
Oplæggene fra infomøde 25. maj '21 
Infomøde 25-05-2021 for inviterede 
Medlemmer af Korsør Kogræsser- og Naturplejerforening var inviteret til informationsmøde 
den 25. maj kl. 18.30. 

Informationsmødet var ikke offentligt, men henvendte sig til foreningens nuværende og 
tidligere medlemmer, som har spist kød, hvor der er risiko for PFOS i kødet. 

Oplæggene fra mødet 
Oplæggene fra aftenens møde offentliggøres nu og kan ses herunder: 

 



PFOS i fødevarer

Korsør

 Informationsmøde 25. maj 2021
 Slagelse Kommune 

 Lulu Krüger
Miljøkemiker
Kemi og Fødevarekvalitet, 
Fødevarestyrelsen



Hvad gør Fødevarestyrelsen? 

• Indhenter oplysninger om forureningen 

• Er der dyrehold (kød, mælk, æg), fiskeri, dyrkning af afgrøder?

• Prøvetagning

• Nationale aktionsgrænser:
(Fisk: 4,33 ng/g og andre fødevarer: 0,16 ng/g)  

• Resultater til risikovurdering – DTU Fødevareinstituttet

• Evt. tilbagetrækning af fødevarer - markedsførte

• Anbefalinger til forbrugere – dialog med interessenter

/ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Fødevarestyrelsen2



Prøvetagning - Analyser

• Analyse af 1 + 3 prøver kød (fire kalve fra 2020)

• 4 prøver af fisk (kvabber, ålekvabber, hundestejle og rejer) fra Noret

• 1 prøve af ål

• 11 prøver af grøntsager og frugt fra ni kolonihaver i Rundingen

(Jordskokker, porrer, løg, kartofler, peberrod, jordbær, jostabær, solbær,
rabarber og æbler) 

• Spisefisk er nu fanget i Noret og afventer analyse

• Græsprøve til analyse

/ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Fødevarestyrelsen3



Resultater

• Alle fire kødprøver havde højt indhold (156, 180, 189 og 230 ng/g)

- Tidligere fund: svinekød: 1,4 ng/g

• Fisk – indhold af PFOS (3.1, 6, 0.7, 9 ng/g) 

- Tidligere fund: bundlevende fisk: 0,4-1,9 ng/g

• Ål: indhold (2.4 ng/g)

• Grøntsager/frugt: Intet målbart indhold

• Afventer resultater af spisefisk og græs i juni

/ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Fødevarestyrelsen 4



Helbredseffekter af PFAS og PFAS-helbredsundersøgelsen

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
Læge Paula Hammer og læge Janne Møller, overlæge Jonas Winkel Holm



PFAS i miljøet og kroppen

Sunderland et al. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2019 March ; 29(2): 131–147. doi:10.1038/s41370-018-0094-1. 



PFAS – maximalt forbrug 1990-2000

I slutningen af 1990’erne fundet PFOS i blodet

- Ophobning

- Langsom udskillelse, primært urin, over 5-10 år

Studier om PFAS-forbindelser og helbredseffekter?!

 Lav ”almindelig” udsættelse

Høj udsættelse

Dyrestudier

Miljøsager (arbejdsmiljø, forureningssager)

 Forbud mod anvendelse



Niveauer af PFOS i befolkningens 
blod over tid
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PFOS-gennemsnitsværdier over tid

mænd kvinder

“Time trends of perfluoroalkyl substances in blood in 30-year old Norwegian men and women in the period 1986–2007”

Environmental Science and Pollution ResearchPublished: 11 April 2021

https://link.springer.com/journal/11356
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-13809-6#article-info


PFAS i brandskum 

PFOS + i madindpakning, tekstildækning, kemisk produktion, 

rengøringsmidler, insektspray, shampoo, håndcreme, hydraulisk fluider til 

flyvemaskine.

PFOA + i madindpakning, tekstil-, metal-, plastik, papir- og fotografidækning, 

produktion af polymerer, insektspray, ukrudtsspray, teflon

PFHxS + i tæpper, papir og tøj



Adskillige miljøsager

F.eks. Rønneby, 2013 (PFAS-brandskum ophørt 
2003)

-> drikkevandsprøve med forhøjede niveauer af bl.a. PFOS, 
PFOA og PFHxS

-> blodprøver med forhøjede niveauer PFOS, PFOA og 
PFHxS

Korsør, 2021 (PFAS-brandskum ophørt omkring 
2000)

-> kalvekødsprøve PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDeA, 
PFUnA, PFOS (180 ng/g), PFHxS (4 ng/g)

-> blodprøver



PFAS – hvad ved man om 
helbredseffekterne ?

