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De nuværende kriterier for udvælgelse af pesticider til pesticidlisten til 
vandværkernes boringskontrol og drikkevandskontrol 
I forbindelse med den større revision af pesticidlisten i 2011 opstillede Naturstyrelsen og 

Miljøstyrelsen kriterier for udvælgelse af pesticider og nedbrydningsprodukter til listen med henblik 

på at anvende disse i de årlige vurderinger af, om der er behov for ændring af listen. De overordnede 

kriterier er: 

  

• Alle pesticider/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med pesticidfund er større 

end eller lig med 1 pct., og hvor der er et tilstrækkeligt stort statistisk grundlag med mindre 

 fundprocentens størrelse skyldes punktkildeforurening,  

 der mangler akkrediteret analyse,  

 fundene over tid er faldet så meget, at de ikke længere udgør en risiko for grundvandet.  

 

• Pesticider/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med pesticidfund er under 1 pct., 

men hvor der er fundet overskridelse af grænseværdien for drikkevand for 0,2 pct. af 

boringerne eller højere. 

 

 

Da kriterierne blev opstillet i 2011, var de baseret på de data for pesticidanalyser på grundvand, der 

kunne trækkes ud fra Jupiter. Disse data kom især fra grundvandsovervågningen GRUMO og 

boringskontrollen, men der var også i mindre omfang resultater fra forureningsundersøgelser samt 

data, der ikke med sikkerhed kunne henføres til en bestemt kategori. Endelig blev resultaterne fra VAP 

inddraget i vurderingen. For en række stoffer har der ikke været data i alle de nævnte 

moniteringsprogrammer. 

 

I en indledende udvælgelse af stofferne blev ovennævnte kriterier anvendt på de samlede data fra 

Jupiter. Stoffer, der var tæt på eller overskred kriterierne, blev herefter underlagt en individuel 

vurdering, hvor fx den tidslige udvikling i fund og eventuelle resultater fra VAP blev inddraget 

sammen med fx stoffets administrative status, altså om der var tale om et forbudt, reguleret eller 

godkendt stof. Endvidere blev anvendelsesområde og salgstal samt øvrigt detailkendskab benyttet efter 

behov.  

 

Da der er tale om ”umage” datasæt, er dette inddraget i den individuelle vurdering af stofferne. Med 

”umage” datasæt menes kort fortalt, at GRUMO måler i enkelte punkter, boringskontrollen kan 

opfattes som volumenmålinger (i tid og rum), mens VAP knytter specifikke anvendelser af bestemte 

pesticider til deraf følgende fund i ungt grundvand. 
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Kriterierne har således tjent som en grov sorteringsnøgle, mens den endelige beslutning om optagelse 

er foretaget ud fra en detailvurdering af det samlede materiale og tidligere erfaring med stofferne. 

Efterhånden som der indlæses flere data i Jupiter, kan fordelingen mellem resultaterne fra de 

forskellige moniteringsformer ændres. Derfor bliver der hvert år udtrukket et nyt datasæt til den årlige 

gennemgang til udvælgelse af stoffer til pesticidlisten. 

 

Hvis der findes pesticider over grænseværdien i grundvand ved testning i VAP, overvejes det, om der 

skal screenes for stoffet i GRUMO eller om det skal direkte på pesticidlisten.  
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Baggrund og formål 

 

Miljøstyrelsen har årligt efterspurgt en opgørelse over pesticider og nedbrydningsprodukters fund-

procenter opgjort som højeste målte koncentration af enkeltstoffer per boring for den samlede moni-

teringsperiode på op til 27 år. Ud fra disse data er der beregnet fundprocenter for hvert stof opgjort 

samlet for alle typer boringer i Jupiterdatabasen uanset pesticidanalysernes formål. Miljøstyrelsen 

har på baggrund af disse samlede fundprocenter brugt følgende kriterier for udvælgelse af pesticider 

og nedbrydningsprodukter til drikkevandsbekendtgørelsens obligatoriske analyseprogram: 1) Alle 

pesticider/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med fund er større end eller lig med 1 

% af de undersøgte boringer, og hvor der er et tilstrækkeligt stort statistisk grundlag, med mindre 

fundprocentens størrelse skyldes punktkildeforurening, der mangler akkrediteret analyse, eller at 

fundene over tid er faldet så meget, at de ikke længere udgør en risiko for grundvandet. 2) Pestici-

der/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med fund er under 1%, men hvor der er fundet 

overskridelse af kravværdien for drikkevand for 0,2% af boringerne eller højere. Stoffer som op-

fyldte et af disse to kriterier, blev derefter underlagt en individuel vurdering.   

 

I dette notat undersøges, hvorledes pesticiders fundprocenter varierer mellem forskellige typer 

grundvandsdata i Jupiterdatabasen. I undersøgelsen indgår data fra grundvandsovervågningens 

GRUMO-indtag (GR), data fra Boringskontrollen (aktive vandforsyningsboringer, BK), og data fra 

gruppen Andre Analyser (AA), der grundlæggende er prøver, der ikke passer i de to foregående ka-

tegorier.  

 

GRUMO datasættet giver et overblik over status og udvikling for pesticider i grundvandet, men er 

begrænset til de forholdsvis få stoffer, som indgår i NOVANA analyseprogrammet for grundvand. I 

en periode har GRUMO indtagene gennemsnitligt været placeret højt, set i forhold til indtag i vand-

forsyningernes indvindingsboringer, og det vil sige ofte i det øverste grundvand med større sand-

synlighed for at påvise pesticider, og dermed også følge udviklingen i pesticidfund.  

 

Boringskontrollen indeholder data fra indvindingsboringer, der var aktive i 2015. Datasættet dækker 

hovedsageligt de almene vandværker, men der er også et mindre bidrag fra boringer hos vandforsy-

ninger med mindre end 10 husstande, enkelt-indvindere, institutioner m.m. Udover det obligatoriske 
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analyseprogram har vandværkerne af egen drift analyseret for yderligere en række stoffer, som 

kunne være relevante i forhold til drikkevandsbekendtgørelsen. På den anden side er dette datasæt 

påvirket af, at vandværkerne ofte tager forurenede boringer ud af drift, så man kun finder få analy-

ser over grænseværdien og generelt lave fundprocenter. Data fra ikke-aktive indvindingsboringer 

overgår til datasættet Andre Analyser.  

 

Andre Analyser er lidt af en ”rodebunke”. Hovedindholdet er prøver med formålet Boringskontrol, 

det vil sige data fra boringer, som er eller har været tilknyttet de almene vandforsyningsanlæg, of-

test ikke-aktive indvindingsboringer, samt data fra ikke-aktive boringer hos enkelt-indvindere og 

vandforsyninger med mindre end 10 husstande. Derudover kan der være mange andre typer prøver i 

dette datasæt fx prøver fra markvandingsboringer, jordforureningsundersøgelser og punktkildeun-

dersøgelser.   

 

Endelig har vi beregnet fundprocenter for en undergruppe af Andre Analyser, nemlig prøver mærket 

"BK" (Boringskontrol), som er udtaget i perioden 2007-2015 (datasættet AABK 07-15). Denne sid-

ste gruppe repræsenterer data fra bl.a. nedlagte eller ikke-aktive indvindingsboringer, sandsynligvis 

med et mindre bidrag fra pejleboringer og moniteringsboringer. Ved kun at medtage data mærket 

”BK” fra 2007 og fremefter sikres, at det i stor udstrækning er boringer, som er, eller har været, til-

knyttet vandværkerne. Dette skyldes, at prøveformålet "BK" før 2007 blev anvendt til mange for-

skellige typer prøver, men at der efter 2007 har været flere prøveformål at vælge imellem, når prø-

ver indberettes til Jupiter, således at "BK" i højere grad er anvendt til prøver fra vandværkerne.  

 

Nedenfor har vi undersøgt, hvordan udvalgte pesticiders forekomst fordeler sig på de forskellige ty-

per datasæt, herunder fundprocenter beregnet for alle boringer vægtet efter antal undersøgte borin-

ger i de enkelte deldatasæt. Vi har desuden undersøgt, hvordan fundprocenterne i GRUMO afhæn-

ger af, hvor lang en periode opgørelserne dækker.   

 

Metode 

 

Hver boring/indtag repræsenteres af den højest målte koncentration i perioden. Nogle stoffer har 

kun indgået i en begrænset årrække, andre i alle moniteringsår. Tabeller og figurer i dette notat byg-

ger på pesticidudtræk fremsendt til Miljøstyrelsen den 18/4-2017 og 27/6-2017 til vurdering af, om 

resultaterne af Grundvandsovervågningsrapporten 2016 gav anledning til revidering af drikkevands-

bekendtgørelsens pesticidliste. Opgørelserne dækker data fra Grundvandsovervågningsrapporten 

(2016) for GRUMO og Boringskontrollen, samt udtræk for datasættet Andre Analyser samlet og 

Andre Analyser mærket ”BK” fra 2007 (AABK 07-15). I notatet er kun medtaget stoffer, som i 

hvert af de fire datasæt er analyseret mindst én gang i mindst 250 boringer for med rimelig sikker-

hed at kunne påvise en forekomst i 1% af de undersøgte boringer. Der er ikke lavet en opgørelse for 

stoffet 2,6-DCPP, idet dette stof tidligere havde to standat-numre, det vil sige, at 2,6-DCPP er ble-

vet indberettet til Jupiter som to selvstændige stoffer. På det tidspunkt, hvor dataudtrækkene blev 

foretaget, havde vi ikke en teknisk løsning på dette problem, hvorfor manuelle beregninger for 2,6-

DCPP i dette notat ville have taget uforholdsmæssig lang tid. 
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Derefter har vi undersøgt, hvad moniteringsperiodens længde betyder for stoffernes fundprocenter. I 

denne opgørelse er udvalgt stoffer, som har været moniteret i en længere periode, det vil sige stof-

fer, som har været en del af det oprindelige GRUMO program fra 1989 eller som blev tilføjet ved 

revisionen i 1998, og som er har indgået i programmet frem til 2015. Fundprocenter er sammenlig-

net for GRUMO datasættet for perioder på seneste år, seneste 3 år, seneste 9 år og hele moniterings-

perioden. Perioden på 9 år (fra 2007 til 2015) er valgt, idet driften af stationsnettet i 2007 overgik til 

Miljøstyrelsen og en ny programperiode blev påbegyndt, og fordi data samtidig bliver direkte sam-

menlignelige med den tilsvarende opgørelse for Boringskontrollen.  

 

Resultater og diskussion 

 

Tabel 1 viser fundprocenter for udvalgte stoffer fordelt på de fire deldatasæt og samlet for alle bo-

ringer. Tabel 2 viser overskridelser af grænseværdien for drikkevand. Nederst i tabellerne er vist 

stoffer, som i et af deldatasættene forekom i mere end 1 procent af de undersøgte boringer eller med 

overskridelse af grænseværdien i mindst 0,2% af de undersøgte boringer, men som i beregningen 

for alle boringer var under henholdsvis 1% eller 0,2% overskridelse. Fundprocenterne er vist grafisk 

i Figur 1 og Figur 2 for 10 udvalgte stoffer med høj forekomst. 

 

Fundprocenterne for BAM er næsten ens for deldatasættene i GRUMO og Boringskontrollen. Fund-

procenterne er lidt høje i AABK07-15 og noget højere i det fulde Andre Analyser datasæt, hvilket 

viser at mange indvindingsboringer med BAM er overgået til gruppen af ikke-aktive boringer. 

Denne tendens er tydeligere for overskridelser af grænseværdien, hvor fundprocenterne i AABK07-

15 og det fulde Andre Analyser datasæt er langt højere end i Boringskontrollen. Atrazin og dets 

nedbrydningsprodukter (DEIA, desethylatrazin og desisopropylatrazin) viser et noget andet billede. 

