Gode råd om at bo
på en lettere forurenet grund

regionsyddanmark.dk

Hvis du følger nogle enkelte råd, behøver
det ikke at være farligt at bo på en forurenet
grund.

Generelt bør du undgå:
•
•
•
•
•

At børn får jord i munden
At få jord med indendørs
At indånde støv fra jorden
At få direkte hud kontakt med jorden
At spise produkter fra dyr, der holdes på
forurenet jord
(fx fjerkræ, æg, kaniner)
• At spise frugt og grønt dyrket på forurenet
jord

Indret haven fornuftigt
Risikoen kan mindskes væsentligt, hvis haven
indrettes fornuftigt. Det frarådes at dyrke
grøntsager og bær i den forurenede jord.
I lettere forurenet jord kan du godt dyrke
grøntsager. Men de skal renses omhyggeligt
inden brug. Rodfrugter skal skrælles. Undgå
helt at dyrke jordbær.
Det bedste er at dyrke grøntsager, bær eller
frugter i højbede, krukker, plantesække eller
blomsterkasser med ren jord. Afdæk de forurenede arealer udenom med fliser, barkflis,
grus, asfalt, græs eller andet for at undgå,
at støv og jord sætter sig på afgrøderne.

Vedligehold græsarealer så bare pletter
undgås.
Brug altid handsker og arbejdstøj, når du
laver havearbejde. Vask hænder og fodtøj
omhyggeligt bagefter.

Indret legearealer fornuftigt
Mindre børn er særligt følsomme, når det
gælder forurenet jord, da de ofte putter fingre, legetøj og evt. jord i munden. Legearealet
bør indrettes og vedligeholdes, så børn ikke
kan komme i kontakt med jorden.
Sandkasser bør have fast bund, og det er en
god idé at udskifte sandet ca. en gang om
året.
Legearealer bør være afdækkede eller græsklædte. Efterså med nyt græs, hvor græsset
bliver slidt af.

Vil du vide mere?
Ring til Jordforureningskontoret i Region Syddanmark på tlf. 7663 1972, gå ind på kontorets
hjemmeside på www.regionssyddanmark.dk
eller læs Miljøstyrelsens vejledning ”Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder”
på www.mst.dk.

