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Imprægneringsanstalten 
I Stenholtsvang, under 1 km syd for Esrum 
Sø, ligger den gamle imprægneringsanstalt 
Collstrup A/S, der indtil 1976 imprægnerede 
træstammer (se fig. 1). Imprægneringsvirk-
somheden blev etableret i 1936 på en 3 ha 
stor grund og blev senere udvidet til 6,5 
ha. Imprægneringspladsen dækker et stort 
areal, bl.a. pga. at træstammerne blev lagt 
ved siden af hinanden i en lang række på den 
bare jord ved imprægnering og ved afdryp-
ning. Virksomheden blev afviklet i 1976 i 
sam arbejde med de offentlige myndigheder, 
statsskovvæsenet og R. Collstrup. Den første 
forureningsundersøgelse af grunden blev 
udført i 1977 umiddelbart efter afviklingen af 
produktionen /1/.

Kortlægning af forureningen 
Flere miljøtekniske undersøgelser er udført 
for at kortlægge forureningen af grunden og 
det omgivende miljø. Den mest omfattende 
er Skov- og Naturstyrelsens undersøgelse fra 
1989-90. Efter gennemgang af samtlige rap-
porter fremhæves her de vigtigste resultater i 
forhold til Esrum Sø.

Omfanget af forureningen, med bl.a. arsen 
(As), chrom (Cr) og kobber (Cu), på den 6,5 
ha store grund, er massiv. Efter at pladsen 
blev afviklet, blev arealet i 1979 tilplantet med 
hårdføre træsorter som eg og birk. Efterføl-
gende er arealet præget af misvækst blandt de 
tilplantede træer og mange steder er det kun 
mos, der kan vokse (se fig. 2). Dette skyldes, 
at 80 % af imprægneringsgrundens øvre jord-
lag er kraftigt forurenet, f.eks. er 85-90 % af 
jorden i de øverste 1 m forurenet med arsen 

Habitatområde forurenes af miljøgift
Esrum Sø er en naturvidenskabelig perle, da søen er en af Danmarks 

og verdens mest velundersøgte søer med data helt tilbage fra 

1800-tallet. Der er derfor store naturvidenskabelige interesser knyt-

tet til den. Dertil er søen udpeget som habitatområde som led i im-

plementeringen af EF-habitatdirektivet. Undersøgelser har vist, at Es-

rum Søs værdier trues af en gammel træimprægneringsgrund, der 

hvert år forurener søen med op til 6 kg arsen.  
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Figur 1. Esrum Sø (Møllekrogen) ses øverst i billedet. Imprægneringsanstalten er markeret 
med rødt. Vandløbssystemet, der afvander grunden, er illustreret /2/. 
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sedimentdybden 0-5 cm og på 1,4 - 8,2 mg/kg 
ts i sedimentdybden 10-20 cm, hvor referen-
cestationerne havde værdier på 0,13 - 0,32 
mg/kg ts. Der er i en enkelt prøve fundet en 
værdi på 23 mg/kg ts i 10-20 cm’s dybde /6/. 
Den akkumulerede mængde af arsen i Mølle-
krogens sediment er i to rapporter vurderet 
til at ligge på henholdsvis 80 til 100 kg. 

Arsens skæbne i Esrum Sø
Da Esrum Sø er den næststørste (17,3 km2) 
og den vandrigeste sø (ca. 233 mio. m3) i 
Danmark /8/, vil det udvaskede arsen på de 
vurderede 3-6 kg arsen om året til Esrum 
Sø blive fortyndet mange gange. Men med 
tiden vil der ske en ophobning af arsen, 
bl.a. pga. søens lange opholdstid /8/, som 
undersøgelser af sedimentet i Møllekrogen 
tyder på, der er sket i de år der er gået siden 
etableringen af imprægneringsanstalten. I 
kraft af den massive forurening vil der kunne 
foregå en kontinuert forurening af Esrum Sø 
og i særdeleshed af Møllekrogen mange år 
frem i tiden, hvis der ikke udføres afværgende 
foranstaltninger. 