Alle fire stoffer har fundprocenter for det samlede datasæt på omkring 5 %. Dette dækker over store 

forskelle mellem stofferne, når man ser på de forskellige deldatasæt (Figur 1). I den ene ende af 

spektret ligger DEIA, hvor fundprocenterne er langt højere i GRUMO end i de andre deldatasæt. I 

den anden ende ligger atrazin, hvor forskellene i fundprocenter er ca. en faktor 2, og hvor den stør-

ste fundandel er i Andre Analyser. Phenoxysyrerne dichlorprop og mechlorprop viser forholdsvis 

ensartet fordeling, hvor variationen i fundprocenter ligger indenfor en faktor 2 (Figur 2), hvorimod 

AMPA og glyphosat viser meget stor variation med små fundprocenter i Boringskontrollen, betyde-

ligt højere fundprocenter i AABK 07-15 (det vil sige i ikke-aktive indvindingsboringer) og meget 

højere i GRUMO og Andre Analyser.  

 

En vægtet opgørelse (Alle boringer) på tværs af de tre deldatasæt kan i bedste fald give et hurtigt 

overblik, men da der er tale om statistiske populationer med meget forskellige egenskaber, må det 

anbefales at se på opgørelser for de enkelte datasæt hver for sig. Opgørelsen på tværs af alle data 

giver fx problemer i de tilfælde, hvor et stof er analyseret hyppigere i nogle af programmerne. Det 

kan være stoffer, som vandværkerne analyserer af egen drift, og som derfor fortrinsvis vil være re-

præsenteret i Boringskontrol datasættet og dermed have lave fundprocenter i en samlet opgørelse 

for alle boringer. Eller det kan være stoffer fra en GRUMO-screening, som er fraværende i de andre 

datasæt, og som derfor kan have høje fundprocenter i den samlede opgørelse for alle boringer. Et 

tredje eksempel er stoffer, som fortrinsvis er analyseret i punktkildeundersøgelser (Andre Analy-

ser), og som derfor kan have både høje fundprocenter og høje koncentrationer i den samlede opgø-

relse for alle boringer. 
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Da datasættet Andre Analyser er en ”rodebunke”, kan man i stedet beregne fundprocenter for mere 

veldefinerede deldatasæt. AABK 07-15 må fx forventes i højere grad end Andre Analyser at repræ-

sentere indvindingsboringer, der er inaktive på grund af pesticider. Regionerne indlæser i stigende 

grad gamle og nye prøver fra punktkildeundersøgelser, så Andre Analyser vil i stigende grad blive 

påvirket af denne type data, der har høje fundprocenter og høje koncentrationer. Man kan derfor 

overveje også at beregne fundprocenter for den delmængde af Andre Analyser, der har med punkt-

kildeundersøgelser at gøre. Tidlige fund af desphenylchloridazon i denne type data tyder på, at det 

vil være en effektiv strategi, såfremt regioner og kommuner løbende indberetter punktkildedata til 

Jupiter. 

 

Når man opgør enkeltstoffernes forekomst som højest målte koncentration i hele moniteringsperio-

den på 27 år, betyder det, at for stoffer med lang moniteringsperiode kan et enkelt fund i en boring 

for mere end 20 år siden placere denne boring i gruppen med fund. Det betyder samtidig, at stoffer, 

som kun er inddraget i programmerne i få år, ofte vil have lavere fundprocenter end stoffer, der har 

indgået i programmerne i 20 år eller mere. For at belyse dette er fundprocenterne opgjort for perio-

der af forskellig længde, for stoffer der har været moniteret i en lang periode, fund er vist i Tabel 3 

og overskridelser af kravværdien er vist i Tabel 4. Her er det vigtigt at huske, at stationsnettet er æn-

dret over tid, så det er ikke de samme indtag, der er prøvetaget år efter år, og indtagenes dybdefor-

deling har også varieret over årene. Resultaterne i Tabel 3 er præsenteret grafisk i Figur 3, hvor 

fundprocenterne for de enkelte perioder er afbildet i forhold til fundprocenterne for hele monite-

ringsperioden. For stoffer med lave fundprocenter i hele moniteringsperioden såsom dichlobenil, 

hexazinon og metribuzin er den grafiske præsentation noget usikker, idet nogle få indtag kan give et 

stort udsving, når stofferne vises relativt til fundprocenten for alle år. 

 

For 4-nitrophenol, glyphosat og AMPA stiger fundprocenter og overskridelser af kravværdien kraf-

tigt ved opgørelser for længere tidsperiode. For glyphosat og AMPA skyldes det, at der var mange 

fund af begge stoffer omkring 2009, samt sandsynligvis også at de ofte påvises kortvarigt i indta-

gene, og fundene derfor akkumuleres over tid. Stofferne BAM, DEIA og desisopropylatrazin er der-

imod kun svagt påvirkede af periodens længde, idet fundprocenten for disse stoffer kun er lidt min-

dre for enkeltåret 2015 sammenlignet med hele moniteringsperioden på 18 år. Disse tre stoffer er 

absolut de hyppigst påviste pesticider i GRUMO, og forklarer, hvorfor den samlede forekomst af 

pesticider opgjort for enkeltår i GRUMO rapporterne kun er lidt mindre end forekomsten opgjort 

for hele moniteringsperioden. Endelig er der en række stoffer såsom atrazin, simazin, dichlorprop 

og mechlorprop, hvor fundprocenterne er forholdsvis konstante for opgørelser for 1 til 9 år, men 

hvor fundandelene ca. fordobles, når man opgør for hele moniteringsperioden på 18-27 år. 

 

Konklusion 

 

Forskellige stoffer udviser forskellige fundprocenter i de forskellige deldatasæt. Antal boringer i de 

forskellige deldatasæt er derudover meget varierende. Vægtede gennemsnit for fundprocenter be-

regnet for det samlede datasæt vil derfor i mange tilfælde "sløre" informationerne fra de enkelte del-

datasæt. Det anbefales at analysere datasættene enkeltvis i stedet for at beregne et vægtet gennem-

snit for det samlede datasæt.  
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Andre Analyser dækker meget forskellige typer boringer. Vi anbefaler derfor, at beregne fundpro-

center for AA-prøver mærket BK efter 2007, det vil sige boringer, som hovedsageligt er ikke-aktive 

vandværksboringer, i stedet for alle AA-prøver. Man kan eventuelt gøre det samme for AA-prøver 

med data fra punktkildeundersøgelser (mærket ”DEPKOM”, ”DEPMC”, ”DEPMST”, ”DEPREG” 

og ”JORDFOR”). 

 

GRUMO datasættet viser, at for nogle stoffer stiger fundprocenterne kraftigt ved lange moniterings-

perioder. Det anbefales derfor fremover at lave opgørelserne for en kortere periode på fx 10 år for 

alle deldatasæt. Dette vil betyde, at opgørelserne i større grad vil afspejle aktuelle fund, og at gamle 

fund, som tidligere er vurderet og derfor ikke længere er relevante, vil udgå fra opgørelserne.    
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Tabel 1. Pesticiders fundandele for forskellige datasæt. Tallene angiver procentandelen af boringer i 

datasættet, hvor pesticidet er påvist mindst én gang i løbet af den tid, hvor stoffet er moniteret. 

”Blå” stoffer opfylder ikke de nuværende kriterier for udvælgelse af pesticider og nedbrydningspro-

dukter til drikkevandsbekendtgørelsen (Alle boringer), men gør det i enkelte deldatasæt. 

 

  

  

Fund, andel boringer ≥0,01 µg/L (%) 

Alle 

boringer 

Borings-

kontrollen GRUMO 

AABK 

07-15 

Andre 

Analyser 

2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 24,81 19,65 20,35 23,56 28,61 

DEIA 5,29 1,64 14,76 3,44 6,48 

Atrazin, desisopropyl 5,14 1,48 11,11 2,09 6,36 

Atrazin, desethyl 4,84 1,68 7,31 2,74 6,39 

Atrazin 4,56 1,88 5,30 2,14 5,92 

Bentazon 4,14 3,26 6,78 3,02 4,22 

Mechlorprop 3,64 2,44 3,84 3,48 4,27 

Dichlorprop 3,40 2,13 4,50 3,40 3,92 

Simazin 3,17 0,87 2,71 1,40 4,53 

4-Nitrophenol 2,99 0,65 8,20 1,23 4,18 

4-CPP 2,74 1,15 2,38 3,20 4,72 

AMPA 2,65 0,23 4,38 2,14 4,89 

Glyphosat 2,52 0,52 6,20 1,02 3,52 

Metribuzin-desamino-diketo 2,09 0,85 5,16 1,21 2,79 

Hexazinon 1,92 1,67 1,99 1,07 2,07 

Atrazin, hydroxy 1,71 0,64 1,92 0,83 2,45 

Didealkyl-hydroxy-atrazin 1,54 0,38 7,86 1,30 1,16 

2,6-dichlorbenzosyre 1,54 1,07 2,83 2,10 1,70 

Dichlobenil 1,33 0,72 1,42 0,65 1,73 

MCPA 1,33 0,77 2,27 0,74 1,50 

Ethylenthiurea 0,94 0,18 2,28 0,48 1,88 

Metribuzin-diketo 0,88 0,02 3,62 0,40 0,89 

Deisopropyl-hydroxyatrazin 0,62 0,06 3,59 0,47 0,46 

Deethyl-hydroxy-atrazin 0,51 0,10 1,94 0,12 0,73 

Metribuzin 0,31 0,00 1,50 0,00 0,13 

Dinoseb 0,53 0,36 1,43 0,15 0,48 

2,4-D 0,67 0,28 1,41 0,70 0,78 

Pendimethalin 0,45 0,35 1,31 0,10 0,37 

Terbuthylazin 0,74 0,21 1,21 0,37 1,03 

DNOC 0,50 0,35 0,98 0,21 0,52 

Hydroxysimazin 0,33 0,10 0,40 0,51 0,75 

Desethylterbuthylazin 0,91 0,08 0,99 0,48 2,03 

Diuron 0,96 0,38 0,89 0,59 1,51 

Hydroxyterbuthylazin 0,66 0,49 0,30 0,62 1,47 
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Tabel 2. Pesticiders overskridelse af kravværdien på 0,1 µg/L for forskellige datasæt. Tallene angi-

ver procentandelen af boringer i datasættet, hvor pesticidet er påvist mindst én gang over grænse-

værdien i løbet af den tid, hvor stoffet er moniteret. ”Blå” stoffer opfylder ikke de nuværende krite-

rier for udvælgelse af pesticider og nedbrydningsprodukter til drikkevandsbekendtgørelsen (Alle 

boringer), men gør det i enkelte deldatasæt. 

 

  

  

Overskridelser, andel boringer >0,1 µg/L (%) 

Alle 

boringer 

Borings- 

kontrollen GRUMO 

AABK 

07-15 

Andre 

Analyser 

2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 9,31 3,70 7,76 7,33 12,89 

DEIA 0,92 0,10 3,48 0,63 0,94 

Atrazin, desisopropyl 0,79 0,03 1,70 0,04 1,09 

Atrazin, desethyl 0,88 0,10 1,40 0,34 1,28 

Atrazin 0,99 0,13 1,08 0,34 1,46 

Bentazon 1,08 0,45 1,93 0,72 1,32 

Mechlorprop 1,11 0,20 0,97 0,89 1,63 

Dichlorprop 1,07 0,20 1,30 0,81 1,51 

Simazin 0,40 0,03 0,43 0,00 0,60 

4-Nitrophenol 0,57 0,00 0,55 0,00 1,54 

4-CPP 1,25 0,09 0,82 1,73 2,75 

AMPA 0,63 0,02 1,09 0,56 1,18 

Glyphosat 0,51 0,06 1,34 0,19 0,75 

Metribuzin-desamino-diketo 0,41 0,02 1,74 0,00 0,34 

Hexazinon 0,42 0,15 0,41 0,13 0,59 

Atrazin, hydroxy 0,24 0,07 0,07 0,04 0,39 

Didealkyl-hydroxy-atrazin 0,26 0,02 1,36 0,24 0,28 

2,6-dichlorbenzosyre 0,10 0,00 0,35 0,00 0,16 

Dichlobenil 0,14 0,03 0,12 0,09 0,22 

MCPA 0,42 0,10 0,39 0,09 0,61 

Ethylenthiurea 0,26 0,02 0,31 0,24 0,69 

Metribuzin-diketo 0,23 0,00 1,18 0,00 0,06 

Deisopropyl-hydroxyatrazin 0,05 0,00 0,19 0,00 0,09 

Deethyl-hydroxy-atrazin 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 

Metribuzin 0,10 0,00 0,54 0,00 0,00 

Dinoseb 0,09 0,00 0,26 0,00 0,11 

2,4-D 0,12 0,02 0,20 0,04 0,17 

Pendimethalin 0,02 0,00 0,07 0,00 0,03 

Terbuthylazin 0,07 0,00 0,00 0,00 0,13 

DNOC 0,08 0,03 0,20 0,00 0,10 

Hydroxysimazin 0,08 0,04 0,08 0,21 0,15 

Desethylterbuthylazin 0,12 0,00 0,00 0,00 0,34 

Diuron 0,15 0,02 0,00 0,08 0,30 

Hydroxyterbuthylazin 0,09 0,10 0,00 0,00 0,25 
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Figur 1. Udvalgte pesticiders fundprocenter i de forskellige datasæt. Tallene angiver procentandelen 

af boringer i datasættet, hvor pesticidet er påvist mindst én gang (til venstre) eller har overskredet 

grænseværdien mindst én gang (til højre) i løbet af den tid, hvor stoffet er moniteret. 
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Figur 2. Udvalgte pesticiders fundprocenter i de forskellige datasæt. Tallene angiver procentandelen 

af boringer i datasættet, hvor pesticidet er påvist mindst én gang (til venstre) eller har overskredet 

grænseværdien mindst én gang (til højre) i løbet af den tid, hvor stoffet er moniteret. 

