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I tresserne var rygende skorstene selve sym-
bolet på den vækst, der ændrede livet for de 
fleste dengang. Men både rygende skorstene, 
de mange nye kemiske stoffer, der kom frem 
samtidigt, og vores håndtering af de stigende 
affaldsmængder skulle komme til at udfordre 
begejstringen for den materielle vækst. I slut-
ningen af årtiet spredte bekymringen sig for 
forureningen af både luft, vand og jord.

I foråret 1969 afholdt det faglige forum 
”Naturvidenskabelige Onsdags Aftener (NOA) 
en temadag om forurening. Dagen efter skrev 
Politiken om det succesfulde arrangement og 
konkluderede her, at det var ”Nødvendigt 
med fælleslovgivning for vand-, jord- og luft-
forurening”. Samme dag var miljøorganisatio-
nen NOAH skabt af en gruppe unge stude ren-
 de blandt deltagerne. Et af de temaer, 
grup  pen kastede sig over, var en kortlægning 
af viden om forurening. De fandt otte artikler.

Det var denne gruppe, den unge socialde-
mokrat Jens Kampmann hentede indspil fra i 
det politiske spil om udformningen af et nyt 
ministerium, der skulle tage sig af forure-
nings sager. I oktober 1971 fik vi Ministeriet 
for Forureningsbekæmpelse med samme 

Fra hovsa-oplevelser med gifttromler  
til målrettet indsats over for  
jord- og grundvandsforurening

Jord- og grundvandsforurening har været et centralt tema i den danske 

miljøindsats, siden den første nedgravede gifttromle blev opdaget i 1977. 

Ligesom vores liv må erkendes baglæns, mens vi lever forlæns, gælder det for 

området, at vi måtte handle, før vi faktisk fik viden om, hvad vi beskæftigede 

os med. Derfor er historien om jord og grundvand værd at se tilbage på.

Stefan Outzen & Lizzi anderSen

Figur 1. Tegning: Klaus Albrechtsen. 
Bringes med tilladelse fra tegneren.
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Kampmann som minister, og to år efter fik vi 
den første Miljøbeskyttelseslov. ”Verdens bed-
ste miljølov” blev den kaldt, og det kunne 
man med god samvittighed sige, for det var 
sådan set den første miljølov af sin art.

Men man lagde fra kaj uden at kende meget 
til eksponeringsveje, stoffernes giftighed og 
de mekanismer, der spiller ind i spredning, 
nedbrydning osv., ligesom man derfor heller 
ikke havde de fjerneste ideer om et beskyttel-
sesniveau.

Luftforureningen og recipientkvaliteten var 
de første indsatsområder. Det hang sammen 
med, at den almindelige befolkning til hver-
dag oplevede problemer med luftforurenin-
gen, og at Danmarks Sportsfiskerforbund 
havde nære politiske forbindelser til Chri-
stians borg. Fiskene var væk, og luften tyk af 
svovlpartikler.

Ekstra Bladet startede 15. marts 1969 (ugen 
efter NOA-dagen) en kampagne mod den sti-
gende luftforurening, og tegneren Klaus Al-
brectsen’s nervøse dansker med Dannebrog 
som maske blev vignet for temaet i flere år 
frem.

I anden halvdel af 1970’erne var arbejds mil-
jøet blevet avisstof, og på det nye universitet 
RUC konkretiserede de første generationer af 
studerende parolen om ”studier i arbejder-
klassens interesse” ved at sprøjte et hav af ar-
bejdsmiljørapporter ud om både epoxy og as-
falt ved siden af rapporter om livet ved 
samlebåndet.

