersøgelse udar-
bejdes en bruttoliste over potentielle pesticidpunktkilder i 
et opland. Ved hjælp af interviews med ejere og besigtigelse 
af lokaliteterne reduceres bruttolisten til en nettoliste med 
de mest betydende pesticidpunktkilder. Herefter udføres 
fysiske screeningsundersøgelser på disse. Såfremt der 
konstateres pesticidforurening i grundvandet udvides un-
dersøgelserne til at omfatte detaljerede fluxbestemmelser. 
Bestemmelse af pesticidfluxen giver mulighed for at sam-
menligne pesticidbelastningen fra forskellige punktkilder.
Af J.A. Falkenberg, M.B. Larsen, S.R. Lenschow, H. Bay, K. 
Rügge, A.K. Ludvigsen og A. Christensen (NIRAS). Miljøprojekt 
1332, 2011 (ISBN 978-87-92668-16-5). Læs mere på www.mst.
dk.

Ingen fund af kartoffelpesticider i Odenses 
drikkevand
I Odenses indvindingsoplande har der været kommerciel kar-
toffeldyrkning på arealer, hvor 62 af 99 boringer indvinder 
vand til de almene vandværker. Derfor blev kommunen og 
VandCenter Syd enige om at undersøge alle vandværksbo-
ringer for ukrudtsmidlerne metribuzin og rimsulforon samt 

deres nedbrydningsprodukter. Stofferne er ikke blandt de 
pt. 23 pesticider, som Miljøstyrelsen foreskriver analyseret 
for i vandværkernes indvindingsboringer. Grundvandet og 
dermed drikkevandets indhold heraf er derfor ikke kendt. 
Selvom kartoffelpesticiderne ikke blev fundet i de analyse-
rede vandprøver, så betragtes sagen kun som delvist afdæk-
ket. Det er nemlig ikke sikkert, at nedbrydningsprodukterne 
endnu er nået ned til grundvandet, hvor der indvindes fra, 
da infiltrationstiden for regnvandet til det primære magasin 
i Odense-området typisk er på 40-50 år. Til udpegning af om-
råder benyttet til kartoffeldyrkning blev anvendt program-
met ConTerra CT-tools4, som kan søge i Fødevareministeriets 
generelle landbrugsregister (GLR). Det  indeholder digitale 
oplysninger om afgrødetyper (på markblokniveau) for de 
enkelte år siden 2000. ConTerra kan levere søgninger, hvor 
der for et givent indvindingsopland indikeres, om der har 
været eller er kartoffe-l hhv. frugtavl i området.
Af R. Jensen (Odense Kommune) og F. Mollerup (VandCenter 
Syd), Teknik & Miljø nr. 4, april 2011. 

Hurtigere opdagelse af forureninger med bak-
terier på vandværker
De fleste vandværker vælger kun at udføre mindstekravet af 
antallet af bakteriologiske analyser, udover de rutinemæs-
sige kontroller på vandværkernes ledningsnet. Odense Kom-
mune har i 2010 udtaget prøver til bakteriologisk analyse 
fra alle vandværker hver eneste måned for at undersøge, 
om den lovbestemte kontrol var for dårlig til at opdage en 
bakteriologisk forurening inden for en rimelig tid. Det viste 
sig, at 7 ud af 10 forureninger ikke blev fundet ved den 
rutinemæssige kontrol. Det er ifølge artiklen derfor oplagt 
at øge analysefrekvensen i forhold til mindstekravet, hvis 
et vandværk ønsker en tidlig erkendelse af bakteriologiske 
forureninger.
Af R. Jensen (Odense Kommune), Teknik & Miljø nr. 5, maj 
2011. 

Bakteriesensor til on-line indikation/bestem-
melse af mikrobiel drikkevandskvalitet
Der er udviklet en prototypesensor, som på minutbasis kan 
måle det totale antal bakterier og partikler i drikkevand og 
kan differentiere mellem dem. Rapporten indeholder de 
indledende resultater fra online afprøvning af prototypesen-
sorerne på drikkevand hos henholdsvis Københavns Energi 
og Århus Vand.
Af A. Bentien, C.T. Mogensen (Grundfos), E.-M. Østergaard 
(Aarhus Vand), Ó.K. Vang og H.-J. Albrechtsen (DTU), maj 2011 
(ISBN 978-87-7279-165-4). Læs mere på www.naturstyrelsen.
dk.
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10.  Andet

Redegørelse om jordforurening 2009 
Denne rapport er Depotrådets årlige redegørelse til miljømi-
nisteren om indsatsen på jordforureningsområdet.I forhold 
til de tidligere år, indeholder denne redegørelse en mere 
detaljeret beskrivelse af regionernes indsats og administra-
tion på jordforureningsområdet.
Der er også udarbejdet en kortere og mere illustrativ udgave 
af redegørelsen, kaldet ”Hovedpunkter - Redegørelse om 
jordforurening 2009”.
”Redegørelse om jordforurening 2009” og ”Hovedpunk-
ter – Redegørelse om jordforurening 2009”, Miljøstyrelsen, 
marts 2011 (ISBN 978-87-92708-56-4). Begge publikationer er 
tilgængelige på www.mst.dk.