 

 

 

Tabel 3. Fundprocenterne opgjort for perioder af forskellig længde for stoffer, der har været monite-

ret i en lang periode i GRUMO. Tallene angiver procentandelen af boringer i datasættet, hvor pesti-

cidet er påvist mindst én gang i løbet af perioden. 

 

 Første år 2015 
2013-

2015 

2007-

2015 
Alle år 

BAM 1998 16,7 18,9 16,8 20,3 

4-nitrophenol 1998 0,2 0,1 1,6 8,2 

AMPA   1998 1,0 1,6 3,1 4,4 

Atrazin 1989 2,9 3,3 3,4 5,3 

Bentazon 1998 2,3 3,8 5,1 6,8 

Desethyl-atrazin 1998 4,5 4,7 6,1 7,3 

DEIA 1998 13,0 15,5 14,7 14,8 

Desisopropyl-atrazin 1998 8,9 11,8 10,8 11,1 

Dichlobenil 1998 0,2 0,3 0,9 1,4 

Dichlorprop 1989 1,8 1,6 2,1 4,5 

Glyphosat 1998 0,3 1,1 4,6 6,2 

Hexazinon 1998 1,3 1,2 1,2 2 
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Mechlorprop 1989 1,5 1,5 2,2 3,8 

Metribuzin 1998 0,5 0,5 0,8 1,5 

Simazin 1989 1,3 1,2 1,7 2,7 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Fundprocenterne opgjort for perioder af forskellig længde for stoffer, der har været monite-

ret i en lang periode i GRUMO. Tallene angiver procentandelen af boringer i datasættet, hvor pesti-

cidet er påvist mindst én gang over grænseværdien i løbet af perioden. 

 

 Første år 2015 
2013-

2015 

2007-

2015 
Alle år 

BAM 1998 4,7 6,3 5,7 7,8 

4-nitrophenol 1998 0,0 0,0 0,0 0,6 

AMPA   1998 0,2 0,3 0,8 1,1 

Atrazin 1989 0,5 0,4 0,3 1,1 

Bentazon 1998 0,6 1,1 1,2 1,9 

Desethyl-atrazin 1998 0,6 0,7 1,0 1,4 

DEIA 1998 1,0 1,4 3,0 3,5 

Desisopropyl-atrazin 1998 0,8 0,7 1,4 1,7 

Dichlobenil 1998 0,0 0,0 0,1 0,1 

Dichlorprop 1989 0,3 0,3 0,6 1,3 

Glyphosat 1998 0,0 0,1 1,6 1,3 

Hexazinon 1998 0,2 0,1 0,1 0,4 

Mechlorprop 1989 0,6 0,7 0,5 1 

Metribuzin 1998 0,0 0,1 0,3 0,5 

Simazin 1989 0,0 0,3 0,2 0,4 
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Figur 3. Fundprocenter opgjort for perioder af forskellig længde for stoffer, der har været moniteret 

i en lang periode i GRUMO. Fundprocenterne for de enkelte perioder er afbildet i forhold til fund-

procenterne for hele moniteringsperioden. 
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Vurdering af risiko for forurening af grundvandet med pesticider 

godkendt efter 2000 

 

 

 

Dette notat er udarbejdet på opfordring fra Vandpanelets pesticidgruppe den 19. marts 2018 for at 

beskrive, hvorfor Miljøstyrelsen vurderer, at pesticider godkendt efter 2000 udgør en mindre risiko for 

at forurene grundvandet end stoffer, der er godkendt tidligere. 

 

Løbende forbedringer af de danske vurderingsprincipper for pesticider 

I 1961 blev det indført, at pesticider skulle klassificeres af Giftnævnet, før de måtte sælges. 

Efterfølgende er vilkårene skærpet, og de første miljøhensyn kom med i vurderingerne i 1980’erne og 

er siden skærpet løbende. I løbet af 1990’erne kommer pesticiddirektivet på plads, og der fastsættes 

datakrav og retningslinjer for, hvordan vurderingerne af de mange delområder for pesticider 

(herunder skæbne i miljøet og risikovurderinger på miljø- og sundhedsområdet) skal foretages. De 

første forbud indføres i Danmark i 1994-95. 

 

Samarbejdet i EU styrkes og giver gode resultater 

Miljøstyrelsen deltager fra 1990’erne aktivt i udarbejdelsen af det kommende pesticiddirektiv og 

tilhørende vejledninger, og opdaterer løbende sine egne rammer for vurdering af 

plantebeskyttelsesmidler. Det vurderes, at procedurer og krav til ansøgere omkring 2000 var så langt 

fremme, at sikkerheden ved de danske godkendelser givet derefter er relativ høj, særligt på 

grundvandsområdet. Der er tale om en fortløbende proces, hvor viden, datagrundlag og 

vurderingsmetoder løbende udvikles i såvel EU som i Danmark, også efter årtusindskiftet. Kravene til 

omfanget og kvaliteten af ansøgers dokumentationsmateriale øges – og håndhævelsen heraf skærpes 

væsentligt. 

 

EFSA oprettes og opbygger stærke kompetencer 

I EU udskilles bl.a. pesticidvurderingerne fra Kommission og bliver herefter varetaget af EFSA, som er 

den nye Europæiske FødevareSikkerheds Autoritet fra 2002. EFSA har samlet en række europæiske 

eksperter på pesticidområdet og samarbejder med andre eksperter udpeget af de enkelte 

medlemslande omkring vurdering af pesticider indenfor bl.a. miljø og sundhed. Der bliver i løbet af få 

år opbygget stærke kompetencer i EFSA. 

 

EFSA udarbejder og reviderer vejledninger (Guidance Papers) til vurderinger af en række felter 

indenfor pesticider og leder EU arbejdet med risikovurdering af pesticider, hvor de enkelte 

medlemsstater deltager med deres eksperter. Der udarbejdes monografier
1
) og konklusionsrapporter 

for de enkelte stoffer. Konklusionerne er konservative forstået på den måde, at man ved tvivl tilgodeser 
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 DAR: Draft Assessment Report og RAR: Reassessment Report 
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sikkerhed for sundhed og miljø. EFSAs konklusioner sendes til kommissionen, hvor der træffes 

beslutning om de enkelte pesticiders godkendelse eller ikke-godkendelse i EU. 

 

Danmark har i øvrigt et solidt samarbejdet med resten af Nordzonen (Norden og Baltikum), hvor vi 

udveksler erfaringer og tilpasser forskellige vejledninger/vurderingsmetoder til de særlige nordiske 

forhold. 

 

Arbejdet på grundvandsområdet 

Gennem den såkaldte FOCUS-gruppe
2
 er der i EU i de sidste to årtier udarbejdet matematiske 

modeller til beregning af pesticiders udvaskning til grundvandet under mange forskellige forhold, som 

er indbygget i 9 forskellige scenarier, der vurderes at dække de forskellige forhold mht. klima og 

jordtyper i EU. Nedbrydningshastighed og binding til jord er variable – iboende egenskaber for de 

enkelte stoffer - der er meget afgørende for, hvorvidt et pesticid eller dets nedbrydningsprodukter siver 

ned til grundvandet. En anden faktor er de (hydro)geologiske forhold, hvor præferentiel strømning - 

det at vandet kan følge særlige transportveje ned gennem jorden – er en anden væsentlig faktor. Ud 

over dette er anvendelsesforholdene – doseringens størrelse, tidspunkt, planternes udviklingstrin etc. - 

også afgørende for, hvorvidt et stof kan sive ned mod grundvandet.  

 
I FOCUS-gruppen er der lagt et stort arbejde i at beskrive kinetikken og matematikken bag 

processerne, så der kan beregnes de mest korrekte inputværdier, der skal indgå i modellerne. 

Modellerne er løbende justeret og tilpasset erfaringer fra felten. Den seneste væsentlige opdatering, 

der gjorde modelleringen mere konservativ, blev udført i 2013. Det er resultaterne fra disse 

modelleringer, der tillægges størst vægt ved godkendelse/ikke-godkendelse af pesticider (aktivstoffer) i 

EU. 

 

De geologiske forhold indgår i scenarierne, men netop præferentiel strømning indgår (med få 

undtageler) ikke direkte i modellerne/scenarierne. FOCUS-gruppen er bekendt med præferentiel 

strømning og erkender dens store betydning for nedsivning af vand med pesticider. Der benyttes 

hovedsagelig modeller, der ikke integrerer præferentiel strømning.  Til gengæld er modellerne ved at 

regulere på ”flow parametre” i modelkoderne gjort mere følsomme for at dække præferentiel transport 

uden direkte at beskrive/integrere denne transportform i modellen. I EU er der i det franske 

modelscenarie mulighed for at anvende modellen MACRO, som opererer med makroporer (den 

dominerende transportvej i lerjorde). Ved vurdering af de enkelte bekæmpelsesmider er det i Danmark 

en mulighed at anvende modellen MACRO på ti forskellige scenarier (ler og sand). Erfaring viser, at 

der ikke er væsentlig forskel mellem EU scenariet Hamborg, som anvendes for danske forhold, og de 

øvrige scenarier med modellen MACRO.  

 

I efteråret 2017 udførte det engelske firma TSGE en undersøgelse af de danske modelleringer af alle de 

stoffer inkl. nedbrydningsprodukter, der var testet i VAP, for at se hvor godt modellerne ramte de 

målte udvaskning i danske jorde. Resultaterne bekræftede, at modelleringerne, der lå til grund for de 

danske afgørelser, generelt viste en større udvaskning end den, der blev målt i VAP. I et mindre antal 

tilfælde underestimerede modellerne udvaskningen, og det er her, VAP viser sin store værdi ved at 

fange den gruppe stoffer, der kunne udgøre en uacceptabel risiko for forureningen af grundvandet. 

 

På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den nuværende godkendelsesordning med VAP i 

toppen, rammer rimeligt godt. Pesticider godkendt efter 2000 kan godt sive ned til grundvandet, og vil 

i nogle tilfælde kunne ses i koncentrationer over 0,1 µg/L. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at 

                                                             
2
 FOrum for the Co-ordination of pesticide fate models and their Use: 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/focus-dg-sante 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/focus-dg-sante
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sandsynligheden for at finde pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf, som udgør en uacceptabel 

risiko for grundvandet, er langt mindre, end for stoffer, der har en ældre godkendelse. Med andre 

ord:Hvis man leder efter de stoffer, der kan udgøre den største risiko for forurening af grundvandet, er 

sandsynligheden for at finde et sådant stof størst blandt de stoffer, der ikke er godkendt eller 

revurderet efter 2000. Dette udelukker ikke, at der analyseres for godkendte pesticider – der skal 

anvendes objektive faglige kriterier for mobilitet, anvendelsesområder etc. som grundlag for vurdering 

af hvilke pesticider, der skal screenes for. 