Skandalen i Teckomatorp
I 1977 indtraf begivenheden, der skulle blive 
starten på en indsats for at sikre vores grund-
vand mod nedsivende gift. Hinsidan i den 
lille by Teckomatorp uden for Landskrona 
producerede den danskejede fabrik BT-Kemi 

bekæmpelsesmidler. Lokale beboere havde 
længe kæmpet deres sag mod gener fra fa-
brikken, og da et gartneri ved byen fik hele 
sin beplantning ødelagt efter at have vandet 
med vand fra vandløbet, der løber nord om 
byen, kom de igennem med deres budskab. 
BT-Kemi havde lukket en del spildevand 
in deholdende høje koncentrationer af herbi-
cider ud opstrøms gartneriet. Fabrikken blev 
undersøgt, og snart kom det frem, at der ved 
fabrikken var nedgravet 600 tromler med 
kemikalieaffald. 

Skandalen satte gang i rygterne om, at der 
på Cheminovas tidligere grund i Ballerup 
(Lyfa-grunden) også var nedgravede tromler, 
og kort efter fik man syn for savn.

Deponeringer af kemikalieaffald overtog ar-
bejdsmiljøtemaets hidtidige medieplads og 
blev tidens varmeste miljøtema, for sådanne 
deponeringer var en trussel mod grundvandet 
og dermed drikkevandet. Oplysninger om 
flere hidtil skjulte deponeringer af kemikalie-
affald kom frem i dagens lys (Cheminova på 
Harboøre Tange’s ”høfde 42” og Grindsted-
værkets deponeringer i Kærgård Plantage).

Begrebet ”giftgrunde” blev skabt og solgte 
godt i aviserne. Politikerne garanterede be-
folk  ningen rent grundvand. Det skulle i de 
næ ste mange år vise sig, at forskellen på rent 
og forurenet ikke var sådan lige til at definere.

Kortlægning af deponier og  
forureningskilder
På baggrund af disse sager om ”fortidens 
syn  der” besluttede Miljøstyrelsen i 1980 at 
iværksætte en landsdækkende kortlægning af 

affaldsdeponier med olie- og kemikalieaffald. 
Formålet med kortlægningen var at få overblik 
over omfanget af deponeringer og lokaliserin-
gerne med henblik på en risikovurdering og 
deraf følgende prioritering af indsats.

Amterne og kommunerne fik til opgave at 
kortlægge lokaliteter, hvor der kunne være 
deponeret olie- og kemikalieaffald. Samtidig 
blev der udarbejdet en liste over virksomheds-
typer, man skulle være særligt opmærksom 
på. 

Fremkomsten af denne liste var baseret på 
registrerede afleveringer af olie- og kemikalie-
affald til Kommunekemi siden 1976, hvor en 
ny bekendtgørelse fastsatte regler for depone-
ring af olie- og kemikalieaffald.  

Kortlægningen blev afsluttet i 1982, og re-
sul taterne blev betegnet som ”svingende” 
(Miljøstyrelsen, 1983). Lidt naivt gik man ud 
og spurgte virksomhederne, hvor de tidligere 
havde gjort af affaldet, men det var der stort 
set ingen, der kunne eller ville svare på, og 
mange gamle virksomheder var ophørt. 

Resultatet af kortlægningen var i alt 3.115 
lokaliteter, hvoraf der med sikkerhed var de-
poneret kemikalieaffald på 501 (Miljøstyrel-
sen, 1983). I 1986 var dette tal vokset til 1.192 
(Miljøstyrelsen, 1999).

Det indsamlede materiale kom til at udgøre 
grundlaget for Lov om kemikalieaffaldsdepo-
ter, som trådte i kraft i 1983, og som gjorde 
staten ansvarlig for oprydningen. Loven om-
fattede undersøgelser og foranstaltninger med 
hensyn til affaldsprodukter, der 
• hidrører fra anvendelsen af kemikalier, 
• vil kunne have skadelig indvirkning på 

Figur 2: Oprensning efter BT-Kemi

Kemisk industri
Galvanoindustri
Mineral og glasuldsfabrikker
Raffinaderier
Gasværker
Asfalt- og tagpapfabrikker
Medicinalfabrikker
Farve/lak- og træbeskyttelses-
middelindustrien
Træimprægneringsanstalter
Tekstilfarverier
Limfabrikker
Korn- og foderstofforretninger
Garverier

