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Undersøgelser af evt. forekomst af PFOS i vandløb 

 
Vi skriver til dig for at orientere om at Miljøstyrelsen forventer at indsamle prøver fra et vandløb 

på eller ved din ejendom.  

 

Der er fundet forhøjede niveauer af stoffet PFOS (perfluoroctansulfonsyre) i vandområder tæt 

på brandøvelsespladser. Derfor vil Miljøstyrelsen i efteråret 2021 indsamle biotaprøver (fisk) fra 

udvalgte vandløb, der ligger i nærheden af områder, der har været anvendt til brandøvelser. 

Vandområderne er udvalgt på baggrund af Danske Regioner og Forsvarets Ejendomsstyrelses 

liste over brandøvelsespladser. Du kan se listen på Miljøstyrelsens hjemmeside – og tilgå den via 

dette link.  

 

De indsamlede prøver vil blive analyseret for deres indhold af PFOS og andre perfluorerede 

forbindelser (PFAS), og målingerne vil dermed bidrage til at afklare, hvorvidt stofferne findes i 

vandområderne eller ej.  

 

Fiskene vil blive indsamlet i perioden fra den 15. – 15. november 2021, og analyserne af fiskenes 

indhold af PFOS og PFAS vil ske i perioden 1. november – 31. december 2021. Indsamlingen af 

fisk vil ske ved hjælp af elektrofiskeri. I dybe vandløb vil det ske fra båd mens det i mindre 

vadbare vandløb, vil ske ved vadning i vandløbet. Indsamlingen af fisk på en station forventes at 

tage mellem 1 og 2 timer.  

 

Der er vedlagt et kort sidst i brevet, hvor du kan se stationernes placering.  

 

Hvis du vil vide mere om PFOS/PFAS kan du ind på Miljøstyrelsens hjemmeside 

(https://mst.dk/service/nyheder/bliv-klogere-paa-pfaspfos-forurening/), her finder du links til 

nyheder, publikationer og fakta om PFAS-forurening.  

 

Se resultaterne 
Resultaterne fra undersøgelsen vil først foreligge i begyndelsen af 2022, hvor resultaterne vil 

kunne findes i databasen miljoedata.miljoeportal.dk/. 

 

Lovhjemmel. 

Besøget har lovhjemmel i naturbeskyttelseslovens § 76, skovlovens § 49 og § 33 i lov om 

vandplanlægning. 
 
Adgangsforhold 
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Er der særlige forhold ved færdsel på din ejendom, som vi skal være opmærksomme på – for 

eksempel erhvervsmæssig jagt, fritgående tyre, låste bomme og lignende, eller ønsker du 

yderligere oplysninger om vores undersøgelser på din ejendom, kan du henvende dig til 

Miljøstyrelsens Informationscenter via mail eller telefon se nedenfor. 

 

Hvis andre benytter dit område – for eksempel jægere, lejere eller forpagtere, vil det være en 

stor hjælp, hvis du vil informere dem om vores besøg, så de er forberedt.  

 
Hvis du ikke ejer området 

Hvis du ikke er ejer af de(t) omtalte areal, kan du se bort fra dette brev. Hvis du kender navnet 

på den nye ejer, vil vi blive glade for at få oplyst dette. 

 

Behandling af persondata 

Miljøstyrelsen indsamler data/viden om vand- eller naturområder på din ejendom. De 

indsamlede undersøgelsesresultater bliver gemt i databaser og anvendes til udarbejdelse af 

rapporter om vandmiljøet og naturens tilstand i Danmark. 

 

Det fremgår af Miljømålsloven og bekendtgørelse nr. 835 af 27/6/2016 om overvågning af 

overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale 

naturbeskyttelsesområder mv., at Miljøstyrelsen skal udføre disse undersøgelser. 

 

Miljøstyrelsen henter oplysning om din adresse fra OIS-registret og cpr-nr. fra CPR-registret for 

at kunne skrive til dig. Brevet/mailen gemmes i et journalsystem.  

 

Dine data behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, 

databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og efter arkivlovgivningen. 

 

Vi overlader dine personoplysninger til Miljøstyrelsens databehandlere, herunder bl.a. Statens 

IT.  

 

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik på https://mst.dk/service/om-

miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik, hvor du også kan orientere dig om, hvilke 

rettigheder du har, samt hvordan Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes. 

 

Vil du vide mere? 

Du kan få flere oplysninger om undersøgelserne og Miljø- og Fødevareministeriets arbejde ved 

at kontakte:  

 

Miljøstyrelsens Informationscenter:  

Tlf. 72 54 44 66 (mandag - torsdag kl 9:30 - 16.00 og fredag 9:30 - 15.00) mail: info@mst.dk  

 

Vi vil vise hensyn og forsøge at forstyrre så lidt som muligt, når vi udfører undersøgelserne. Vi 

håber, at besøget ikke skaber ulejlighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef Peter Kaarup 

Miljøstyrelsen Østjylland 

Vasevej 7 

8920 Randers 
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Placering af stationer 

 
 

Kortet indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.  