• Generelle helbredseffekter (voksne og børn)

• Graviditet og amning - og kun hos børn

*** Baseret på data fra studier med mennesker ud fra en sammenfattende rapport udarbejdet af flere 
amerikanske myndigheder (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – ATSDR, 
Environmental Protection Agency – EPA; Centers for Disease Control and Prevention – CDC) 
publiceret i maj 2021 indeholdende forskningsdata data frem til marts 2020: 

Perfluoroalkyls | Toxicological Profile | ATSDR (cdc.gov)

https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id=1117&tid=237


PFAS – generelle helbredseffekter -
både børn og voksne

Et vist forskningsmæssigt belæg for:

• Forhøjet kolesteroltal

• Let påvirkning af leveren - men ikke leversygdom

Forskning er i gang, men ikke belæg for:

• Slidgigt, stofskifteforstyrrelser, forhøjet blodtryk, forhøjet 
urinsyre, alm. ”blodfedt”/triglycerid, kræft, diabetes, 
nedsat nyrefunktion m.m.

*** Baseret på data fra studier med mennesker ud fra en sammenfattende rapport udarbejdet af flere 
amerikanske myndigheder (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – ATSDR, 
Environmental Protection Agency – EPA; Centers for Disease Control and Prevention – CDC) 
publiceret i maj 2021 indeholdende forskningsdata data frem til marts 2020: 

Perfluoroalkyls | Toxicological Profile | ATSDR (cdc.gov)

https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id=1117&tid=237


PFAS og kræft ?

• PFOA Måske en overhyppighed af 
testikelkræft og nyrekræft

• PFOS Ikke belæg for kræftrisiko 

• PFHxs Ikke belæg for kræftrisiko 

Der er nogle studier som har fundet en sammenhæng mellem PFOS og PFHxS og visse kræft typer, men det er ikke 
entydigt (se CDC side 536 og EFSA punkt 3.3.4.8. side 125), hvorfor man på nuværende tidspunkt kan hverken 
konkludere eller udelukke, at der kan være en øget risiko for visse kræftformer.

• PFDA og PFNA Ikke belæg for kræftrisiko 

*** Baseret på data fra studier med mennesker ud fra en sammenfattende rapport udarbejdet af flere 
amerikanske myndigheder (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – ATSDR, 
Environmental Protection Agency – EPA; Centers for Disease Control and Prevention – CDC) 
publiceret i maj 2021 indeholdende forskningsdata data frem til marts 2020: 

Perfluoroalkyls | Toxicological Profile | ATSDR (cdc.gov)

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id%3D1117%26tid%3D237&data=04|01|PGrandjean@health.sdu.dk|efe925cc9e2944af97be08d9268d9293|9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b|0|0|637583211752345582|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=5HB/dSKHKodZ/ZMLyfLbUpC0zHo3whrFwlkuDuyV8ms%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6223&data=04|01|PGrandjean@health.sdu.dk|efe925cc9e2944af97be08d9268d9293|9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b|0|0|637583211752345582|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=5zdFnPjdkUP3Pw/mt%2Bi/8xJjwVDnNrXsQE9anKjPJD4%3D&reserved=0
https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id=1117&tid=237


Graviditet– evidens fra humane studier

På nuværende 
tidspunkt er der ikke 
belæg for:

• Sukkersyge

• Nedsat frugtbarhed

• Abort

• For tidlig fødsel

• Misdannelser

• Lav fødselsvægt 
(måske få gram)

• Muligvis mindre 
øget risiko for 
forhøjet blodtryk

• måske 
svangerskabsforgiftning 
(æggehvidestof i urinen)

• Dog skal der flere 
faktorer til, altså 
forhøjet PFAS er 
ikke ensbetydende 
med at man udvikler 
sygdom

*** Baseret på data fra studier med mennesker ud fra en sammenfattende rapport udarbejdet af flere amerikanske myndigheder 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry – ATSDR, Environmental Protection Agency – EPA; Centers for Disease Control and 

Prevention – CDC) publiceret i maj 2021 indeholdende forskningsdata data frem til marts 2020: 

Perfluoroalkyls | Toxicological Profile | ATSDR (cdc.gov)

https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id=1117&tid=237


Amning – PFOS niveau hos børn
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Mogensen et al. Environ Sci Technol. 2015 September 01; 49(17): 10466–10473 