Figur 3: Liste over virksomhedstyper med 
erkendt produktion af kemikalieaffald (1980)
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mennesker eller miljø og 
• er henlagt eller nedgravet før den 1. april 

1976. 
(Lov om kemikalieaffaldsdepoter, § 1)

Loven pålagde amterne at levere oversigter 
over lokaliteter med kemikalieaffaldsdepoter 
til Miljøstyrelsen. Hermed er kortlægningen 
kommet på formel. Knap var blækket tørt i 
denne formulering om ”henlagt eller nedgra-
vet”, før man blev overbevist om, at også spild 
kunne medføre en grundvandstruende 
jordfor urening.

Konstateringen af phenol i drikkevandet i 
Ballerup forårsaget af deponiet fra Cheminova 
førte til en opgravning af jorden på en tid li-
ge re asfaltfabrik i Frederikssund for at forhin-
dre en forurening af grundvandet. Det var før-
ste oprensning på en industrigrund uden 
egentlig deponering. 

Miljøstyrelsen henstillede til amterne, at 
registreringen af affaldsdepoter fortsatte. De-
potloven tolkes sådan, at pladser med selv 
sporadiske henlæggelser eller spild er at op-
fatte som kemikalieaffaldsdepoter. I den for-
bindelse anførte Miljøstyrelsen, at industri-
grunde ofte vil være forurenede, og derfor 
henstillede Miljøstyrelsen til amterne, at man 
skulle være opmærksom på både tidligere og 
igangværende industrier.

Overblik over omfang
Mens myndighederne således udvidede kort-
lægningens genstand på grundlag af faglige 
vurderinger, lå den politiske interesse i at få 
tal på omfanget af den forurenede jord, som 
man også af faglige grunde anså, skulle flyttes 
for at sikre grundvandet. Der blev på den 
baggrund iværksat arbejder for at beregne 
mængderne i de forurenede deponier. Op-
gaven blev betroet en arbejdsgruppe under 
Brauer-udvalget og blev afrapporteret i en 
arbejdsrapport (Miljøstyrelsen, 1987).

Ved sammenholdning af oplysninger om 
produceret kemikalieaffald, som blev indsam-
let i forbindelse med arbejdet med Bekendt-
gørelse om kemikalieaffald i 1975, og de fak-
tisk afleverede mængder til Kommunekemi i 
årene efter, kunne man se, at de for 1978 be-
regnede mængder af kemikalieaffald var 86 % 
højere end de aktuelt modtagne på Kommu-
nekemi (Miljøstyrelsen, 1987). Rapporten 
stiller sig imidlertid tilfreds med, at aflevering-
erne i årene efter var stærkt stigende, hvilket 
blev tilskrevet øget kontrol. Dermed ville 
regn skabet nok komme til at gå op, forstås. 

Interessant er det imidlertid, at man bl.a. så 
en kraftig stigning i afleveringer fra landbru-
get. I 1985 modtog Kommunekemi 400.000 
giftemballager fra landbruget. Alligevel indser 

man ikke et tidligere deponeringsproblem 
her, men fastholder fokus på industriens de-
poneringer og spild.

Miljøstyrelsens arbejdsgruppe beregnede 
det samlede antal nedlagte og eksisterende 
antal virksomheder. Grundlaget for beregnin-
gen var opgørelser fra Danmarks Statistik over 
antal virksomheder til forskellige op gø rel ses-
tidspunkter i perioden 1948-84. Efter disse 
opgørelser kunne man regne med at finde 562 
industrigrunde med risiko for forurening, 
9.975 benzinstationer, 1.518 mejerier samt et 
ikke nærmere opgjort antal grafiske indu-
stri er, skrotpladser mv. (Miljøstyrelsen, 1987). 
Mejerierne dukker op uden nærmere meto-
disk forklaring, men begrundes i olieoplag 
her. 

