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Baggrund 
 
Departementet for Forskning og Miljø, Grønlands Selvstyre har anmodet DCE 

om at kommentere på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses notat ”Opfølg-

ning på naturlig nedbrydning i den mættede zone” (herefter ”Notatet”).   

Notatet omhandler resultater fra supplerende undersøgelser i forbindelse med 

grundvandsmonitering på Grønnedal i 2021. Jævnfør notat er formålet med 

undersøgelserne en kvantificering af det naturligt forekommende nedbryd-

ningspotentiale af olie i den mættede zone i jorden ved Grønnedal. Formålet 

med undersøgelsen er at få et grundlag for, hvor meget den naturligt fore-

kommende nedbrydning kan bidrage med f.eks. i en aktiv oprensningsproces, 

hvor der af tekniske årsager må efterlades forurening i den mættede zone 

f.eks. efter en afgravning, samt til vurderingen af hvilke forurenede områder, 

der skal prioriteres til en henholdsvis aktiv og passiv forureningsindsats. 

 

DCE´s kommentarer og anbefalinger 

Undersøgelserne af potentialet for naturlig nedbrydning af olie i jorden ved 

Grønnedal er udført med støkiometriske beregninger baseret på målte kon-

centrationer af ilt, reduceret mangan, nitrat, opløst jern, sulfat, metan og bikar-

bonat. Dette udføres på baggrund af vandprøver indsamlet opstrøms, i og 

nedstrøms kilde- og faneområder med olieforurening. DCE noterer, at bereg-

ningerne ikke inkluderer størrelsen af flow og flux af stofferne ind og ud af om-

råderne med olieforurening, samt at potentialet for naturlig nedbrydning af 

olie er angivet [mg/l]” (Tabel 2.1 i notatet).  

Notatet konkluderer, at målingerne fra 2020 indikerer, at der sker en ”væsent-

lig naturlig nedbrydning af oliestoffer i den mættede zone til trods for en lav 

grundvandtemperatur og begrænsende næringsstoffer”. Notatet anbefaler 

ikke at gentage arbejdet fra 2020 fremover. 

DCE’s vurderinger og anbefalinger: 

DCE vurderer, at notatet sandsynliggør, at der forekommer en naturlig ned-

brydning af oliestoffer i den mættede zone indenfor kilde- og faneområderne. 

DCE vurderer, at angivne nedbrydningsprocesser er retvisende og i overens-

stemmelse med kendte kemiske og biologiske processer i iltrige og iltfattige 

grundvandsmagasiner.  

DCE vurderer ikke, at de gennemførte målinger og beregninger kan påvise 

størrelsesorden af den naturlige olienedbrydning. DCE forholder sig derfor kri-

tisk over for formuleringen om, at undersøgelserne har påvist, at den naturlige 

nedbrydning er af ”væsentlig” karakter, som angivet i notatets konklusion. 

DCE vurderer, at der er behov for supplerende oplysninger til at fastlægge 

nedbrydningsrater (fx mg olie der nedbrydes per måned). DCE anbefaler så-

ledes, at vurderingsgrundlaget styrkes med data for nedbrydningsrater, 

grundvandsstrømning igennem kilde- og faneområder og opholdstider af 

oliestoffer i kilde- og faneområder.  
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DCE anbefaler desuden, at notatet også forholder sig til hvilke oliekomponen-

ter, der forventes at være henholdsvist let og svært nedbrydelige under natur-

lige forhold, samt restprodukternes mobilitet i den mættede zone. 

 