Helbredseffekter hos børn

• Påvirkning af 
immunrespons

• Nedsat immunrespons 
overfor vacciner

• Muligvis let øget risiko for 
infektion

• Dog skal der flere 
faktorer til, altså 
forhøjet PFAS er ikke 
ensbetydende med at 
man udvikler sygdom

På nuværende tidspunkt er 
der ikke belæg for:

• Astma 

• Forsinket pubertet

• ADHD

• Lav IQ

Winkens et al. Early life exposure to per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs): A 

critical review. Emerging Contaminants. Volume 3, Issue 2, June 2017, Pages 55-68

*** Baseret på data fra studier med mennesker ud fra en sammenfattende 

rapport udarbejdet af flere amerikanske myndigheder (Agency for Toxic

Substances and Disease Registry – ATSDR, Environmental Protection Agency –

EPA; Centers for Disease Control and Prevention – CDC) publiceret i maj 2021 

indeholdende forskningsdata data frem til marts 2020: 

Perfluoroalkyls | Toxicological Profile | ATSDR (cdc.gov)

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056650/3/2
https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id=1117&tid=237


PFAS-helbredsundersøgelsen

Svar på blodprøverne 

1) ”Almindelig” blodprøve-screening

• kolesterol, ”langtids-blodsukker”, stofskifte med mere. 

• svar de næste par uger

• unormale blodprøver -> tale med egen læge

2) PFAS

• PFOS, PFHxs PFOA, PFDA og PFNA

• skriftligt svar juli eller august

• Forhøjet tilbud om en rådgivende helbredssamtale
- på Holbæk Sygehus eller video/ telefon.

• Normal  ikke yderligere



” Forhøjet PFOS”… ?

- de fleste i 1990-erne eller starten af 00-erne ville have 
forhøjet PFOS set med nutidens øjne !



PFAS-helbredsundersøgelsen

• Hvis PFAS er forhøjet betyder det ikke du udvikler sygdom

• Ikke muligt at fastslå om en sygdom skyldes forhøjet PFAS

• Opfølgende undersøgelse til alle med forhøjet PFAS! - og 
sandsynligvis et forskningsprojekt

• ”Opfør jer som vanligt” i forhold til sundhedsvæsenet

• Behandlingen af sygdom er den samme - uanset PFAS-
niveau i blodet.

• Løbende information om undersøgelsen!

- e-boks, Sundhedsplatform, og Slagelse kommunes hjemmeside 



Tak for opmærksomheden 



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Velkommen til informationsmøde

Dagsorden

1. Baggrund og status for PFOS forureningen i Korsør v. Slagelse Kommune

2. PFOS målinger i fødevarer v. Fødevarestyrelsen

3. PFOS Helbredsundersøgelser og viden om helbredseffekter v. Region Sjælland

4. Spørgsmål

5. Afrunding

26.05.2021MIJØAFDELINGEN SIDE 1



STATUS PÅ PFOS FORURENINGEN I KORSØR
Informationsmøde, 
den 25. maj 2021

Jette Jungsberg
Leder i Miljøafdelingen



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

PFAS og PFOS
• Perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS forbindelser)

• PFAS forbindelser består af en gruppe på ca. 6000 aktive stoffer, 
heraf reguleres 12 stoffer som en samlet PFAS gruppe i Danmark

• Specielle overfladegenskaber – skyer både fedt og vand

• PFOS har været anvendt i mange produkter, maling, imprægnering 
af tæpper, møbler, overtøj, pizzabakker

• Ved brandslukningsskum giver det en hinde, der blokerer for ilt, 
reducerer temperaturen

25.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 3



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

PFOS er et miljøproblem
• Vandopløseligt og udvaskes til grundvand og overfladevand
• Persistent miljøgift, som ikke nedbrydes i naturen
• Bioakkumulerbar, dvs. den ophobes i planter, dyr og mennesker
• Problematisk ved lave koncentrationer
• PFOS generelt forbudt i 2006, 
• Brandslukningsskum anvendes til 2011

26.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 4



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Miljøkvalitetskriterier fra juli 2019

• Drikkevandskvalitetskriteriet 

100 ng/l PFAS, 6 ng/l PFOS

• Jordkvalitetskriterie 

400 ug/kg TS PFAS, 

30 ug/kg TS PFOS

• Badevandskvalitetskriteriet er 
10 gange kriteriet for 
drikkevand

1 vingummibamse =3 gram= 
3.000 mg=3.000.000 ug = 
3.000.000.000 ng (milliarder)