Miljøstyrelsen anbefalede i 1988 amterne at 
gennemføre en systematisk kortlægning med 
udgangspunkt i de opregnede brancher med 
skønnet særlig risiko for forurening. Den så-
kald te ”Industrikortlægning” var født. Am-
ter ne iværksatte herefter med forskellige del-
strategier kortlægningsarbejdet, der bestod i 
en registrering og stedfæstelse af virksomhe-
der omfattet af listen, der samtidig blev udvi-
det med tolkningen af brancher, f.eks. apo te-
ker, der blev opfattet som fortidens 
medicinalfabrikker.

Viden og politik
Kortlægningen af forurenede grunde kom 
således i gang, uden man havde nogen idé 
om, hvad man ville stille op med materialet ud 

over at få et signalement af problemet.
Akademiet for de Tekniske Videnskaber 

(ATV), etableret 1937 som videnskabelig råd-
givningsenhed, tog miljøtemaet op allerede i 
slutningen af 60’erne. I takt med de nye er-
kendelser blev ATV omorganiseret ved bl.a. 
nedsættelse af fagspecifikke komiteer. En af 
dem var ATV Jord og Grundvand, som kom til 
i 1983, altså samtidig med den nye lov (Knud-
sen, 2012).

Få år efter startede i det regi en lang mø de-
række med relevante faglige temaer. Vinter-
mødet skulle siden 1986 blive det centrale fo-
rum for vidensdeling, og viljen til deling af alle 
nye erkendelser på tværs af interessenter 
påkalder sig opmærksomhed. Ca. 300 møder 
og 12.575 artikler er det siden blevet til, og 
samlingen af erkendelser kom til at spille en 
stor rolle i udviklingen af politik, regulering 
og faglig praksis.

Konflikten mellem det almene og 
private 
Mens man knapt havde fundet sine ben i 
ud viklingen af en plan for indsats, blev lo-
ven fra 1983 ændret efter faglige vurderin-
ger af risikoen ved spild. I 1990 fik vi Lov 
om affaldsdepoter, hvor spild blev taget til 
efter retning som lovens genstand og tilføjet 
”henlæggelser og deponeringer”. Endvidere 
overgår en del af myndighedsbehandlingen til 
amterne. Således stiger bemandingen fra 60 
årsværk i 1990 til 133 i 1993 (Miljøstyrelsen, 
1993a). 

Det, der senere skulle vise sig at blive en 
svær udfordring, var bestemmelserne om ting-
lysning af affaldsdepoterne og tinglysning af 
frigivelse til nærmere bestemte formål. Ting-
lys ninger blev indført som instrument for kon-
trol med de registrerede depoter. Dette førte 

Tekstilfarverier og -imprægnering
Garverier
Træimprægnering
Kemisk råstofindustri
Pesticidproduktion
Limfabrikker
Farve-/lakfabrikker
Medicinalvarefabrikker
Asfaltfabrikker
Tagpapproduktion
Glasuld- og glasfiberproduktion
Jern & stålværker
Jernstøberier
Akkumulator- og tørelementfa-
brikker
Stålskibsværfter
Galvanisering
Industrilakering
Servicestationer
Gasværker

Figur 4: Arbejdsgruppens liste over 
brancher med betydelig risiko for jordforu-
rening (1986)

Figur 5: Borekerne til prøveudtagning
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til en bølge af tinglysninger på det grundlag, 
man havde, nemlig de kortlagte eller registre-
rede depoter, hvilket igen udløste en bølge af 
protester fra specielt industrien, der følte sig 
krænket over en tinglyst deklaration om af-
faldsdepot uden en egentlig bevisførelse for, 
at der var tale om en forurening i lovens for-
stand.

Loven blev derfor fulgt op af ”Registrerings-
bekendtgørelsen” (Miljøministeriet, 1993), 
der bestemte, at der skal foreligge et sikkert 
grundlag fortrinsvis i form af tekniske under-
søgelser for at foretage en tinglyst registre-
ring. Miljøstyrelsen fulgte op med en vejled-
ning herom (Miljøstyrelsen, 1993b).