 

Danmarks særlige forhold 

Når et pesticid er godkendt i EU, kan der søges om godkendelse af bekæmpelsesmidler med det 

pågældende pesticid i de enkelte medlemslande. På grundvandsområdet har Danmark valgt et højere 

beskyttelsesniveau end EU ved at anvende mere konservative værdier for både input og output værdier 

i modellerne. Dette bevirker, at modellerne viser en højere udvaskning i Danmark end under EU 

forhold, hvorfor kravene til en godkendelse bliver mere restriktive og derved giver en højere sikkerhed 

for beskyttelse af grundvandet. De ansøgte anvendelsesforholdene inddrages også i modelleringerne. 

 

I Danmark har vi endvidere en unik sikkerhedsventil i form af Varslingssystem for udvaskning af 

pesticider til grundvand (VAP), der blev grundlagt i 1999 og gav de første resultater i 2000/2001. Her 

testes under realistiske worst cases landbrugsmæssige betingelser for de godkendte stoffer på flere 

lokaliteter, der repræsenterer de fleste danske jordtyper og klimatiske forhold. Stofferne til test 

udvælges fra den ”kritiske ende”, forstået sådan, at de stoffer, der i grundvandsmodelleringerne 

udviser de højeste udvaskninger eller af andre årsager vurderes at kunne udgøre en risiko, prioriteres 

til test. Det er ikke alle godkendte stoffer, der testes. Det er en løbende proces at udvælge stofferne, og 

det kan være tidskrævende, hvis der skal udvikles analysemetoder eller findes plads i budgettet. 

Generelt er de stoffer, vi har indstillet til test pga. en potentiel risiko, enten blevet testet eller er 

under/på vej til test. 

 

Resultaterne i VAP sammenholdes med den øvrige viden om stoffet og dets anvendelse samt 

eventuelle moniteringsresultater fra grundvandsmoniteringen og resultaterne fra vandværkernes 

boringskontrol, samt hvad der ellers måtte ligge af relevante data. Såfremt det på denne baggrund 

vurderes, at der er en uacceptabel risiko for forurening af grundvandet i koncentrationer over 

grænseværdien, vil Miljøstyrelsen skride ind med en regulering af anvendelsen eller et forbud. 

 

Sikkerhed 

For stoffer, der er godkendt for første gang eller revurderet efter år 2000 vurderes det, at risikoen for 

at den regelrette danske anvendelse medfører forurening af grundvandet i koncentrationer over 

grænseværdien, er beskeden særligt i forhold til tidligere tiders godkendelser. 

 

Godkendte stoffer/bekæmpelsesmidler skal have fornyet deres godkendelse mindst hvert tiende eller 

femtende år. Eftersom kravene til godkendelse generelt er blevet skærpet over tid, kan der for mange 

stoffer være tale om, at kravene skærpes i forbindelse med en revurdering, altså at fx dosering, 

anvendelsesområde og/eller -tidspunkt indskrænkes for at beskytte mod grundvandsforurening. I 

disse tilfælde kan den nuværende godkendelse efter 2000 formentlig være mere sikker. 

 

Når pesticider bliver godkendt, sker det ofte efter at doseringen er fastlagt ud fra modelberegninger af 

udvaskningen ved forskellige doseringer, afgrøder og sprøjtetidspunkter. Det betyder, at godkendelsen 

i nogle tilfælde så at sige kan ske op til det netop acceptable niveau, altså at modelleringerne viser, at 

man når op til grænseværdien, dog uden at overskride denne mere end ét år ud af tyve år. Der kan 

derfor være behov for at efterprøve godkendelsen ”i virkeligheden” under danske landbrugsmæssige 
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forhold. Derfor testes disse pesticider i VAP. Som eksempel herpå blev der startet test af bifenox kort 

efter godkendelsen. Testen viste, at et nedbrydningsprodukt i nogle tilfælde udviste en højere mobilitet 

end forventet, samt at der mod forventning blev dannet et i EU udfaset og forbudt stof, nitrofen. Dette 

ledte til forbud mod bifenox i Danmark.  

 

Nyeste resultater 

Den restriktive regulering af pesticider har de seneste år afspejlet sig i, at der er færre 

grundvandsboringer i overvågningen med pesticider i koncentrationer over grænseværdien i de 

øverste 20 meter af jordprofilet. Det viser GEUS seneste rapporteringer af grundvandsovervågningen
3
.  

 

Konklusion 

Den danske regulering af pesticider i forhold til udvaskningsrisiko er løbende blevet skærpet siden de 

første forbud i 1994. Godkendelser givet efter år 2000 bygger på omfattende datakrav og 

vurderingsmetoder, samt test i VAP af de stoffer (og deres nedbrydningsstoffer) som vurderes at 

udgøre en potentiel risiko for udvaskning. For stoffer, der er godkendt eller revurderet efter 2000, 

vurderer Miljøstyrelsen derfor, at der for de nuværende anvendelser er begrænset risiko for 

udvaskning over kravværdien. For disse stoffer er den mulige risiko for udvaskning vurderet, og 

stofferne og deres nedbrydningsprodukter er om nødvendigt medtaget i de relevante 

moniteringsprogrammer. Dette udelukker ikke, at der analyseres for godkendte pesticider – der skal 

anvendes objektive faglige kriterier for mobilitet, anvendelsesområder etc. som grundlag for vurdering 

af, hvilke pesticider der skal screenes for. 

 

 

 

                                                             
3
 Grundvandsovervågning 1989 – 2016. GEUS 2018 
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Overvågning af pesticider i overfladevand - samspil med 
overvågning i grundvand 

 

 

 

Dette notat er udarbejdet på opfordring fra Vandpanelets pesticidgruppe den 19. marts 2018 med det 

formål at beskrive sammenhænge mellem overvågningen af pesticider i overfladevand og 

overvågningen i grundvand. Baggrunden var en diskussion af, hvorvidt fund af pesticider i 

overfladevand (navnlig vandløb) indikerer, at de samme stoffer vil kunne forurene grundvand.  

 

Hovedtræk i NOVANAs program for overfladevand 

I overfladevand (vandløb, kystvande og søer) moniteres der for en række forskellige MFS
1
-stofgrupper, 

herunder pesticider. Overvågningsprogrammet samt de samlede stoflister over moniteringen i de 

forskellige overfladevandsmedier kan ses i NOVANA – det nationale overvågningsprogram for 2017-

21, programbeskrivelse:http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/okt/novana-

2017-21/ 

 

Det faste overvågningsprogram under NOVANA, herunder også overfladevand, er især fastlagt ud fra 

kravene i EU og internationale konventioner, og løber normalt over en 6-års periode, hvorefter 

programmet revideres. For at rette MFS-programmet for overfladevand ind efter ”nye” stoffer - 

herunder stoffer, hvor der er kommet ny viden, som viser, at de kan udgøre en større risiko for 

vandmiljøet end tidligere vurderet - foretages der årligt en udvælgelse af stoffer til 

screeningsundersøgelser. Resultaterne herfra anvendes efterfølgende til at vurdere, om stofferne skal 

inddrages i NOVANA programmet.  

 

Finder vi de samme stoffer i grundvand og overfladevand? 

Mobiliteten af et stof afhænger især af, hvor hurtigt det nedbrydes og/eller bindes til jordpartikler på 

vej ned gennem jorden (navnlig i rodzonen). På den baggrund er stoffets iboende egenskaber – 

sammen med anvendelsesforholdene - afgørende for, hvorvidt det kan optræde i grundvand og/eller 

overfladevand. Hertil kommer, at der afhængigt af jordbundsforhold og klima (navnlig 

nedbørsforhold) kan være store forskelle på nedsivning til grundvandet og transport fra et sprøjtet 

område til vandløb. 

 

I sandjorde kan pesticider sive fra overfladen ned til grundvandet og følge grundvandets strømning 

videre til vandløb. Sandjorde er gerne forholdsvis porøse og kan lede vandet relativt hurtigt. På den 

anden side er der ofte gode iltforhold i sandjorde, der kan fremme nedbrydningen, og dermed mindske 

eller helt fjerne den mængde pesticid, der føres ud i vandløb eller dybere ned i grundvandet. 

                                                             
1
 MFS: Miljøfremmede stoffer som kan være forskellige kemikalier samt pesticider. 

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/okt/novana-2017-21/
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/okt/novana-2017-21/
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På lerjorder er der andre forhold. De er mere kompakte og transporten foregår primært gennem 

makroporer og sprækker, desuden falder iltindholdet ofte hurtigt med dybden. Vi ved fra 

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP), at nogle pesticider hurtigt kan 

transporteres gennem porer fra overfladen ned til dræn i en meters dybde og gennem disse videre ud i 

vandløb
2
. Makroporerne i lerjorderne kan også transportere pesticider ned mod grundvandet, dog i et 

mere beskedent omfang end transporten til drænrør – denne transportform indgår på de fire lerjorder, 

der pt. indgår i VAP.  

 

Derudover skal det bemærkes, at en større gruppe stoffer har egenskaber, der gør, at de i et vist 

omfang kan sive ned til grundvandet, såvel som de kan findes i overfladevand, men der kan være store 

forskelle på fundhyppighed og på koncentrationsniveauer, herunder om de overholder kravværdierne. 

I grundvand skal pesticider og deres nedbrydningsprodukter overholde grænseværdien på 0,1 µg/L. I 

overfladevand fastsættes der - ud fra effekter på flora og fauna i vandet - individuelle 

vandkvalitetskrav, der afhænger af de enkelte stoffers effekter. 

 

Resultaterne fra VAP viser hvilke stoffer, der kan strømme ned gennem lerjorder til drænrør og videre 

ud i vandløb.  De viser samtidig hvilke fund, der kan gøres i grundvand af de samme stoffer på de 

samme marker. Resultaterne viser groft sagt, at de stoffer, der kan påvises i grundvandet, også 

optræder i drænvandet (i et tidsrum efter anvendelsen), mens en del stoffer, der kan måles i drænvand 

ikke nødvendigvis kan påvises i grundvandet eller påvises sjældnere og i lavere koncentrationer end i 

drænvand. Stoffer som bromoxynil, clomazon, foramsulfuron, mesosulfuron-methyl og pendimethalin 

og/eller deres nedbrydningsprodukter kan måles i drænvand fra VAP marker, men er ikke påvist i 

grundvandsinstallationerne i VAP. Et særligt eksempel er glyphosat, der ifølge Natur og Miljø 2014 – 

Miljøtilstandsrapporten ved sidste monitering var påvist i 70 % af alle vandprøver fra moniteringen i 

vandløb
3
 mod 1,1 % af grundvandsprøverne i GRUMO samme år. 

 

Samarbejde mellem overvågningsprogrammerne for henholdsvis grundvand og 

overfladevand for så vidt angår pesticider 

Koordinering på pesticidområdet i relation til overvågning foregår gennem et samarbejde mellem den 

faglige koordinationsgruppe for grundvand og den tværgående MFS gruppe for overfladevand, der er 

etableret i regi af overvågningsorganisationen. En række enheder i Miljøstyrelsen er tilknyttet 

koordinationsgrupperne, ligesom DCE og GEUS deltager i kraft af deres rolle som fagdatacentre for 

NOVANA. Grupperne samarbejder på tværs bl.a. med henblik på at udpege pesticider til 

screeningsundersøgelser. Ved revision af de faste programmer (6-årsperioderne) sendes forslag til 

programændringer i ekstern høring hos interessenter. 

 

Når de to moniteringsgrupper vurderer fælles resultater, giver grundvandsovervågningen ofte input til 

nye stoffer til screening i vandanalyser fra overfladevand. Baggrunden er, at der i grundvandsover-

vågningen sammen med vandværkernes boringskontrol og testene i VAP findes en langt større 

datamængde for så vidt angår vandanalyser for pesticider end i MFS-overvågningen i overfladevand. 

                                                             
2
 Det skal bemærkes, at en del af pesticidbelastningen i vandløb kan stamme fra sprøjtedrift ved udbringning af 

pesticider. Fund forårsaget af sprøjtedrift skal ikke tages som indikation på risiko for grundvandsforurening. Ved 
EU vurdering af pesticider anvendes en række scenarier, der kan skelne mellem drænafstrømning og sprøjtedrift, 
eller kombinere begge dele. I Miljøstyrelsens vurderinger anvendes beregnede koncentrationer i overfladevand. Et 
middel kan ikke godkendes, hvis de beregnede koncentrationer viser risiko for uacceptabel effekt på flora og/eller 
fauna i vandmiljøet. 
3Det skal bemærkes, at de angivne data for vandløb stammer fra en monitering i 2006, fordi der forholdsvis 
sjældent foretages monitering i vand fra vandløb. I samme undersøgelse blev glyphosats nedbrydningsprodukt 
AMPA påvist i 59 ud af 60 vandprøver. 