Danmarks jordbund – passer vi på den? Et case-
baseret undervisningsmateriale om jordforuren-
ing
Videncenter for Jordforurening har i samarbejde med 
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF udarbejdet et 
case-baseret undervisningsmateriale til bl.a. naturgeografi 
og biologi, der viser, hvordan teori kan omsættes i praksis og 
dermed bliver vedkommende for eleverne. Undervisnings-
materialet hedder ”Danmarks jordbund - passer vi på den”. 
Der indledes med en beskrivelse af regionernes opgaver på 
jordforureningsområdet, og herefter er det elevernes tur til 
gennem forskellige cases at afprøve, bl.a. hvordan forskellige 
stoffer som f.eks. olie bevæger sig i sand, undersøge jordens 
indhold af organiske stoffer mv.
Af L. Kaalund, K. Jespersen og B.S. Justesen. Se materialet på 
www.jordforurening.info.
 

NOVANA - Det nationale program for overvågn-
ing af vandmiljøet og naturen
Rapporten beskriver strategi, indhold m.m. for de 8 delpro-
grammer, som indgår i den nationale overvågning for årene 
2011-2015.
Naturstyrelsen, marts 2011 (ISBN 978-87-7279-101-7 og 978-
87-7279-013-8). Læs mere på www.naturstyrelsen.dk.

8. Råstoffer

Overblik over råstofindvinding – hvor og 
hvordan søges tilladelse
Overblik over råstofindvinding er tænkt som en hjælp til 
potentielle råstofindvindere, som hurtigt vil have et overblik 
over, hvor og hvordan der kan søges om indvindingstilla-
delse. Hæftet indeholder bl.a. en oversigt over de relevante 
myndigheder på råstofområdet, en række “spørge-træer”, 
der kan anvendes til at afklare, hvilke tilladelser der skal 
ansøges om, og hvad der kan klages over samt et resumé af 
“Administration af råstofloven - en vejledning til regioner og 
kommuner”, med fokus på de afsnit, der har relevans. 
Af J. Haugaard, A. Dorph og D.R. Jørgensen (Naturstyrelsen), 
marts 2011 (ISBN 978-87-7279-125-8). Læs mere på www.
naturstyrelsen.dk.

9. Kortmateriale

Digitalt atlas over Danmarks historisk-adminis-
trative geografi (DigDag)
DigDag er et projekt, der løber fra 2009 til 2012, og som har 
som mål at etablere en fælles historisk-geografisk database 
over Danmarks administrative enheder, og derved skabe 
overblik over, hvordan Danmark er blevet administreret gen-
nem de sidste 400 år. Det vil bl.a. blive muligt at se, hvor de 
tidligere kommune- og sognegrænser har ligget. Databasen 
vil danne basis for en GIS-løsning.
MiljøDanmark nr. 2, april 2011.

Naturen set fra oven
Ny portal fra Kort & Matrikelstyrelsen viser satellitbilleder 
over hele landet, og gør det muligt at følge udviklingen i 
natur, miljø og samfund over tid. Data i portalen er korrige-
ret med Danmarks Højdemodel, dvs. at data er geometrisk 
korrekte, hvilket betyder, at de umiddelbart kan sammenlig-
nes med et kort.
MiljøDanmark nr. 2, april 2011.
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2011   

Envina Naturårsmøde  Helsinge http://www.envina.dk/  

14. september 
2011   

ATV Grøn Vækst  Schæffergården, Jægersborg Alle 166, 
Gentofte 

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

12. oktober 2011   ATV Nye stoffer  Schæffergården, Jægersborg Alle 166, 
Gentofte 

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

27. oktober 2011   ATV Jordforurengsloven 2011  Schæffergården, Jægersborg Alle 166, 
Gentofte 

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

29. november 
2011   

ATV Grundvand/ overfladevand/ 
interaktion  

Schæffergården, Jægersborg Alle 166, 
Gentofte 

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