Et af problemerne ved tinglysningen var, at 
ikke tinglyste oplysninger om affaldsdepoter 
blev ulovlige i den forstand, at amterne prin-
cipielt ikke måtte ligge inde med oplysninger 
om mulige forureninger, når grundejer ikke 
havde fået besked i den enkelte sag. Det ma-
teriale, man på daværende tidspunkt havde 
indsamlet, var ganske enkelt for omfattende 
til, at dette kunne lade sig gøre. På den måde 
opstod fænomenet ”de grå lister”, som omfat-
tede oplysninger om kortlagte grunde, men 

hvor man endnu ikke havde taget stilling til 
behov for undersøgelser. Loven forudsatte for 
så vidt disse lister, men principielt måtte de 
ikke findes.

Systematiske undersøgelser
Lovændringerne satte gang i undersøgelserne. 
I årene 1990-1994 gennemførtes ca. 2.300 un-
dersøgelser, heraf halvdelen på lossepladser 
og benzinstationer. I samme periode gen-
nemførte Miljøstyrelsen et stort projekt, hvis 
formål var at udvikle prioriteringsværktøjer 
over for jord- og grundvandsforureninger samt 
retningslinjer for den overordnede forvaltning 
af grundvandsressourcerne, det såkaldte 
”gum mistøvleprojekt”. Et af delprojekterne 
bestod i en erfaringsopsamling på amternes 
registreringsundersøgelser (Miljøstyrelsen, 
1995).

Miljøstyrelsen fik siden kemikalieaffaldsde-
potloven fra 1983 årlige oversigter over regis-
treringer af depoter. Denne praksis fortsatte 
med den reviderede lov, men ingen havde 
tænkt i nytteværdien af også at samle systema-
tisk op på undersøgelser, hvor man ikke fandt 
forurening. Det blev der her rådet bod på for 

en stund, men resultaterne kom ikke til at 
spil le nogen større rolle i indsatsen, da man 
faktisk ikke kunne slutte noget med sikker-
hed. 

Det var også i starten af 1990’erne, vi blev 
opmærksom på andre jordforureningstyper 
med en særlig risiko. Torsdag den 21. marts 
1991 kl. 07.30 udløste en morgensmøg i sov e-
værelset en eksplosionsbrand i et hus i Skel-
lingsted i Vestsjælland. Eksplosionsbran den 
var forårsaget af indtrængende losse plads gas, 
og husets to beboere døde heraf. I en kortere 
periode udløste denne hændelse stor op-
mærksomhed på de gamle lossepladser igen. 

Oliebranchens Miljøpulje
Året 1993 gav os endvidere værditabsordnin-
gen, der skulle beskytte berørte grundejere 
af værditab som følge af fortidens synder, og 
Oliebranchens Miljøpulje (OM), som overtog 
opgaven med oprensning af benzinstationer. 

Det havde længe været et politisk ønske at 
få industrien til at medvirke ved indsatsen, 
men der blev aldrig fundet en løsning. Olie-
branchen så derimod en mulighed for en 
grøn profil og finansiering af nedlæggelsen af 

Figur 6: Typisk benzinsalg på landet. Det Kongelige Bibliotek
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de tusindvis af urentable benzinudsalg, som 
stod for lukning. Med en ekstra afgift på nogle 
få ører pr. liter benzin blev oprydningen fi nan-
sieret, ligesom Lillebæltsbroen i sin tid blev fi-
nansieret på samme måde. Hvorvidt man no-
gensinde er holdt op med at opkræve de 
ekstra bidrag fortaber sig i historien.

Amternes Videncenter for Jordforurening
I 1996 dannede de daværende 16 amter Vi-

dencenter for Jordforurening med det formål 
at indsamle, bearbejde og formidle viden om 
jord- og grundvandsforurening for at under-
støtte den amtslige indsats.

Året efter udkom de første materialer herfra 
i form af branchebeskrivelser, erfaringsopsam-
linger og håndbøger. Siden er der årligt 
strøm met rapporter ud til støtte for udviklin-
gen af indsatsen. 55 rapporter og 45 
branchebeskrivelser er det siden blevet til.