 

 

3 

En anden årsag er, at der ikke i væsentlig grad sker en vandtransport fra overfladevand til grundvand. 

Det skal herunder nævnes, at vandanalyser for pesticider i vandløb suppleres med analyser af biota og 

sediment fra både vandløb, søer og det marine miljø.  

 

Den netop afsluttede screening i grundvandsovervågningen for 1,2,4-triazol, desphenyl-chloridazon og 

methyl-desphenyl-chloridazon har bidraget til, at det fra grundvandsmoniteringen anbefales, at 1,2,4-

triazol medtages i den kommende screening i overfladevand i vandløb i 2019. Som tidligere foreslået 

medtages også to af dets moderstoffer – tebuconazol og epoxiconazol – ligesom det overvejes pt. at 

medtage chloridazons to nedbrydningsprodukter. Det kan dog bemærkes, at størrelsen af kravværdien 

i overfladevand spiller ind på beslutningen om, hvorvidt et stof fundet i grundvandet skal medtages i 

overvågningen af overfladevand.  

 

Det anbefales, at der ved udvælgelse af stoffer til screening i grundvand også ses på resultaterne fra 

overvågning af overfladevand, og dermed fortsætter den igangværende praksis hos Miljøstyrelsen. 

 

 

De seneste samlede resultater af overvågningen under NOVANA kan ses på 

http://dce2.au.dk/pub/SR274.pdf 

http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf 

 

Og for grundvand på 

http://www.geus.dk/DK/publications/groundwater_monitoring/Sider/1989_2016.aspx 

 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR274.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR260.pdf
http://www.geus.dk/DK/publications/groundwater_monitoring/Sider/1989_2016.aspx
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Screeningsresultater for udvalgte pesticider i grundvandsovervågningen: 
Desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon og 1,2,4-triazol 

 

  

Problemstilling 
Miljøstyrelsen besluttede i januar 2017 at screene for nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i 

grundvandsovervågningen, fordi dette stof var påvist hyppigt og i nogle tilfælde over kravværdien på 

0,1 mikrogram/liter i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP). I juni 2017 

blev screeningen udvidet med to nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon som følge af 

en række fund i pesticidundersøgelser foretaget af bl.a. Region Syddanmark.  

 

Hvad er det for stoffer 
Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon er nedbrydningsprodukter fra 

ukrudtsmidlet chloridazon, der især er anvendt til dyrkning af sukkerroer og foderroer. Det blev solgt 

fra 1964 til 1996, hvor det blev forbudt i Danmark, fordi det blev vurderet at udgøre en uacceptabel 

risiko for forurening af grundvandet. 

 

Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol stammer fra en række forskellige svampemidler af typen azol-

fungicider. Der kan desuden være andre kilder til stoffet, da det har været anvendt som 

nitrifikationshæmmer og det kan endvidere dannes fra azol-lægemidler. 

Resultater 
Resultaterne fra screeningerne er angivet i tabellen nedenfor. Desphenyl-chloridazon er fundet i 29 

% af de undersøgte indtag, kravværdien på 0,1 µg/l (mikrogram pr. liter) var overskredet i 17 % af 

grundvandsprøverne. Methyl-desphenyl-chloridazon blev påvist i 17 % af prøverne, 4,7 % overskred 

kravværdien. For 1,2,4-triazol var fundprocenten 32 %, med overskridelse af kravværdien i 1,4 % af 

prøverne (to fund) – yderligere to fund lå netop på kravværdien og overskred således ikke denne. 

 

Stof Antal prøver Fund i alt Fund over 0,1 µg/l 

Desphenyl-chloridazon 219 64 - (29 %) 37 - (17 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 212 36 - (17 %) 10 - (4,7 %) 

1,2,4-triazol 148 48 - (32 %) 2 - (1,4 %) 

Tabel 1. Antal analyser og antal fund opgjort pr. 15. februar 2018. Fund i alt gælder alle påvisninger 

over detektionsgrænsen på 0,01 µg/l. 

 

Hvor er fundene gjort 

Resultaterne for de enkelte landsdele er angivet i bilag 1 og fundene er plottet ind på Danmarkskort i 

figurerne 1 til 3 ligeledes i bilag 1. 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18
MOF Alm.del  Bilag 348
Offentligt
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For chloridazons nedbrydningsprodukter påvises desphenyl-chloridazon langt hyppigere end 

methyl-desphenyl-chloridazon. Til gengæld er mønsteret i fundene af de to stoffer meget ens. 

Sammenlignet med landsgennemsnittet er der højere fundprocenter både for det samlede antal fund 

og fund over kravværdien på Fyn og Sydjylland, mens de tilsvarende fundandele i Midtjylland og på 

Sjælland er lave. Bornholm adskiller sig, idet de to stoffer ikke er fundet her. Det skal dog bemærkes, 

at da der kun er udtaget henholdsvis 3 og 2 prøver, er der stor usikkerhed på resultatet. Resultaterne 

skal generelt tages med forbehold, da datamaterialet er forholdsvis begrænset. Den gennemførte 

screening skete i udvalgte indtag bl.a. med grundvand, der blev dannet i den periode, hvor stofferne 

var i anvendelse. 

 

De fund af desphenyl-chloridazon, der har overskredet kravværdien, er gjort i dybder fra helt 

terrænnært til ca. 50 meter under terræn, og der ses relativ mange fund i de øverste 20 meter under 

terræn. Der ses et tilsvarende mønster for methyl-desphenyl-chloridazon, hvor fundene dog er gjort 

til ca. 30 meter under terræn. 

 

For 1,2,4-triazol ligger Fyn under gennemsnittet, og Storstrøm adskiller sig ved, der slet ikke er gjort 

fund af stoffet. Sydjylland har en fundprocent på 57 %, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet 

på 32 %. Det ene af de to fund over kravværdien er gjort i Sydjylland med 0,14 µg/l i 1,5 meters 

dybde. Den anden overskridelse af kravværdien var i Midtjylland med 0,17 µg/l i 36 meters dybde.  

Hertil kommer to fund på præcis 0,1 µg/l i henholdsvis 14 og 16 meters dybde. Disse to fund ligger på 

græseværdien, og overskrider den dermed ikke. Som nævnt ovenfor skal der tages væsentligt 

forbehold på resultaterne bl.a. på baggrund af de relativt få prøver fra de enkelte landsdele. 

 

Betydning i forhold til sundhed 

Styrelsen for patientsikkerhed har vurderet, at de koncentrationer, der er fundet af desphenyl-

chloridazon i vandværkerne ikke vil udgøre en uacceptabel risiko for sundheden, idet niveauet er 

væsentligt lavere end det acceptable daglige indtag. Den højeste koncentration, der er fundet i en 

vandværksboring, er på 11 mikrogram/liter, mens den højeste koncentration i screeningen er på 5,5 

mikrogram/liter, dvs. væsentligt lavere. Den højeste koncentration af methyl-desphenyl-chloridazon 

i screeningen er 1,1 mikrogram/liter. Hos vandværkerne er der den højeste koncentration på 0,37 

mikrogram/liter.  Miljøstyrelsen vurderer med udgangspunkt i EFSA-vurderingen af dette 

nedbrydningsprodukt, at der kan gøres brug af samme acceptable daglige indtag som for desphenyl-

chloridazon, dvs. de fundne koncentrationer vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for 

sundheden. 

 

Da der ikke hidtil er ledt efter eller fundet 1,2,4-triazol i vandværkernes boringskontrol, har Styrelsen 

for patientsikkerhed ikke taget stilling til konkrete koncentrationsniveauer. I EU har der tidligere 

været foreslået et accepteret dagligt indtag på 0,02 mg/kg/dag, men der mangler data på stoffet og 

aktivstofferne, der danner dette stof. Desuden har aktivstofferne der danner 1,2,4- triazol vist effekter 

på fostre og forplantningsevnen. Derfor er den acceptable daglige indtagelse fastsat med stor 

usikkerhed. Stoffet er under vurdering i EU, men på det foreliggende grundlag vil den foreslåede 

acceptable daglig indtagelse svarer til et en sundhedsmæssige drikkevandsgrænse for voksne på 60 

mikrogram/liter. For børn fra ca. 3-12 mdr. gælder en anden sundhedsmæssige drikkevandsgrænse, 

idet man antager en vægt for børn på 5 kg og et dagligt drikkevandsindtag på en liter. For små børn 

vil den sundhedsmæssige drikkevandsgrænse være på 10 mikrogram/liter. I 

grundvandsovervågningen er den højeste koncentration, der er fundet på 0,17 mikrogram/liter. Der 

findes ikke målinger i drikkevandsboringer. 
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Handling på fundene 
Vandpanelet besluttede den 31. august 2017 at anbefale vandværkerne at analysere for desphenyl-

chloridazon. Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon har siden den 27. oktober 

2017 indgået blandt de obligatoriske analyser ift. pesticider, som vandværkerne skal analysere for. 

Miljøstyrelsen vil inddrage de to stoffer i den resterende grundvandsovervågning i 2018.   

 

For 1,2,4-triazol er der tale om en så høj fundprocent, at Miljøstyrelsen vil inddrage stoffet blandt 

vandværkernes obligatoriske pesticider. Samtidig vil stoffet blive inddraget i den resterende 

grundvandsovervågning i 2018. 

 

Miljøstyrelsen har i 2014 lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af de fire azol-svampemidler, 

der kan danne nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol. Doseringen er nedsat og der er sat et loft over 

den samlede mængde, der må anvendes pr. vækstsæson. På denne baggrund vurderes det, at der ikke 

er behov for yderligere tiltag. 
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Bilag 1 - Screening i GRUMO i 2017 

Resultater for desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon og 1,2,4-triazol 

Antal prøver og fund af desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon og 1,2,4-triazol i 

screeningen i grundvandsovervågningen i 2017. Antal fund i procent af antal prøver er angivet i 

parentes. Fund i alt er alle påvisninger over detektionsgrænsen på 0,01 µg/l. Landsdelene er de 

lokale enheder, hvorfra Miljøstyrelsen udfører grundvandsovervågning. Landsdelenes skel er 

indtegnet på de tre kort vist nederst i bilaget.  

 

Opgørelsen er fra den 15. februar 2018. 

 
På landsplan Antal analyser Fund i alt Fund over 0,1 µg/l 

Desphenyl-chloridazon 219 64 - (29 %) 37 - (17 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 212 36 - (17 %) 10 - (4,7 %) 

1,2,4-triazol 148 48 - (32 %) 2 - (1,4 %) 

Bornholm 

Desphenyl-chloridazon 3 0 - (0 %) 0 - (0 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 2 0 - (0 %) 0 - (0 %) 

1,2,4-triazol 5 2 - (40 %) 0 - (0 %) 

Fyn 

Desphenyl-chloridazon 20 10 - (50 %) 7 - (35 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 19 7 - (37 %) 4 - (21 %) 

1,2,4-triazol 7 1 - (14 %) 0 - (0 %) 

Midtjylland 

Desphenyl-chloridazon 24 2 - (8,3 %) 1 - (4,2 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 24 1 - (4,2 %) 0 - (0 %) 

1,2,4-triazol 30 7 - (23 %) 1 - (3,3 %) 

Nordjylland 

Desphenyl-chloridazon 18 6 - (33 %) 3 - (17 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 15 2 - (13 %) 0 - (0 %) 

1,2,4-triazol 31 8 - (26 %) 0 - (0 %) 

Storstrøm inkl. Sydsjælland 

Desphenyl-chloridazon 40 9 - (23 %) 6 - (15 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 38 6 - (16 %) 3 - (7,9 %) 

1,2,4-triazol 10  0 - (0 %) 0 - (0 %) 

Sjælland 

Desphenyl-chloridazon 48 9 - (19 %) 2 - (4,2 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 48 2 - (4,2 %) 0 - (0 %) 

1,2,4-triazol 22 8 - (36 %) 0 - (0 %) 

Sydjylland 

Desphenyl-chloridazon 32 16 - (50 %) 10 - (31 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 32 9 - (28 %) 1 - (3,1 %) 

1,2,4-triazol 30 17 - (57 %) 1 - (3,3 %) 

Østjylland 

Desphenyl-chloridazon 34 12 - (35 %) 8 - (24 %) 

Methyl-desphenyl-chloridazon 34 9 - (28 %) 2 - (5,9 %) 

1,2,4-triazol 13 5 - (38 %) 0 - (0 %) 
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Salg og anvendelse af chloridazon i Danmark 
 

 

 

Sammenfatning 
Chloridazon har været godkendt i Danmark i perioden 1964 – 1996, det største salg har ligget 

omkring 1966 til 1981. Anvendelsen af chloridazon har i det væsentligste være i sukkerroer, som især 

har været dyrket på lerjorder på Lolland, Falster, Møn, Vestsjælland, Fyn og Haderslev-egnen. 