Esrum Sø som habitatområde 
EF-habitatdirektivet, et af flere internationale, 
tiltag der har til formål at bevare biodiversi-
teten, er implementeret i dansk lov og gen-
nemført ved at udpege en række særlige be-
varingsområder. Esrum Sø, samt Esrum Å og 
Snævret Skov, er udpeget som habitatområde 
nr. 190 ud af 254 habitatområder i Danmark. 
Esrum Sø er udpeget for at beskytte de to 
naturtyper 3140 og 3150 /9/. De særlige 

be varingsområder indgår i et integreret eu-
ro pæisk økologisk netværk af beskyttede 
naturområder - Natura 2000 netværket – der 
udgøres af habitatområder og fuglebeskyttel-
sesområder. Danmark har i alt udpeget 246 
Natura 2000-områder, hvor Natura 2000 om-
råde 133 blandt andet rummer habitatområde 
nr. 190.

Beskyttelsen af Natura 2000 områder
Habitatdirektivet giver Natura 2000-områ-
der ne en vidtgående beskyttelse, jævnfør 
artikel 6 i direktivet. Artikel 6 stk. 2 bygger 
på forebyggelsesprincippet, og begreberne 
undgå og kan være betydelig i artikelteksten 
understreger, at det er essentielt, at forebyg-
gende foranstaltninger bliver taget før, der 
er sket en forringelse eller en forstyrrelse, 
hvis disse kan være betydelig skadelige for 
direktivets målsætninger. Så hvis et forhold 
kan være skadeligt på et udpeget område og 
de dertilhørende naturtyper og arter, skal 
medlemslandene gøre indgreb i forholdet, 
inden en forringelse eller forstyrrelse er sket. 
Det er derfor ikke acceptabelt at vente, til 
skaden er sket. Artikel 6(2) gælder desuden 
for tidligere, nuværende og fremtidige aktivi-
te ter og gælder både for aktiviteter, der ligger 
udenfor og indenfor et udpeget område /10/. 
Derfor gælder artiklen også for den gamle 
imprægneringsgrund i Stenholtsvang.

Arsens økotoksikologiske effekt
Forholdet, der kan forringe de to naturtyper, 
som Esrum Sø er udpeget for at beskytte, er i 
dette tilfælde spredningen af det toksiske stof 

med koncentrationer på > 40 mg/kg tørstof 
(ts) /1/. Det er vist, at der er flere hotspots 
områder på grunden med kumulative værdier 
af metaller på > 1000 mg/kg ts. I flere af hot 
spots områderne findes arsen koncentratio-
ner på >100 mg/kg ts i dybder ned til 4 m un-
der terræn. 

Undersøgelser af overfladerecipienter viste, 
at bundsedimenterne i grøfter og moser øst 
og nordøst for depotet mod Esrum Sø var 
stærkt forurenet med arsen med værdier på 
op til 567 mg As/kg ts. Dette førte til en op-
rensning i 1996 af grøfter med bundsedimen-
ter, der indeholdt værdier på > 20 mg As/kg 
ts (jordkvalitetskriteriet). Det tyder på, at det 
øvre sekundære grundvand (terrænnære 
grundvand) er forurenet med arsen, og man 
har fundet værdier på op til fra 1-32 mg As/l 
/3/, /4/. Grænseværdien for arsen i grund-
vand, der anvendes til drikkevand, er på 5 µg 
As/l.

Spredning til Esrum Sø
Arsen er langt det mest mobile af de foru-
renende stoffer på imprægneringsgrunden. 
Da arsen har kemiske egenskaber meget lig 
fosfor, er det vurderet, at spredningen af 
ar sen fra grunden er årstids- og nedbørsaf-
hængig. Dvs. at styrken af spredningen er 
flowproportional, og der derfor sker kraftige 
udledninger sted ved skybrud. Dette kan 
være den væsentligste årsag til en forurening 
af Esrum Sø /5/. 