1 vingummibamser kan 
forurene 500.000 m3 vand

En dansker bruger årligt ca. 
40 m3 vand

26.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 5



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Baggrund og Korsør Brandskole
• Inden jul målt 975 ng/l PFOS i Korsør Renseanlæg udløb til 

Storebælt

• Kildeopsporing i februar viste, at PFOS primært kommer fra 
brandskolen bl.a. målt 13.000 ng/l i spildevand og 70.000 ng/l i 
regnvandet

• EU miljøkvalitetskrav i overfladevand gældende fra dec. 2018
Årsgennemsnit 0,13 ng/l marine vand 
Maksimumkoncentration 7.200 ng/l marine vand 

26.05.2021MILJØAFDELIGEN SIDE 6



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Miljøhistorisk redegørelse

• Brandøvelser siden 1979 på 
forskellige dele af området

• Frem til 2001 anvendt 
brandslukningsskum 
indeholdende PFOS

• Der er således tale om en 
forurening fra perioden 
1979-2001

26.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 7



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Det er sket indtil nu

• Brandskolens spildvands- og 
regnvandsledninger er spulet 
og tv-inspektion gennemført

• Grøften, hvor regnvandet 
udledes til er renset 

• Der er installeret et renseanlæg 
på brandskolen som renser 
PFAS forbindelser i 
spildevandet og regnvandet før 
udløb til Korsør Renseanlæg

• Kontrakt med miljørådgiver 
Niras til jord- og 
grundvandsundersøgelser

26.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 8

• Regnvandets PFOS indhold 
reduceret fra 70.000 til 21.000 ng/l

• Spildevandets PFOS indhold 
reduceret fra 13.000 til 9.500 ng/l

• Grøftens sediment PFOS reduceret 
fra 6100 ug/kg til 2700 ug/kg



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Jo
rd

fo
ru

re
n

in
g

sm
å
li
n

g
e
r

26.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 9

Målt i 11 haver, 
Øvre 0-10 cm
Mellem 10-30 cm
Nedre 30-50 cm

Jordkvalitetsgrænse
PFOS 30 ug/kg TS

4 haver >3ug/kg TS 
baggrundsniveau

1 have målt 120 
ug/kg TS

Grøften i ug/kg TS
Sider 7-300 
Sediment 2700
Brinken 615



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

• Drikkevand til Korsør By leveres af SK Forsyning fra boringer i 
Erdup vandværk og Forlev kildeplads – længere end 6 km væk fra 
brandskolen.

• Drikkevandet har siden 2016 været målt for PFAS/PFOS på de 
vandværker, der har potentielle forureningskilder i 
indvindingsoplandet.

• Der er oppumpes ikke vand i nærheden af brandskolen.

• Resultat af 2 målinger af de øvre grundvand i 2 kolonihaver viser 
hhv.  210 og 420 ng/l

Drikkevand og grundvand

26.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 10
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Sedimentprøver
0,7 – 10 ug/kg TS

10 vandprøver
3 prøver 9-18 ng/l

Kontakt med vand og 
havbund fastholdes af  
forsigtighedsgrunde
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6 strande ved 
Korsør Nor og 
renseanlæggets 
udløb målt - ingen 
forurening med 
PFAS/PFOS



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Opgaver den næste tid
• Flere undersøgelser i kolonihaven og grøften til 

afgrænsning af forureningen

• Kontrolprøver ved Grevens Træer

• Resultatet af forureningsundersøgelser på brandskolen

• Afrapportering fra Niras om resultatet af jord- og 
grundvandsundersøgelser primo juli, herunder oplæg til 
flere undersøgelser og/eller oprensning

• Flere undersøgelser af vandet i Korsør Nor og dialog med 
Styrelsen for Patientsikkerhed om deres anbefaling om at 
undgå vandkontakt i noret

26.05.2021MILJØAFDELINGEN SIDE 13



WWW.SLAGELSE.DKWWW.SLAGELSE.DK

Tak for opmærksomheden

Følg med i forureningen på slagelse.dk

www.slagelse.dk/PFOSkorsoer

Her ligger alle analyseresultater, kort og nyhedsbreve.

Du kan abonnerer på nyheder

26.05.2021MILJØAFDELINGEN> SIDE 14
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