Anvendelsen har i mindre omfang været knyttet til dyrkning af foderroer, formentlig specielt på 

bedrifter med kvægavl. Der har desuden været en beskeden anvendelse i rødbeder og løg. 

 

Baggrund 
Dette notat er udarbejdet efter fund af to nedbrydningsprodukter fra chloridazon, desphenyl-

chloridazon og methyldesphenyl-chloridazon, som information bl.a. til Vandpanelets arbejdsgruppe 

om pesticider. 

Godkendelse tilbagetrækning af godkendelse af chloridazon i Danmark 
Chloridazon har været solgt i Danmark fra og med 1964 til og med 1996, hvor stoffet blev trukket 

tilbage af godkendelsesindehaveren. Tilbagetrækningen kom i forlængelse af, at Miljøstyrelsen havde 

indledt en forbudsprocedure mod bekæmpelsesmidler med chloridazon, fordi styrelsen vurderede, at 

anvendelsen kunne medføre en uacceptabel udvaskning af nedbrydningsproduktet desphenyl-

chloridazon til grundvandet. 

 

På det tidspunkt, hvor godkendelsen af chloridazon blev trukket tilbage af firmaet, var der ikke regler 

om anvendelses- og besiddelsesforbud ved tilbagetrækning, bortset fra, at producent/importør ikke 

længere måtte sælge det. Derfor har stoffet kunnet anvendes indtil detailhandelens og landmændenes 

eventuelle lagre var brugt op. Det skal hertil nævnes, at salgstallene de sidste to år, 1995 og 1996, 

falder en del i forhold til de foregående tre år, hvorfor der ikke umiddelbart synes at være tale om 

væsentlig lageropbygning inden tilbagetrækningen; det kan således se ud til, at anvendelsen efter 

tilbagetrækningen har været begrænset. Det er først i december 2012, efter implementeringen af 

pesticidforordningen fra 2011, at det blev ulovligt at besidde og anvende midler, der ikke er forbudt 

direkte, men som ikke er godkendt som følge af fx tilbagetrækning. 

Anvendelse og salg af chloridazon i Danmark 
Chloridazon har fra 1964 til godkendelsens udløb i 1996 været godkendt til bekæmpelse af ukrudt i 

bederoer, som dækker over sukkerroer og foderroer, der er forskellige sorter af bederoer. Fra 1979 har 

stoffet også været godkendt til anvendelse i rødbeder. Chloridazon har desuden nogle år været 

godkendt til ukrudtsbekæmpelse i løg (både spiseløg og blomsterløg) i kombinationsmidler i 1982 

samt 1985 til 1990 og igen i 1996. 
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Figuren nedenfor viser salget af chloridazon i kg/år i godkendelsesperioden 1964 - 1996. Det største 

salg har ligget i perioden fra 1966 til 1981. Det fremgår af kurven, at der er sket et markant fald i salget 

i årene omkring 1980. Forklaringen på faldet er formentlig i væsentlig grad de store strukturændringer 

i dansk landbrug i slutningen af halvfjerdserne og starten af firserne, hvor den danske roeavl faldt 

betragteligt, såvel produktionen af sukkerroer som af foderroer. 

 

Figur over salget af chloridazon i Danmark opgjort som salg i kg chloridazon pr. år. 

 
 

Perioden med det store salg har været domineret af bederoer; rødbeder kom til i slutningen af 

perioden (1979), men har næppe haft væsentlig betydning for salget. Løg er først kommet til på et 

senere tidspunkt (periodisk fra 1982), hvor det samlede salg har været lavt, om end der var et mindre 

opsving i første halvdel af 1990’erne. Løg skønnes at have haft udgjort en beskeden del af anvendelsen 

af chloridazon. 

 

Den største andel af salget af chloridazon er gået til sukkerroer. Derfor er det især er de tidligere store 

sukkerroeområder som Lolland, Falster, Møn, Vestsjælland, Fyn, Haderslevegnen mv, der geografisk 

set har stået for den største andel af anvendelsen af chloridazon. De nævnte områder er generelt 

domineret af lerjorder, og det er netop lerjorder, der kobles til sukkerroeavl. 

 

Ud over sukkerroer er chloridazon benyttet i et ikke uvæsentligt omfang i foderroer, der har været 

anvendt som foder til kvæg. På det tidspunkt, hvor salgstallene for chloridazon var høje, har mange 

kvægbedrifter formentlig selv dyrket roer som foder til kvæget. Så lokalt kan der være anvendt 

chloridazon mange forskellige steder i landet, også udenfor de store sukkerroeområder. 

 

Det skal bemærkes, at chloridazon tidligere hed pyrazon. I Miljøstyrelsens registreringer af godkendte 

pesticider hed stoffet pyrazon frem til og med 1981, mens det fra 1982 var registreret under navnet 

chloridazon. I dette notat har Miljøstyrelsen konsekvent anvendt navnet chloridazon uanset hvilken 

periode, der henvises til. 

 

Status i EU 
I EU er der godkendt ukrudtsmidler med chloridazon i de fleste medlemslande. Ud over Danmark har 

Finland, Slovenien og Malta ikke godkendte produkter med chloridazon på markedet i dag. Den 

nuværende godkendelse i EU er fastlagt gennem godkendelsen af aktivstoffet, med et relevant produkt 

som udgangspunkt, til brug som herbicid i roer og løg, altså sammenlignelige anvendelser som 
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tidligere tilladt i Danmark. Et medlemsland kan udvide godkendelsen til andre afgrøder, indskrænke 

anvendelsen eller nægte godkendelse af midler med chloridazon. 

 

Der er ikke ansøgt om fornyet godkendelse af chloridazon i EU, derfor vil det bliver forbudt, når den 

nuværende godkendelse udløber ved udgangen af 2018. 
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Resume 

 

På baggrund af usædvanligt høje koncentrationer og stor geografiske udbredelse må desphe-

nylchloridazon siges at være meget udbredt i grundvandet, både i det åbne land og i de 

grundvandsmagasiner hvorfra der indvindes drikkevand. I grundvandsovervågningens 

GRUMO-indtag er desphenylchloridazon således påvist i 29,2% af de undersøgte indtag. Ind-

holdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 16,9% af de undersøgte indtag, og 

grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 4,6% af de undersøgte indtag. I 

de almene vandværkers vandforsyningsboringer er desphenylchloridazon påvist i 26,3% af de 

undersøgte boringer. Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 9,7% af de 

undersøgte boringer, og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 1,0% af 

de undersøgte boringer. Methyldesphenylchloridazon er også vidt udbredt i grundvandet, 

men med lavere koncentrationer og lavere fundprocenter end desphenylchloridazon. 

 

 

Baggrund 

 

Flere regioner har ved punktkildeundersøgelser påvist desphenylchloridazon (CAS nr. 6339-19-1) 

og methyldesphenylchloridazon (CAS nr. 17254-80-7) i grundvandet. Begge stoffer er nedbryd-

ningsprodukter fra det nu forbudte ukrudtsmiddel chloridazon. Chloridazon er solgt i Danmark i 

perioden fra 1964 til 1996, overvejende til brug i sukkerroer og foderroer og fra omkring 1979 også 

til rødbeder og løg. Det største chloridazonsalg har ligget i perioden fra 1966 til 1981. Miljøstyrel-

sen igangsatte i 2017 en screeningsundersøgelse, for at undersøge om anvendelsen af moderstoffet 

chloridazon kan have medført, at nedbrydningsprodukterne desphenylchloridazon og methyl-

desphenylchloridazon optræder som fladekilde og kan påvises i grundvand under landbrugsområ-

der. I screeningen indgik grundvandsprøver fra udvalgte indtag i grundvandsovervågningens 

GRUMO-boringer. Screeningsundersøgelsens resultater er beskrevet i dette notat. 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18
MOF Alm.del  Bilag 348
Offentligt
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Fra 27. oktober, 2017 indgik desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon som parametre, 

der obligatorisk skal analyseres i vandværkernes boringskontrol (Miljøstyrelsen 2017). GRUMO-

screeningen er derfor suppleret med data, som vandværkerne har indrapporteret til grundvandsdata-

basen Jupiter.   

 

Dataudtrækket er foretaget fra Jupiter den 23/2-2018. I udtrækket indgår kun prøver, hvor analyse-

resultatet er godkendt af den ansvarlige myndighed. Dataudtrækket består af to datasæt: i) Miljøsty-

relsens screening af udvalgte indtag fra grundvandsovervågningen (GRUMO-indtag), og ii) resulta-

ter fra vandværkernes boringskontrol. 

 

Grundvandsovervågningens GRUMO-indtag 

GRUMO-indtagene er prøvetaget i anden halvdel af 2017. Screeningens resultater fremgår af Tabel 

1. Desphenylchloridazon blev påvist i 29,2% af de undersøgte indtag. Indholdet var højere end 

grænseværdien for drikkevand i 16,9% af de undersøgte indtag og grænseværdien var overskredet 

med en faktor 10 eller mere i 4,6% af de undersøgte indtag. I modsætning til andre pesticider er 

desphenylchloridazon oftere påvist over grænseværdien end under grænseværdien i de tilfælde, 

hvor der er fund af pesticidet. Desphenylchloridazons geografiske udbredelse er vist i Figur 1. Kor-

tet viser, at desphenylchloridazon ikke er begrænset til områder med intensiv dyrkning af sukkerro-

er som fx Syd- og Vestsjælland, Lolland og Falster. Desphenylchloridazons dybdefordeling i 

GRUMO-indtag er vist i Figur 2. Fundandelene falder med dybden. Den statistiske usikkerhed er 

forholdsvis stor for dybden 40-50 m under terræn på grund af få indtag i dette interval. Under 50 m 

under terræn er der for få indtag til at beregne fundprocenter.  

 

Methyldesphenylchloridazon blev påvist i 17,0% af de undersøgte indtag (Tabel 1). Indholdet af 

methyldesphenylchloridazon var højere end grænseværdien for drikkevand i 4,7% af de undersøgte 

indtag og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 0,5% af de undersøgte ind-

tag. Methylesphenylchloridazon blev i alle tilfælde påvist sammen med desphenylchloridazon, 

hvorimod desphenylchloridazon forekom alene i 29 indtag.  

 
 

Tabel 1. GRUMO.  Desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazons forekomst vist som antal og 

procentvis fordeling af undersøgte indtag. Indtagene er opdelt i indtag med fund, indtag med overskridelse af 

grænseværdien for drikkevand (>0,1 µg/l), og indtag med en overskridelse på 10× grænseværdien for drik-

kevand (≥1,0 µg/l). 

GRUMO 
 

Prøver 
antal 

Indtag antal Indtag andel (%) 

I alt I alt 
Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Desphenyl-
chloridazon 219 219 64 37 10 29,2 16,9 4,6 

Methyldesphenyl-
chloridazon  212 212 36 10 1 17,0 4,7 0,5 
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Figur 1. GRUMO. Geografisk udbredelse af desphenylchloridazon i GRUMO-indtag. Indtagene er opdelt i 

tre koncentrationsintervaller, hvor desphenylchloridazon er påvist over grænseværdien for drikkevand (>0,1 

µg/l), under grænseværdien (≤0,1 µg/l), eller ikke er påvist (under detektionsgrænsen, typisk <0,01µg/l). 

