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WORKSHOP I 
Vintermøde 2023 

 
Prøvetagning i overfladejord 
 
Tidspunkt  
Tirsdag den 7. marts 2023, kl. 13.30 – 16.40 
 
Sted  
Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsal 2  

 
Faglig tilrettelæggelse  
Konsulent Cecilie Amtorp og chefkonsulent Anne Sivertsen, Region Hovedstaden 
Geolog Sine Thorling Sørensen og udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR 
Biolog Cecilie Ries, Region Sjælland 
 
Arrangør 

Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk 
 
Emne 
Miljøprojektet ”Prøvetagningsstrategier til undersøgelse af overfladejord” (Miljøprojekt nr. 2173, 2021) 
har efterfølgende fundet begyndende udbredelse i branchen. Miljøprojektet giver mulighed for at 
”skræddersy” en undersøgelsesstrategi, der passer til en given lokalitet og de administrative beslut-
ninger, der skal træffes pba. undersøgelsen. Dette står i kontrast til den hidtidige praksis med feltind-

deling og blandprøver af fem nedstik; dvs. en meget ”ensrettet” strategi. 
 
Formålet med workshoppen er at dele og diskutere praktiske erfaringer med anvendelse af princip-
perne i Miljøprojektet, samt afledte problematikker heraf, med andre branchekollegaer: 
 

 Overvejelser vedr. valg af undersøgelsesstrategi ift. formål (feltstørrelse, felter eller ej, bland-

prøver eller enkeltstik …) 
 Tolkning af resultater, hvornår har vi undersøgt tilstrækkeligt 
 Oversættelse af resultater til administrativ beslutning 
 Økonomiske konsekvenser ift. hidtidig praksis 

 Evt. tilgrænsende problemfelter (jordhåndtering, udbredelse i det private…) 
 
Form og indhold 

Workshoppen vil tage udgangspunkt i korte inspirationsoplæg (á 7-10 min) fra forskellige aktører 
(rådgiver og regioner). Med udgangspunkt i konkrete undersøgelser belyses erfaringer og problemstil-
linger med vekslende teknisk og administrativ vinkling.  
 
De første eksempler på gennemførelse af undersøgelser baseret på Miljøprojektet, afslører at anven-
delse af nye strategier medfører afledte problemstillinger, f.eks. ift. tolkning af høje værdier i enkelt-
stik/-dybder med eller uden rumlig struktur, samt håndtering af disse frem mod en robust administra-

tiv beslutning. Tidlige erfaringer viser også at overfladejordsundersøgelser kan have mange ligheds-
punkter med ”videregående undersøgelser”, herunder ift. anvendelse af konceptuelle modeller igen-
nem hele undersøgelsesforløbet. 
 
Det højere formål med workshoppen er at bidrage til en tidlig erfaringsdeling blandt aktørerne på om-
rådet; en erfaringsdeling som deltagerne kan spejle sig i, og som i sidste ende kan være med til at 

løfte kvaliteten og robustheden af overfladejordsundersøgelser til gavn for borgerne og miljøet. For at 

fremme dette mål benyttes interaktive elementer i workshoppen hvor Mentimeter inddrages til at sti-
mulere den aktive deltagelse og plenumopsamling fra gruppediskussioner (med blandende grupper). 
 
Målgruppe 
Rådgivere og myndigheder, der arbejder med kortlægning og jordhåndtering på kontaktrisikosager. 
 

Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig 
Ændringer kan forekomme 

http://www.atv.jord.grundvand/