Halvfemserne blev på alle måder årtiet, 
hvor der kom styr på tingene, mens der fort-
sat løb nye erkendelser ind i takt med den 
øgede indsats.

Ren jord og rent grundvand
Vi kunne bl.a. erkende overfladeforureninger 
som resultat af diffus afsætning af luftbårne 
partikler. Denne erkendelse var stærkt med-
virkende til den politiske erkendelse af, at 
”ren jord” som mål for indsatsen ikke var rea-
listisk. I 1995 blev ”rent grundvand” de facto 
opgivet som målsætning med klassificeringen 
af drikkevandsområder. 

Endelig trådte arealanvendelseskonflikterne 
frem og delte strategien i to, grundvand og 
jord.

Det var imidlertid især udviklingen i omfan-
get af registreringer og den stadige opvurde-
ring af den samlede opgaves omfang, der 

skulle bane vejen for en helt ny lov, der flyt-
tede ansvaret fra stat til forurener og grund-
ejer, Jordforureningsloven.

I forbindelse med forberedelsen af loven 
blev der gennemført en redegørelse om kort-
lægningens omfang (Miljøstyrelsen, 1999). 
Heri beskrives for første gang den metode, 
der har været anvendt siden slutningen af 
1980’erne. Og her angives det samlede antal 
kortlagte lokaliteter til ”ca. 39.651”. 

Parallelt hermed blev processen med at ind-
samle viden om en forureningskilde og viden 
om en faktisk forurening behandlet. Koncep-
tuelt blev indsamling af viden beskrevet som 
en ”tragtmodel”, hvor man indsamler mere og 
mere viden, som praktisk anvendes som sorte-
ringsværktøj. Fra at have lidt viden om mange 
lokaliteter opnås gradvist mere og mere viden 
om færre lokaliteter. På den måde blev begre-
berne om Vidensniveau 1 og 2 skabt.

Endelig er det værd at notere, at der i løbet 
af 90’erne blev udviklet jordkvalitetskriterier 
samt en lang række standarder for både un-
dersøgelser og analyser. Standardiseringerne 
fortsatte ind i 2000-tallet, hvor vi snart havde 
standardanalysepakker for en række gængse 
kildetyper, tungmetaller, PAH’er, olieproduk-
ter og pesticider.

Oprensning og tilgang til allerede 
indtrufne grundvandsforureninger
Den skarpsindige iagttager vil af de ovenstå-
ende lister se, at der ikke står noget om rense-
rier og affedtning. Tilblivelsen af listerne skete 
på baggrund af affaldsbortskaffelser, og der var 
ikke noget, der pegede på klorerede opløs-
ningsmidler, selvom disse stoffer faktisk var de 
første, der vakte bekymring i Miljøstyrel sen, 
fordi de ansås for giftige (Steensberg, 1981).

Op gennem 90’erne blev det erkendt, at 
den største risiko for grundvandsforurening 
skyldtes kilder, der slet ikke var med på de 
første lister. Det var pesticiderne og de klor-
erede opløsningsmidler. Man opdagede også, 
at MTBE, som afløste bly som oktanfor hø-
jen de tilsætningsstof i benzinen, nok var et 
større problem end olie og benzin i grund-
vandsmæssig sammenhæng.

Tilbage i firserne var eneste kendte løsning, 
at man gravede forureningen væk og depone-
rede den et sted, hvor den ikke kunne skade 
grundvandsinteresser. Der blev således gravet 
rigtig meget jord væk for deponering under 
kontrollerede forhold. I starten kørte man en-
dog meget jord til Holland, men efterhånden 
fik vi modtagepladser og jordbehandlingsan-
læg, der kunne håndtere de stadig stigende 
jordmængder.