 

 

 
Figur 2. GRUMO. Desphenylchloridazons dybdefordeling. Indtagene er opdelt i tre koncentrationsinterval-

ler: >0,1 µg/l, 0,01-0,1 µg/l, samt ikke påvist (under detektionsgrænsen på <0,01µg/l). Dybden angiver af-

standen fra terræn til overkanten af indtaget. 
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Boringskontrollen 

I opgørelserne indgår prøver fra de almene vandværkers boringskontrol, dvs. offentlige eller private 

fælles vandforsyningsanlæg, som forsyner mere end 9 husstande.  I opgørelserne indgår kun prøver, 

som er indrapporteret til Jupiter som ”Boringskontrol”, og med boringsanvendelserne ”Vandforsy-

ningsboring”, ”Vandværksboring” eller ”Vandindvinding reserveboring". Boringerne er med få 

undtagelser prøvetaget i 2017 til desphenylchloridazon og/eller methyldesphenylchloridazon analy-

se. Data fra pejleboringer, overvågningsboringer m.v. indgår ikke i opgørelserne. Opgørelserne 

dækker heller ikke ”Lille enkeltvandværk (eller få husstande)”, dvs. ”Husholdninger, 3-9 husstan-

de” og ”Husholdning 1-2 husstande” samt ikke-almene vandforsyningsanlæg, som forsyner industri 

eller institutioner. I de tilfælde, hvor der for en boring er flere prøver, er boringen repræsenteret ved 

den højest målte koncentration. 

 

Desphenylchloridazon blev påvist i 26,3 % af de undersøgte boringer (Tabel 2). Indholdet af de-

sphenylchloridazon var højere end grænseværdien for drikkevand i 9,7% af de undersøgte boringer, 

og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 1,0% af de undersøgte boringer. 

Desphenylchloridazons geografiske udbredelse er vist i Figur 3. Resultaterne fra boringskontrollen 

bekræfter, at stoffet er vidt udbredt i hele landet.  

 

Desphenylchloridazons dybdefordeling ned til 100 m under terræn i vandforsyningsboringer er vist 

i Figur 4 for boringer, hvor der i Jupiter findes data for indtagenes dybde. Der er kun få indvin-

dingsboringer i intervallet 0-10 m under terræn, hvorfor der er forholdsvis stor usikkerhed for dette 

interval. Fundandelene aftager med dybden, men der er påvist desphenylchloridazon i vand fra ind-

tag, der sidder i mere end 100 meters dybde. Som for GRUMO-indtagene falder fundandelene med 

dybden. De to dybdefordelinger er dog ikke direkte sammenlignelige, idet indtagene i GRUMO-

boringerne er 0,5-2 m lange, hvorimod de i vandforsyningsboringerne gennemsnitligt er 15 meter 

lange og i mange tilfælde betydeligt længere. Dette betyder, at indvindingsboringer også indvinder 

vand fra større dybde end indtag i GRUMO-boringerne. Derudover er ikke alle vandforsyningsbo-

ringer undersøgt for desphenylchloridazon endnu, og vandværkerne kan have valgt at undersøge de 

mest sårbare boringer først. 

 

Methyldesphenylchloridazon er påvist mindst én gang i 5,6% af de undersøgte indvindingsboringer. 

Indholdet af methyldesphenylchloridazon var højere end grænseværdien for drikkevand i 0,6% af 

de undersøgte boringer, og der var ingen boringer med indhold af methyldesphenylchloridazon, der 

overskred grænseværdien med en faktor 10 eller mere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Boringskontrollen.  Desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazons forekomst er vist som 

antal og procentvis fordeling af undersøgte boringer. Boringerne er opdelt i boringer med mindst ét fund, 
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boringer med mindst én overskridelse af grænseværdien for drikkevand (>0,1 µg/l), og boringer med mindst 

én overskridelse på 10× grænseværdien for drikkevand (≥1,0 µg/l). 

Boringskontrollen Prøver 
antal 

Boringer antal Boringer andel (%) 

I alt I alt 
Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Desphenyl-
chloridazon 2030 1698 447 164 17 26,3 9,7 1,0 

Methyldesphenyl-
chloridazon 1594 1386 77 8 0 5,6 0,6 0,0 

 

 

 

 
Figur 3. Boringskontrollen. Geografisk udbredelse af desphenylchloridazon i indvindingsboringer. Boringer-

ne er opdelt i tre koncentrationsintervaller, hvor desphenylchloridazon er påvist mindst én gang over grænse-

værdien (>0,1 µg/l), mindst én gang under grænseværdien (0,01-0,1 µg/l), eller ikke er påvist (under detekti-

onsgrænsen, typisk <0,01µg/l). 
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Figur 4. Boringskontrollen. Desphenylchloridazons dybdefordeling. Boringerne er opdelt i tre koncentrati-

onsintervaller: mindst én overskridelse af grænseværdien for drikkevand (>0,1 µg/l), mindst ét fund under 

grænseværdien (0,01-0,1 µg/l), samt ikke påvist (under detektionsgrænsen på <0,01µg/l). Dybden angiver 

afstanden fra terræn til overkanten af filteret. 

 

 

 

Reference: 

Miljøstyrelsen. 2017. Drikkevandsbekendtgørelsen. BEK nr. 1147 af 24/10/2017. 
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Opdateret 29/10-2018 
 
 
 

Resume 
 
Dette notat præsenterer de seneste data for desphenylchloridazons og methyldesphenylchlori-
dazons forekomst i grundvandet. Notatet er en opdatering af et tidligere notat (GEUS, 2018). 
På baggrund af usædvanligt høje koncentrationer og stor geografisk udbredelse må desphe-
nylchloridazon fortsat siges at være meget udbredt i grundvandet, både i det åbne land og i de 
grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes drikkevand. I grundvandsovervågningens 
GRUMO-indtag er desphenylchloridazon således påvist i 34,5% af de undersøgte indtag. Ind-
holdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 19,4% af de undersøgte indtag, og 
grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 4,9% af de undersøgte indtag. I 
de almene vandværkers vandforsyningsboringer er desphenylchloridazon påvist i 23,2% af de 
undersøgte boringer. Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 8,3% af de 
undersøgte boringer, og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 0,9% af 
de undersøgte boringer. Methyldesphenylchloridazon er også vidt udbredt i grundvandet, 
men med lavere koncentrationer og lavere fundprocenter end desphenylchloridazon. 
 
 

Baggrund 
 
Vandpanelets Arbejdsgruppe om pesticider og Drikkevandskontrol har blandt andet til opgave at 
indsamle oplysninger om fund af desphenylchloridazon på landsplan. I den forbindelse er GEUS’ 
tidligere notat om forekomst af desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon i grundvan-
det (GEUS, 2018) opdateret med de seneste analyseresultater. Flere regioner har ved punktkildeun-
dersøgelser påvist desphenylchloridazon (CAS nr. 6339-19-1) og methyldesphenylchloridazon 
(CAS nr. 17254-80-7) i grundvandet. Begge stoffer er nedbrydningsprodukter fra det nu forbudte 
ukrudtsmiddel chloridazon. Chloridazon er solgt i Danmark i perioden fra 1964 til 1996, overve-
jende til brug i sukkerroer og foderroer og fra omkring 1979 også til rødbeder og løg. Det største 
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chloridazonsalg har ligget i perioden fra 1966 til 1981. Miljøstyrelsen igangsatte i 2017 en scree-
ningsundersøgelse, for at undersøge om anvendelsen af moderstoffet chloridazon kan have medført, 
at nedbrydningsprodukterne desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon optræder som 
fladekilde og kan påvises i grundvand under landbrugsområder (Miljøstyrelsen, 2018). I screenin-
gen indgik grundvandsprøver fra udvalgte indtag i grundvandsovervågningens GRUMO-boringer. 
Screeningsundersøgelsen er i dette notat suppleret med de seneste resultater fra den almindelige 
prøvetagning i Grundvandsovervågningen, hvor desphenylchloridazon og methyldesphenylchlori-
dazon nu indgår i analyseprogrammet. 
 
Fra 27. oktober, 2017 indgik desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon som parametre, 
der obligatorisk skal analyseres i vandværkernes boringskontrol (Miljøstyrelsen, 2017). Vi har der-
for også opgjort de analyseresultater, som vandværkerne har indrapporteret til grundvandsdatabasen 
Jupiter.   
 
Dataudtrækket er foretaget fra Jupiter den 23/10-2018. I udtrækket indgår kun prøver, hvor analyse-
resultatet er godkendt af den ansvarlige myndighed. Dataudtrækket består af to datasæt: i) resultater 
fra grundvandsovervågningens GRUMO-indtag, og ii) resultater fra de almene vandværkers bo-
ringskontrol. 
 

Grundvandsovervågningens GRUMO-indtag 
GRUMO-indtagene er prøvetaget fra anden halvdel af 2017 og fremefter. Indtagene er repræsente-
ret ved den højest målte koncentration i de tilfælde, hvor der er flere prøver for et indtag. Desphe-
nylchloridazon blev påvist i 34,5% af de undersøgte indtag (Tabel 1). Indholdet var højere end 
grænseværdien for drikkevand i 19,4% af de undersøgte indtag og grænseværdien var overskredet 
med en faktor 10 eller mere i 4,9% af de undersøgte indtag. Fundandelene er højere end i den tidli-
gere opgørelse, hvor andelene var henholdsvis 29,2%, 16,9% og 4,6% (GEUS, 2018). Begge opgø-
relser bygger på de data, der var tilgængelige i Jupiter på udtrækstidspunkterne, hvorfor fundpro-
centerne kan blive anderledes, når hele GRUMOs stationsnet på et tidspunkt er undersøgt. I mod-
sætning til andre pesticider er desphenylchloridazon oftere påvist over grænseværdien end under 
grænseværdien i de tilfælde, hvor der er fund af stoffet. Desphenylchloridazons geografiske udbre-
delse er vist i Figur 1. Kortet viser, at desphenylchloridazon ikke er begrænset til områder med in-
tensiv dyrkning af sukkerroer som fx Fyn, Syd- og Vestsjælland, Lolland og Falster. Desphe-
nylchloridazons dybdefordeling i GRUMO-indtag er vist i Figur 2. Fundandelene er højest i det 
øverste grundvand (0-20 m under terræn) og falder derefter med dybden. Den statistiske usikkerhed 
er forholdsvis stor for dybden 40-50 m under terræn på grund af få indtag i dette interval. Under 50 
m under terræn er der for få indtag til at beregne fundprocenter.  
 
Methyldesphenylchloridazon blev påvist i 19,6% af de undersøgte indtag (Tabel 1). Indholdet af 
methyldesphenylchloridazon var højere end grænseværdien for drikkevand i 6,6% af de undersøgte 
indtag og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 1,1% af de undersøgte ind-
tag. Fundandelene er lidt højere end i den tidligere opgørelse, hvor andelene var henholdsvis 17,0%, 
4,7% og 0,5% (GEUS, 2018). 
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Tabel 1. GRUMO.  Desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazons forekomst vist som antal og pro-
centvis fordeling af undersøgte indtag. Indtagene er opdelt i indtag med fund, indtag med overskridelse af 
grænseværdien for drikkevand (>0,1 µg/l), og indtag med overskridelse på mindst 10× grænseværdien for 
drikkevand (≥1,0 µg/l). 

GRUMO 
 

Prøver 
antal 

Indtag antal Indtag andel (%) 

I alt I alt Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Desphenyl-
chloridazon 439 386 133 75 19 34,5 19,4 4,9 
Methyl-
desphenyl-
chloridazon  427 377 74 25 4 19,6 6,6 1,1 

 
 

 
Figur 1. GRUMO. Geografisk udbredelse af desphenylchloridazon i GRUMO-indtag. Indtagene er opdelt i 
tre koncentrationsintervaller, hvor desphenylchloridazon er påvist over grænseværdien for drikkevand (>0,1 
µg/l), under grænseværdien (≤0,1 µg/l), eller ikke er påvist (under detektionsgrænsen, typisk <0,01µg/l). 
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Figur 2. GRUMO. Desphenylchloridazons dybdefordeling. Indtagene er opdelt i tre koncentrationsinterval-
ler: >0,1 µg/l, 0,01-0,1 µg/l, samt ikke påvist (under detektionsgrænsen på 0,01µg/l). Dybden angiver afstan-
den fra terræn til overkanten af indtaget. 
 

