
VIL DU VIDE MERE?
Der er flere spændende kilder til dem der ønsker at vide 
mere om PFOS og PFAS-forbindelser:

- Film: ’Dark Waters’ fra 2019, der bygger på en virkelig 
historie fra USA om brugen af Teflon (PFOA). Kan ses via 
Netflix eller lejes på andre tjenester.

- Artikel: ’Flourstoffer: 10 tips til at undgå dem’, fra For-
brugerrådet Tænk

- Podcast: ’Genstart: Jorden er giftig’ fra 6.september 
2021

- Artikel: ’Hvorfor er PFAS farligt’, fra Fagbladet 3F

(Alle kilder ovenfor er aktive links som du kan klikke på, 
hvis du vil læse mere)

I 2021 kom der i løbet af efteråret fokus på det giftige stof PFOS. Et stof der blandt andet kan optræ-
de i pizzabakker, regntøj og brandslukningsudstyr. Fokus blev fornyet, da en gruppe borgere i Korsør 
havde spist kød fra køer, der græssede på en forurenet grund. Det førte hurtigt til undersøgelser af, 
hvilke brandslukningspladser i Danmark der havde gjort brug af PFOS. Heldigvis viser vores tests af 
drikkevandet, at Grindsted går fri for bekymring om PFAS-forbindelser (den samlede betegnelse for 
en række flourholdige stoffer, hvoraf PFOS er et af dem).

Kan kædes sammen med alvorlige sygdomme
Når først PFOS ender i naturen hober det sig op i både dyr og planter. Det er også på denne måde det 
har fundet vej til Korsør-borgerne via kalvekødet. Stoffet er farligt for det menneskelige immunfor-
svar allerede i små mængder, ligesom det kan medvirke til et forhøjet kolesteroltal, hos både voksne 
og børn.

Store undersøgelser er igangsat
PFOS er også et stof som bevæger sig gennem fx vandløb eller i grundvandet. I sidste ende kan det 
ende i verdenshavene og derfor er der globalt igangsat flere undersøgelser. I Danmark har vi allerede 
hurtigt været igang med, at undersøge, hvor det har været brugt, ligesom Danske Vandværker og 
DANVA allerede har fået deres vandværker til at undersøge, hvorvidt der er PFAS i drikkevandet. 

Heldigvis har det vist sig ikke at være et stort problem endnu, da blot tre vandværker har fundet 
forurening over grænseværdierne, mens kun 11 vandværker har fundet forurening af vandet under 
grænseværdierne. I Grindsted er det endnu bedre, da seneste test viser, at der ingen rester af PFAS 
findes i drikkevandet.

Dermed kan vi igen konkludere, at drikkevandet er godt i Grindsted, samt at vi skal være taknemlige 
for de dybe vandboringer, der sikrer, at vi henter vandet op gennem et tykt lerlag, som forhindrer 
nedsivninger.

FAKTA OM PFAS
Der findes flere tusinde PFAS-stoffer, hvoraf de mest 
kendte forbindelser er PFOA, PFOS og PFOSA.
Stofferne bruges bredt i industrien som smuds-
afvisende overfladebehandling af for eksempel tøj og 
tæpper, imprægnering af papir og pap, samt i belægning 
af teflonplader.
Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt 
bredt af blandt andet Forsvaret ifm. brandøvelser (sluk-
ningsskum) og findes i dag spredt i miljøet

(Kilde: Danske Vandværker)
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https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/fluorstoffer-tips-til-undgaa-dem
https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/fluorstoffer-tips-til-undgaa-dem
https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2021-09-06
https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2021-09-06
https://fagbladet3f.dk/artikel/hvorfor-er-pfas-farligt