Spredningen af arsen fra grunden sker ved 
afvanding af grunden via grøfte- og vandløbs-
systemet og via forurenet terrænnært grund-
vand, der forsyner grøfte- og vandløbssyste-
met med vand. 

I 2006 blev det konstateret, at der foregår 
en kontinuerlig forurening af grøfterne, der 
afvander imprægneringsgrunden, da man 
fandt værdier på op til 205 mg As/kg ts i de i 
1996 oprensede grøfter. Prøver af sedimentet 
i grøfte- og vandløbssystemet på den anden 
side af Hillerødvej og ned mod Esrum Sø (se 
fig. 1) viste, at der foregår en transport af ar-
sen til søen. Her havde to sedimentprøver 
taget få meter fra søen koncentrationer på 20 
mg As/kg ts og 90 mg As/kg ts /2/, og en 
vandprøve taget 30 m fra Esrum ø viste et ar-
senindhold på 0,028 mg/l (28 µg As/l). Det er 
vurderet, at der sker en spredning af arsen fra 
grunden til Esrum Sø på 3-6 kg pr. år /5/.

Undersøgelser tyder på, at Møllekrogen, en 
bugt i den sydligste del af Esrum Sø, fungerer 
som en ”sink” for det udvaskede arsen fra im-
prægneringsgrunden (se fig. 3). I 1992 blev 
der taget prøver for at bestemme akkumule-
ringen af arsen i sedimentet i Møllekrogen. 
Prøverne viste værdier på 2,6-7,4 mg/kg ts i 

Figur 2. Billedet illustrerer, at kun mos kan vokse på områder med kraftig forurening 
(Foto: Sandra Falkenberg Hansen)
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arsen til Esrum Sø. Det er vist i videnskabelige 
artikler, at arsen i høj grad har en toksisk ef-
fekt på nogle ferskvandplanter. Det gælder 
også ferskvandsplantearter, der er karakteris-
tiske for de to naturtyper i Esrum Sø, blandt 
andet vandaks (Potamogeton) /11/. 

I et forsøg, hvor man simulerede hoved-
komponenterne i en oligotrof ferskvands 
fødekæde, undersøgte man arsens toksiske 
effekt på biota. Forsøget viste, at der var en 
signifikant skadelig effekt på de udsatte fersk-
vandsplanter ved en teoretisk vurderet kon-
centration af arsen i vandet på 50 µg/l og en 
målt koncentration på 4,2 mg As/kg ts i sedi-
mentet /12/. Disse koncentrationer er sam-
menlignelige med koncentrationerne af arsen 
i Esrum Sø, og resultaterne kan derfor ekstra-
poleres til Esrum Sø. Dog skal man tage højde 
for, at Esrum Sø indeholder en stor intern be-
lastning af fosfor /8/, når man skal vurdere 
den toksikologiske effekt, da fosfat har stor 
effekt på fordelingen af arsen i ferskvandsmil-
jøet og på arsens toksiske effekt på biota. I 
for søget fastlås det, at arsen tolerante planter 
let kan optage og akkumulere arsen, så længe 
As/P forholdet er < 10 i vandet, når forholdet 
er > 10 har arsen en skadelig effekt /12/. As/P 
forholdet i Esrum Sø har jeg vurderet til at 
ligge under 10.

En planteslægt, der ikke er tolerant, er 
vand aks /11/. Vandaks er generelt den domi-
ne rende undervandsplanteslægt i Esrum Sø, 
men dominerer ikke i Møllekrogen /8/. Mu-
ligvis kan arsen belastningen i Møllekrogen 
være forklaringen på dette.

Forsøget viste også en indirekte skadelig 
effekt af arsen på ferskvandsplanter ved det 
næsten fuldstændige fravær af bentiske organ-
ismer trods tilstedeværelsen af fosfat /12/. 
Den derved følgende reduktion i frigivelsen af 
næringsstoffer bundet i organisk stof i sedi-
mentet kan ekstrapoleres på Møllekrogens 
samfund.

