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Inde igen
Undgå at slæbe jord med indendørs. 
Tøm og rengør derfor fodtøj og bukseopslag 
o.lign udenfor.

Sørg desuden for omhyggelig håndvask hvis du 
har arbejdet i forurenet jord.

Bortskaffelse af forurenet jord
Skal du fjerne forurenet jord fra din ejendom, 
for eksempel i forbindelse med byggeri, skal 
du tage kontakt til Svendborg Kommune, som 
henviser til den nærmeste deponering.

Udlejerens forpligtelser
Hvis der opdages en jordforurening, er en 
udlejer ifølge jordforureningsloven forpligtet 
til inden 4 uger at informere sine lejere.

 Gode råd
- når du bor på en lettere 
  forurenet grund

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan 
beskytte dig selv og din familie mod jord-
forurening, kan du kontakte:

Svendborg Kommune
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Telefon: 62 23 34 17 eller 62 23 34 11
E-mail: mt@svendborg.dk

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside: 
www.min.dk.

Regler om jordforurening og jordflytning:
l  Jordforureningsloven nr. 1427 af 04.12.2009
l  Jordflytningsbekendtgørelsen nr. 1479 
      af 14.12.2006
l  Bekendtgørelse om definition af lettere 
      forurenet jord nr. 554 af 19.05.2010

Venlig hilsen
Udvalget for Miljø og Teknik sv
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Handsker og passende arbejdstøj beskytter 
ved havearbejde. 

Gode råd om at bo på 
forurenede grunde
Undgå at
l  børn får jord i munden
l  indånde støv fra jorden
l  jorden kommer i direkte hudkontakt 
l  slæbe jord med indendørs 
l  spise frugt og grønt, som er produ- 
      ceret på forurenet jord

Husk efter udeophold at 
l  vaske hænder
l  tørre fødderne af 
l  tømme bukseopslag og fodtøj for jord
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Gode råd - når du bor på en lettere 
forurenet grund
Det behøver ikke være farligt at bo på en foru-
renet grund. Hvis du er bevist om risikoen og 
følger nogle simple råd. 
Dem kan du læse om her i folderen, så du kan 
mindske risikoen for dig og din familie.

Tungmetaller og tjærestoffer i jorden
På tidligere industrigrunde er der i de seneste 
år konstateret forurening med tungmetaller 
og tjærestoffer. Nedbrydning af tjærestoffer 
tager mange år, mens tungmetallerne aldrig 
forsvinder. 

Begge stoftyper binder sig til jorden. Derfor vil 
jorden være forurenet lang tid fremover. 

Forurening med tungmetaller eller tjærestof-
fer kan som regel ikke ses hverken på blomster 
eller dyreliv.

Børns leg
Små børn kan være særlig udsatte for foru-
renet jord, fordi de elsker at grave og under-
søger ting ved at putte dem i munden. Derfor 
skal der holdes ekstra godt opsyn med dem. 

Skal børnene have et område, hvor de kan 
grave, bør den forurenede jord erstattes med 
ren jord ned til ½ meters dybde. Læg eventuelt 
et markeringsnet under den rene jord. Arealet 
bør yderligere være afgrænset med hegn eller 
lignende, så den forurenede jord ikke blandes 
med den rene. Desuden bør der i sandkasser 
etableres et fast underlag, og sandet bør 
udskiftes hvert år. 

Haven
Risikoen på en forurenet grund kan mindskes 
væsentligt, hvis haven indrettes fornuftigt. 
Først og fremmest frarådes det at dyrke grøn-
sager og bær i forurenet jord. Sørg også for at 
alt bart jord er afdækket, så især små børn ikke 
kan komme i direkte kontakt med jorden. Det er 
vigtigt, at jorden ikke støver og dermed flytter 
rundt på de forurenende og skadelige stoffer. 

Afdækning kan sikres bedst med fliser, grus 
eller asfalt. Det er også muligt at afdække med 
flis eller grønt med bunddækkende planter 
eller græs. Planterne skal være grønne året 
rundt, og der må ikke opstå bare pletter. Vær 
opmærksom på, at børns leg og boldspil slider 
på en græsplæne.

Benyt altid handsker og dækkende arbejdstøj 
ved havearbejde. Husk efterfølgende at vaske 
hænder og rengøre fodtøj omhyggeligt.

Nyttehaven
Generelt bør man ikke spise grønsager, der 
stammer fra forurenet jord. Vælger du alligevel 
at dyrke grønsager, skal afgrøderne vaskes 
grundigt og skrælles, inden de tilberedes. Frugt 
og bær skal ligeledes skylles grundigt for støv. 
Undgå helt bær, der har vokset nær jorden, da 
de ikke undgår jordstænk, når det regner.

Man kan godt dyrke grøntsager på en forurenet 
grund uden risiko ved at have afgrøderne i 
højbede, plantesække eller potter med ren jord. 
Jorden på grunden kan eventuelt udskiftes ned 
til ½ meters dybde.

Dyr i husholdningen bør kun have adgang til ren 
jord.

Et højbed eller en plantekasse med ren jord er egnet 
til at dyrke grøntsager i på en forurenet grund.

Undgå at børn kommer i kontakt med 
forurenet jord.