Forureninger af grundvandet kunne vi ikke 
gøre meget ved. Men vi kunne hindre en 
spredning af de forureninger, vi fandt under 
renserier og affedtningsanlæg ved metalvirk-
somhederne. Et antal boringer placeret om-
kring forureningen kunne ved oppumpning af 
vand hindre yderligere udbredelse. Problemet 
var imidlertid, at det oppumpede vand er 
forurenet og således kræver behandling for at 
kunne bortledes. Der står i dag rigtig mange af 
sådanne ”pump and treat” anlæg især omkring 
Hovedstaden. Og de koster mange penge at 
drifte uden egentlig at løse forureningspro-
blemet.

Samlingen af erkendelserne
Jordforureningsloven, som trådte i kraft 
med årtusindskiftet, var stærkt begrundet i 
90’ernes erkendelser af jordforureningens 
kompleksitet. Den kom således til at omfatte 

Figur 7: Kortlægningen i dag
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alle forureninger, uanset hvornår de var 
opstået, og uanset om der kunne udpeges 
en bestemt kilde. Dog blev landbrugets for-
sætlige udbringning af bekæmpelses- og jord-
forbedringsmidler undtaget fra lovgivningen.

I løbet af tiåret har vi fået flere nye instru-
menter, der løser opgaver, som tidligere eller 
samtidigt bliver adresseret i Jordforurenings-
loven. Det drejer sig om bl.a. Områdeklassifi-
ceringen, som kom til i 2008 og er et centralt 
værktøj ved kontrol med jordflytning i byom-
råder generelt, og det drejer sig om indsat-
splanerne, som blev påbegyndt af amterne i 
1998, og som siden 2007 er varetaget af kom-
munerne. Indsatsplanerne støtter sig i stort 
omfang på kortlægningsmaterialet.

EU
Der er trods ihærdig indsats fra bl.a. dansk 
side er der aldrig kommet et direktiv på jord-
forureningsområdet. Det kan hænge sammen 
med, at Danmark står ret alene med udnyttel-
sen af grundvand til drikkevand. Men i 2014 
blev Vandrammedirektivet også gældende for 
jordforureninger, idet udsivninger fra forure-
ninger, depoter og lossepladser blev indarbe-
jdet i Jordforureningsloven. Recipientkvalitet 
er således atter kommet ind i vores indsats. 

Indarbejdelsen af Vandrammedirektivet, og 
året før det IE-direktivet, tyder på, at vi i dag 
indretter os efter, hvad EU måtte udstikke af 
retningslinjer. Engang var vi blandt de førende 
inden for jord og grundvand. I dag må vi se os 
overhalet af større institutioner, men vores 
egen vidensdeling fortsætter.

Status 2014
Den offentlige indsats beregnes i dag til at 
koste ca. 400 mio. kr. årligt. Hertil kommer, 
hvad der løber på af omkostninger i forbind-
else med private projekter.

Indsatsen har først og fremmest givet os et 
gennemarbejdet overblik over trusler mod 
grundvandet og risikoen for spredning af 
forurening. Vi har fået opbygget et meget ef-
fektivt system, der fører kontrol med jord- og 
grundvandsforureninger, og således er vi for-
mentlig sikret en god beskyttelse af vores 
drikkevand og andre uhensigtsmæssige ek-
sponeringer for skadelige stoffer.

Men ret beset har vi ikke løst opgaven, som 
den blev formuleret tilbage i 1980’erne. Vi har 
ikke fjernet alle forureningskilderne, men en 
ganske stor del, og vi er lidt i vildrede med, 
hvordan vi får has på grundvandsforurenin-
gerne. Derudover påkalder nye stoffer sig in-

Figur 8: Pump and treat anlæg på Region Hovedstadens test site i Ballerup

teresse, når vi også skal til at bekæmpe påvirk-
ning af vores overfladerecipienter. De 
kom  mende års indsats må således forventes 
at handle om udviklingen af nye afværgetek-
nik ker over for grund- og overfladevandsforu-
reninger, herunder hvorledes oprensning af 
konkrete forureningsparametre hænger sam-
men med forbedringer i de kvalitetsklasser, 
der er opstillet for overladevandet.
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