Miljøministeriet har sat økotoksikologiske 
kvalitetskriterier for en række uorganiske 
stoffer i vandløb, værdien for arsen er sat til 4 
µg As/l. En værdi der skal sikre biodiver-
siteten i vandløb.

Anvendeligheden af artikel 6
Habitatdirektivets artikel 6 stk. 2 bygger på 
forebyggelsesprincippet, jævnfør undgå og 
kan være betydelig i artikelteksten, og pas-
sende foranstaltninger skal derfor tages, før 
en skade er sket. Da forringelse i Kommissio-
nens fortolkning er defineret som: fysisk for-
ringelse, der indvirker på en naturtype /10/, 
kan belastningen af arsen i Møllekrogen anses 
som en fysisk forringelse, der påvirker de 
beskyttede naturtyper, da arsen kan reducere 

Figur 3. Esrum Sø med dybdekurver og den sydlige bugt Møllekrogen /7/.

udbredelsen af arterne, der er karakteristiske 
for de to naturtyper. 

Jeg har vurderet, at der er en risiko for, at 
arsen har en skadelig effekt på Esrum Søs ud-
pegningsgrundlag, da der er risiko for, at ar-
sen kan reducere udbredelsen af naturty-
perne lokalt i Esrum Sø. Dette er vurderet på 
baggrund af arsen koncentrations niveauerne 
i Møllekrogen, den kontinuerte belastning af 
Møllekrogen af arsen, og det at Møllekrogen 
er vigtig i forhold til forekomsten af de ud-
pegede naturtyper.

For at fastlægge, om artikel 6 stk. 2 kan an-
vendes på forholdet, skal forringelsen af na-
tur typerne i Esrum Sø endvidere vurderes i 
forhold til bidraget af disse naturtyper og af 
det enkelte Natura 2000 område, til netvær-
kets sammenhæng /10/. Bidraget af de 
enkel te Natura 2000 områder i Danmark 
fastlægges i Natura 2000 planerne, der blev of-
fentliggjort den 14. januar 2010. Planerne un-

dergår en offentlig høring på nuværende tids-
punkt. Dvs. formålet ligger endnu ikke klart 
for Natura 2000 område 133, og derved er det 
ikke vurderet, om denne forringelse af Esrum 
Sø og de udpegede naturtyper er betydelig i 
forhold til habitatdirektivets mål. Dette kan 
først vurderes, når planerne ligger klar efter 
høring. Derfor er det ikke klart endnu, om ar-
tikel 6 stk. 2 kan anvendes på forholdet. 

Hvis artiklen kan anvendes, er Danmark 
forpligtet ifølge direktivet til at tage passende 
foranstaltninger for at undgå en forringelse af 
de naturtyper, Esrum Sø er udpeget for at be-
skytte. Hvis Danmark ikke lever op til denne 
forpligtigelse, kan det ende med en sag ved 
EF-domstolen.

Foranstaltninger imod spredningen  
Selvom det ikke er klart endnu, om forrin-
gelsen er betydelig i forhold til netværkets 
sammenhæng, må der udføres afværgeforan-
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staltninger imod spredningen, da der ikke 
er tvivl om, at arsen er skadeligt for biota og 
miljøet. Der er intet blevet gjort ved grunden 
siden lukningen i 1977, bortset fra, at der er 
sat ”adgang forbudt” skilte op og hegn, der 
nogen steder med lethed kan forceres (fig. 4).

Forskellige tiltag kan udføres f.eks. opgrav-
ning af den forurenede jord, dog er dette 
både en økonomisk og miljømæssig dårlig 
løsning på nuværende tidspunkt. Et forslag til 
en foranstaltning, der levede op til økonomi 
og miljø, er en befæstning af grunden. Sådan 
en foranstaltning ville forhindre en spredning 
af arsen til Esrum Sø. 

sandra FaLKenBerg Hansen, nyuddannet cand. scient. 
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