
Hvad nu hvis vi kunne mindske risikoen for kræft ved at sænke 

grænseværdien for nitrat i grundvandet?  

 

For meget nitrat i drikkevandet er sundhedsfarligt, da det hæmmer kroppens evne til at optage ilt. I 

Danmark er grænseværdien for nitratindholdet i grundvand og drikkevand 50 mg nitrat pr. liter. 

Kravet fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen og er i overensstemmelse med EU’s 

drikkevandsdirektiv samt verdenssundhedsorganisationens (WHO) vejledende værdi. Dog har en 

enestående dansk undersøgelse påvist at der er øget kræftrisiko ved nitrat-koncentrationer langt 

under grænsens værdien og det kan meget vel tvinge miljøministeriet til at revurdere den 

gældende grænseværdi. Dette vil få vidt strækkende konsekvenser. Tænk f.eks. på hvad det vil 

betyde for de danske vandforsyninger, for landbrugets muligheder for at gøde og for efterspørgslen 

på sensorløsninger til målinger af nitrat.  

 

Forslag til mulige fokusområder:  

• Hvilke konsekvenser vil det få for vandforsyninger og landbruget, hvis grænseværdien 

bliver sat ned fra 50 til 25 mg/l? 

• Hvilken betydning vil en ændring af grænseværdien have for efterspørgslen på Just-

measures monitoreringssystem? 

Potentielle samarbejdsvirksomheder og organisationer: 

 

Just-measure tilbyder et online monitoreringssystem, som giver hurtigere og mere sikre tal for den 

faktiske nitratudledning. Konceptet er baseret på sensorer og digitalisering af data, hvor data fra 

sensorerne sendes til en cloud-platform, hvorfra data behandles, så resultaterne kan tilgås via web 

og app. Læs mere her: http://just-measure.com/  

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1070
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.31306
http://just-measure.com/


Det får du som studerende ud af at være med i What If Lab: 

• En skrivebordsplads i et innovativt miljø blandt andre studerende og iværksættere 

• God og gratis kaffe i ubegrænsede mængder 

• Et styrket erhvervsnetværk – både med din samarbejdsvirksomhed, og med andre 

virksomheder fra branchen.  

• Adgang til og vejledning omkring: analyser og behov, adgang til rensningsanlæg + 

vandboring, laboratoriefaciliteter og udstyr til vandanalyser, samt meget andet.  

• Relevant erhvervserfaring – allerede inden du dimitterer fra studiet 

• Hvem ved, måske er What If Lab vejen til dit første job? 

 

Ansøg og kontakt 

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ansøg direkte ved at sende en kort ansøgning på 

mail til Maja Arenfeldt Kragh 30136566 mak@cleancluster.dk  

 

mailto:mak@cleancluster.dk

