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Vil du vide mere?
Ring til Miljø og Råstoffer i Region Syddanmark
på tlf. 7663 1917
Besøg afdelingens hjemmeside på
www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer
Læs Miljøstyrelsens vejledning ”Rådgivning af
beboere i lettere forurenede områder” på
www.mst.dk

www.regionsyddanmark.dk

Gode råd om at bo på
en lettere forurenet grund
I byerne er mange boliggrunde lettere
forurenede som følge af trafik og industri
gennem tiden. Den er ofte blevet opbygget af mange års udledninger af røg og
støv og kan ikke altid ses eller lugtes. De
mest almindelige former for lettere foru
rening er tungmetaller og tjærestoffer.
Som udgangspunkt er jord i alle byområder vurderet til at være lettere forurenede.
At bo på en lettere forurenet grund
behøver ikke at være sundhedsskadeligt.
Ved at følge nogle få, enkle forholdsregler kan du mindske eller eventuelt
helt undgå kontakt med den forurenede
jord. Vær især varsom, når det gælder
børn, da de er særligt modtagelige for
forurening.

GENERELLE

GODE RÅD

Gode råd om børn
Specielt små børn er udsatte, fordi de
gerne graver i jorden og undersøger
ting ved at putte dem i munden.

Du kan beskytte børn ved at
følge disse råd
•• De skal altid vaske hænder efter
udendørsleg.
•• De skal bruge forskellige sko indenfor
og udenfor.
•• Læg fast bund i sandkassen, og
udskift sandet en gang om året.
•• Læg underlag under gynger og andre
legeredskaber.
•• Indret eventuelt et graveområde til
børn, hvor der er lagt mindst 1/2 meter
ren jord på overfladen.
•• Legearealer bør være græsklædte.
•• Dæk bar jord med fliser, sand eller
barkflis.

•• Undgå at få jord i munden.
•• Undgå bare pletter, så det ikke støver fra jorden.
•• Begræns direkte hudkontakt med jorden.

Gode råd om havearbejde
Det er ikke sundhedsskadeligt at spise
frugt og grønt, der er dyrket i en lettere
forurenet jord. Du kan spise alt, hvad du
dyrker i haven, blot du følger nogle fornuftige råd:

Flyt ikke lettere forurenet jord til steder,
hvor der er større mulighed for kontakt.
Hvis der skal fjernes lettere forurenet
jord fra grunden, har du pligt til at kontakte kommunen.

•• Vask frugt, grøntsager og bær grundigt for jord og støv, før du tilbereder
og spiser dem.
•• Skræl rodfrugter, før du spiser dem.
•• Brug krukker og plantesække til jordbær og krydderurter, da de er svære
at rengøre helt.
•• Afdæk den bare jord i bedene med
barkflis, sand, grus eller andet.
•• Dyrk eventuelt dine grøntsager i
plantekasser eller højbede med ren
jord.
•• Sørg for, at børn ikke leger i bede og
køkkenhaven.
•• Vedligehold græsarealer, så bare
pletter undgås.
•• Brug havehandsker.
•• Vask hænder omhyggeligt efter havearbejde.
•• Skift sko efter havearbejde.

Drejer det sig om højst 1 m3 jord, kan
du køre jorden til den kommunale genbrugsstation, hvor du blot skal oplyse dit
navn, og hvor jorden kommer fra.

Vil du i gang?
Du kan få nærmere oplysninger om,
hvordan du etablerer bunddække, flisebelagte områder osv., hos planteskoler
og lignende.

