
 
 

 

Vejledning til emballering af jordprøver til miljøanalyse 
 

Ved spørgsmål kan Højvang Laboratorier A/S kontaktes på tlf: 5824 2458 

Neddeling af prøver (alm jordflytning analysepakke)  
For at kunne analysere en jordprøve korrekt iht. miljømyndighedernes krav, skal der 

til HVER PRØVE indsendes følgende: 
 

 
 

Membranglas 

1 membranglas med ca. 50 g jord, dette svarer 
ofte til ca. halvt fyldt, lidt mindre ved leretjord.  

Afvigelse af jordmængden fra 40-60 g i 
membranglasset, vil medføre en anmærkning 

på rapporten. 
Vær opmærksom på, at gevindet på glasset skal 

holdes rent for jord, grundet risiko for utæt 
glas, med afdampning til følge. Markér glasset 

tydeligt. 
 

Glassene sættes gerne i papkassen for at skåne 
dem under transporten.  

 
 

PE-pose 

1 PE-pose med jord, fyldt til kanten af det hvide 
mærke. Posen lukkes med strips. 

PE-posen er mere miljøvenlig og bør anvendes 
hvis der ikke skal laves PID-måling.  

PID-målinger kan ikke foretages på en alm. PE-
pose, da disse ikke tilbageholder alle flygtige 

stoffer. 
Rilsanpose (som alternativ til PE-pose) 

1 rilsanpose med jord, fyldt til kanten af det 
hvide mærke. Posen skal indeholde luft. Posen 
lukkes med strips efter ombuk og foldning af 

toppen, så posen holder tæt. 

Pakning af køletasker 
For at undgå arbejdsskader hos medarbejderne bedes taskerne maksimalt pakket 

med 12 kg! 



 
 

 

Vejledning til emballering af jordprøver til miljøanalyse 
 

Ved spørgsmål kan Højvang Laboratorier A/S kontaktes på tlf: 5824 2458 

Emballage 
Membranglas, PE-poser/rilsanposer og strips kan bestilles ved telefonisk 

henvendelse på tlf: 5824 2458 eller logistik@hmlab.dk 
 

Prøvemærkning 
Vær opmærksom på, at markere prøverne tydeligt med prøvenumre eller navn.  
Disse markeringer skal stemme overens med rekvisitionen, for at der ikke opstår 

tvivl om hvilke analyser, der skal udføres på hvilke prøver. 
 

Rekvisition 
Før prøverne kan analyseres, skal der foreligge en korrekt udfyldt rekvisition.  

En blank rekvisition kan downloades fra www.hmlab.dk/rekvisitioner.  
Udfyld omhyggeligt alle kundeoplysninger samt ønsker til analyser og leveringstid, 

samt alle prøver gives individuel ID og evt. dybde.  
 

 
 

 
 

Den udfyldte rekvisition følger prøverne (ligges i jordtaskerne) og kan med fordel 
også sendes på mail til rekvisition@hmlab.dk.  

 
HUSK at varsle laboratoriet inden der indleveres hasteanalyser på 1 og 2 dags.  

 
Afhentning af prøver 

Kontakt laboratoriets logistik afdeling på tlf: 5824 2458 eller på logistik@hmlab.dk. 
Hvis prøverne ønskes afhentet samme dag, skal din bestilling være hos os  

inden kl. 15:45 – fredag dog inden kl. 15:15.  
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