Hvis du bor i en by, er der stor sandsynlighed for, at jorden på din grund er lettere forurenet. Forureningen stammer fførst og fremmest fra traﬁk og industri.
Børn er særligt følsomme over for forurening. Hvis du har små børn, bør du derfor følge
rådene i denne pjece. Det er fx en god idé at vaske hænder
nder og skif
skifte sko efter udend rsleg og havearbejde – og at vaske hjemmedyrket frugt og gr
dø
grønt inden spisning.
Lettere forurenet jord
Mange steder i Danmark er jorden i byzone lettere forurenet. Odder Kommune har
nuanceret sin vurdering af forureningsgraden, og derfor er kun godt halvdelen
af jorden i Odder By og i Hou områdeklassiﬁceret som lettere forurenet.
Du kan ikke umiddelbart selv se eller
lugte, om jord er lettere forurenet. Hvis
du bor i byen, skal du regne med, at det
er den.
Forureningen er opbygget gennem mange
år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning
og industriens udledninger af røg og støv.
Lettere forurenet jord er ikke så forurenet,
at du skal fjerne den. Men der kan være god
grund til at tage nogle enkle forholdsregler.

Områdeklassiﬁcering
I stedet for at undersøge hver enkelt
grund er det besluttet, at alle bydele,
der er etableret før 1940 i Odder og
Hou som udgangspunkt er klassiﬁceret
som lettere forurenet. Dette kaldes områdeklassiﬁcering.

Børn
Små børn har en tendens til at proppe alt
i munden; jord, beskidte ﬁngre, legetøj og
meget andet. Netop små børn er særligt
følsomme over for forurening. Det skyldes, at deres krop er under udvikling.
Haven
Dyrk altid grøntsager i ren jord, hvis små
børn er med til at dyrke dem. Dermed undgår du, at børnene propper forurenet jord i
munden, når de er med i køkkenhaven.
Du kan evt. bygge højbede med ren jord
eller bruge plantekasser og -sække.
Flytning af jord
Hvis du bor i et område, der er klassiﬁceret som lettere forurenet, har du pligt til
at anmelde ﬂytning af jord til kommunen.
Drejer det sig om højst 1 m3 jord, kan du
køre jorden til den kommunale genbrugsstation, hvor du blot skal oplyse navn, og
hvor jorden kommer fra.
Formålet med anmeldepligten er at sikre,
at lettere forurenet jord ikke bliver spredt
til uforurenede arealer.

Gode råd i hverdagen
… om børn
Hvis jorden på din grund er lettere forurenet, bør du beskytte små børn ved at
følge disse råd:
>
>
>
>
>

>
>

Vask altid hænder inden et måltid og
efter udendørsleg.
Sørg for, at børnenes negle er kortklippede.
Brug forskellige sko indenfor og
udenfor.
Gør ofte rent i hjemmet.
Læg fast bund i sandkassen, så børn
ikke kan grave sig ned til lettere
forurenet jord.
Læg underlag under gynger og andre
legeredskaber.
Brug ikke garderober som legearealer.

Forskellige forureningsgrader

… om havearbejde
Det er ikke sundhedsskadeligt at spise
frugt og grønt, der er dyrket i lettere
forurenet jord, hvis du følger nogle få og
fornuftige råd:
>
>
>
>
>
>
>

Dæk den bare jord i bedene – og jord
under buske – med barkﬂis eller andet.
Vask og rengør både frugt og grøntsager inden tilberedning eller spisning.
Skræl rodfrugter inden spisning.
Sørg for, at børn ikke leger, graver
eller spiser i dyrkningsarealet.
Dyrk ikke jordbær og krydderurter i
lettere forurenet jord.
Vask hænder efter havearbejde
– også hvis du bruger havehandsker.
Skift sko efter havearbejde.

Sundhed
Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet
jord er beskeden sammenlignet med
mange andre risikofaktorer. Risikoen
svarer fx til den risiko, vi udsættes for
fra de fødevarer, vi spiser, og er væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening
i større byer.

ligger i et område, der er klassiﬁceret
som lettere forurenet.
Ejendomsmægleren har pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er lettere forurenet eller kortlagt
som forurenet. Derudover har sælgeren
pligt til at oplyse om en evt. forurening
på ejendommen.

Du kan minimere risikoen ved lettere forurenet jord ved at følge rådene i denne
pjece.
Økonomi
Du kan ikke blive tvunget til at betale
for, at den forurenede jord på din grund
bliver fjernet, da du ikke selv er skyld i
forureningen. Og der er slet ikke nogen
grund til at fjerne jorden, hvis du blot
følger rådene i denne pjece.
Odder kommune har valgt at nuancere
kortlægningen, og man kan ikke på
nuværende tidspunkt vide om områdeklassiﬁceringen evt. vil have effekt på
huspriserne, men som udgangspunkt er
der ikke grund til at forvente, at dit hus
falder i værdi.
Køb/salg af ejendom
Hvis du overvejer at købe eller sælge en
ejendom, kan du henvende dig til kommunen og få at vide, om ejendommen

Hvis du vil vide mere
> Odder Kommunes hjemmeside:
www.odder.dk/natur_miljoe
> Miljøstyrelsens hjemmeside:
www.mst.dk/jord
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EN HVERDAG MED JORD I BYEN
- gode råd