Boringskontrollen 
I opgørelserne indgår prøver fra de almene vandværkers boringskontrol, dvs. offentlige eller private 
fælles vandforsyningsanlæg, som forsyner mere end 9 husstande (virksomhedstyperne V01, V02 og 
M42).  I opgørelserne indgår kun prøver, som er indrapporteret til Jupiter som ”Boringskontrol”, og 
med boringsanvendelser der er, eller har været, ”Vandforsyningsboring”, ”Vandværksboring”, 
”Vandindvinding reserveboring" eller ”Reserve/nødvandboring”. Der er også sat som betingelse, at 
boringerne skal have været tilknyttet et alment vandforsyningsanlæg på prøvetidspunktet, samt at 
der skal have været registreret en indberetter på prøvetidspunktet. Data fra pejleboringer, overvåg-
ningsboringer m.v. indgår så vidt muligt ikke i opgørelserne. Opgørelserne dækker heller ikke 
”Husholdninger, 3-9 husstande” og ”Husholdning 1-2 husstande” samt ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg, som forsyner industri eller institutioner. Boringerne er repræsenteret ved den højest 
målte koncentration i de tilfælde, hvor der er udtaget flere prøver fra en boring. Enkelte prøver er 
analyseret på flere laboratorier. Hvor analyseresultaterne var ens, er prøven kun repræsenteret én 
gang i datasættet. Hvor analyseresultaterne var forskellige, er prøven repræsenteret ved flere analy-
seresultater, idet man ikke kan afgøre, hvilket resultat der er mest korrekt. Det skal bemærkes, at 
ikke alle analyseresultater indberettes til Jupiterdatabasen. Det gælder fx driftsprøver, som kun ind-
går i udtrækket i begrænset omfang, selvom resultatet af ikke-indberettede prøver kan være offent-
liggjort på vandværkernes hjemmesider eller i medierne. 
 
Desphenylchloridazon blev påvist i 23,2% af de undersøgte boringer (Tabel 2). Indholdet af desphe-
nylchloridazon var højere end grænseværdien for drikkevand i 8,3% af de undersøgte boringer, og 
grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 0,9% af de undersøgte boringer. Dette 
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er lidt lavere end i den tidligere opgørelse, hvor andelene var henholdsvis 26,3%, 9,7% og 1,0% 
(GEUS, 2018).  Forskellen skyldes sandsynligvis, at de mest sårbare boringer er undersøgt først. 
Desphenylchloridazons geografiske udbredelse er vist i Figur 3. Resultaterne fra boringskontrollen 
bekræfter, at stoffet er vidt udbredt i hele landet.  
 
Desphenylchloridazons dybdefordeling ned til 100 m under terræn i vandforsyningsboringer er vist 
i Figur 4 for boringer, hvor der i Jupiter findes data for indtagenes dybde. Der er kun få indvin-
dingsboringer i intervallet 0-10 m under terræn, hvorfor der er forholdsvis stor usikkerhed for dette 
interval. Fundandelene aftager med dybden, men der er påvist desphenylchloridazon i vand fra ind-
tag, der sidder i mere end 100 meters dybde. Som for GRUMO-indtagene falder fundandelene med 
dybden. De to dybdefordelinger er dog ikke direkte sammenlignelige, idet indtagene i GRUMO-
boringerne er 0,5-2 m lange, hvorimod de i vandforsyningsboringerne gennemsnitligt er 15 meter 
lange og i mange tilfælde betydeligt længere. Dette betyder, at indvindingsboringer indvinder vand 
fra større dybde end indtag i GRUMO-boringerne.  
 
Methyldesphenylchloridazon er påvist mindst én gang i 5,7% af de undersøgte indvindingsboringer. 
Indholdet af methyldesphenylchloridazon var højere end grænseværdien for drikkevand i 0,8% af 
de undersøgte boringer, og der var ingen boringer med indhold af methyldesphenylchloridazon, der 
overskred grænseværdien med en faktor 10 eller mere. Dette er på samme niveau som i den tidli-
gere opgørelse, hvor andelene var henholdsvis 5,6% og 0,6% (GEUS, 2018). 
 
 
Tabel 2. Boringskontrollen. Desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazons forekomst er vist som 
antal og procentvis fordeling af undersøgte boringer. Boringerne er opdelt i boringer med mindst ét fund, bo-
ringer med mindst én overskridelse af grænseværdien for drikkevand (>0,1 µg/l), og boringer med mindst én 
overskridelse på mindst 10× grænseværdien for drikkevand (≥1,0 µg/l). 

Boringskon-
trollen 

Prøver 
antal 

Boringer antal Boringer andel (%) 

I alt I alt Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Med 
fund 

>0,1 
µg/l 

≥1,0 
µg/l 

Desphenyl-
chloridazon 3447 2456 571 204 23 23,2 8,3 0,9 
Methyl-
desphenyl-
chloridazon 2739 2174 123 18 0 5,7 0,8 0,0 
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Figur 3. Boringskontrollen. Geografisk udbredelse af desphenylchloridazon i indvindingsboringer. Borin-
gerne er opdelt i tre koncentrationsintervaller, hvor desphenylchloridazon er påvist mindst én gang over 
grænseværdien (>0,1 µg/l), mindst én gang under grænseværdien (0,01-0,1 µg/l), eller ikke er påvist (under 
detektionsgrænsen, typisk <0,01µg/l). 
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Figur 4. Boringskontrollen. Desphenylchloridazons dybdefordeling. Boringerne er opdelt i tre koncentrati-
onsintervaller: mindst én overskridelse af grænseværdien for drikkevand (>0,1 µg/l), mindst ét fund under 
grænseværdien (0,01-0,1 µg/l), samt ikke påvist (under detektionsgrænsen på 0,01µg/l). Dybden angiver af-
standen fra terræn til overkanten af filteret.  
 
 
Referencer: 
GEUS-NOTAT nr. 05-VA-18-01 af 14. marts, 2018. Forekomst af desphenylchloridazon og methyl-
desphenylchloridazon i grundvandet. 
 
Miljøstyrelsen, 2017. Drikkevandsbekendtgørelsen. BEK nr. 1147 af 24/10/2017. 
 
Miljøstyrelsen, 2018. Screeningsresultater for udvalgte pesticider i grundvandsovervågningen: De-
sphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon og 1,2,4-triazol. 
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Procedure for udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågningen (GRUMO) og 
pesticidlisten1 
 

Miljøstyrelsen tager årligt stilling til, hvilke stoffer der skal indgå i vandforsyningernes obligatoriske 

boringskontrol2. Miljøstyrelsen tager også stilling til, hvilke stoffer der skal indgå i 

grundvandsovervågningen (GRUMO), der er en del af NOVANA, hvor overvågningsprogrammerne 

som udgangspunkt revideres overordnet hvert 5. eller 6. år. Screeningsundersøgelser under GRUMO 

tilrettelægges årligt efter behov. 

 

Det fremgår af kommissoriet for arbejdsgruppen om pesticider og drikkevandskontrol under 

Vandpanelet, at gruppen bl.a. skal vurdere og komme med forslag til opfølgning inden for følgende 

emner: 
 

1. Udvælgelseskriterierne for stoffer til pesticidlisten1 

2. Forslag til andre stoffer, der skal vurderes i forhold til, om de skal kontrolleres på landsplan 

(GRUMO) 

 

Formålet med dette notat er derfor at skitsere en ny, fremtidig procedure for udvælgelse af stoffer til 

henholdsvis grundvandsovervågningen (GRUMO) og boringskontrollen. Proceduren er beskrevet 

samlet, da de to overvågningsprogrammer supplerer hinanden. 

 

Den nuværende situation 
 

Pesticidlisten 

Miljøstyrelsen har indtil nu med udgangspunkt i nedenstående kriterier fastlagt, hvilke stoffer der 

skulle indgå i vandværkernes kontrol (på pesticidlisten). Kriterierne har været anvendt på 

indberettede data fra GRUMO, vandforsyningernes boringskontrol af aktive vandforsyningsboringer 

samt øvrige resultater (pt. betegnet ”andre analyser”), herunder data fra lukkede vandværksboringer, 

vandværkernes overvågningsboringer, forureningsundersøgelser mm. Datagrundlaget, der leveres af 

GEUS, er hentet fra Jupiter-databasen. Fundprocenter og overskridelser af grænseværdien er beregnet 

for det samlede datasæt, uanset om analyserne kommer fra GRUMO, boringskontrollen eller andre 

analyser, og uanset hvornår analyserne er foretaget. Kriterierne lyder: 

                                                             
1 Ved pesticidlisten forstås i dette notat listen over pesticider og nedbrydningsprodukter, som vandforsyningerne 

skal kontrollere for i drikkevandsboringer og drikkevand, jf. bilag 2 i drikkevandsbekendtgørelsen.  
2 Hertil kommer, at kommunerne selv supplerer med overvågning baseret på kendskab til lokale forhold og 

forureninger.  
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1. Pesticider/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med fund er større end eller lig med 

1 % af de undersøgte boringer, og hvor der er et tilstrækkeligt stort statistisk grundlag, med 

mindre fundprocentens størrelse skyldes punktkildeforurening, der mangler akkrediteret 

analysemetode, eller at fundene over tid er faldet så meget, at de ikke længere udgør en risiko for 

grundvandet. 

2. Pesticider/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med fund er under 1 %, men hvor 

der er fundet overskridelse af kravværdien for drikkevand for 0,2 % af boringerne eller højere.  

 

Ud over at vurdere fund af stoffer i forhold til kriterierne, har Miljøstyrelsen vurderet alle stoffer, der 

har indgået i overvågningen inkl. GRUMO, boringskontrollen og ”andre analyser” i forhold til, om der 

har været usædvanlige bevægelser i forekomster og fund. Derudover har GEUS’s pesticideksperter i 

forbindelse med leveringen af dataudtrækkene fra Jupiter rådgivet om relevante stoffer til 

boringskontrollens pesticidliste. På den baggrund har Miljøstyrelsen foretaget en ekspertvurdering og 

på grundlag heraf vurderet, om der var grund til at ændre på de obligatoriske stoffer i 

boringskontrollens pesticidliste.  

 

Grundvandsovervågningen (GRUMO) 

Der har ikke på samme måde som for pesticidlisten været opstillet faste kriterier for udvælgelse af 

pesticider og nedbrydningsprodukter til analyse i grundvandsovervågningens GRUMO-indtag. 

 

Forud for en ny programperiode på fem eller seks års varighed er der udpeget kandidater til stoflisten i 

det nye overvågningsprogram. Her har Miljøstyrelsen brugt den viden, der løbende er opnået ud fra 

vurderingen af nye stoffer samt fornyede vurderinger af tidligere godkendte stoffer i EU, såvel som i 

Danmark. Øvrig viden fra EFSA, andet internationalt samarbejde (se nedenfor) og indspil fra 

interessenter, herunder GEUS’s ekspertvurdering og rådgivning, er taget i betragtning. Det skal 

bemærkes, at Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) har spillet en 

væsentlig rolle for valg af pestcider til grundvandsmoniteringen. På grundlag af disse input har 

Miljøstyrelsen valgt en stofliste for den pågældende programperiode under hensyntagen til den 

økonomiske ramme for grundvandsovervågningen.  

 

Ved programrevision forud for en ny programperiode deltager Miljøstyrelsens fagdatacentre (FDC) 

GEUS og AU med rådgivning. Ved seneste revision af grundvandsprogrammet havde både GEUS og 

AU således en plads i styregruppen, og GEUS bidrog til dele af programbeskrivelsen for 

grundvandsovervågningen samt ved godkendelse af programmet. I programmet er muligheden for at 

iværksætte screeningsundersøgelser beskrevet. Programmet var i øvrigt i høring blandt udvalgte 

eksterne interessenter (bl.a. DANVA, FVD, KL, Danske Regioner) i en 4 ugers periode. 

 

Stoflisten er herefter implementeret i overvågningsprogrammet. Den praktiske overvågning udmøntes 

via FKG-Grundvand3.  

 
Udover stoffer, der er udvalgt til gentagne analyser i en programperiode, har der i 

grundvandsovervågningen været gennemført screeninger af specifikt udvalgte stoffer. I forrige 

programperiode (2011-2015) blev metalaxyl og to af dets nedbrydningsprodukter screenet i udvalgte 

GRUMO indtag på baggrund af resultater fra VAP. I den seneste og nuværende programperiode er der 

i grundvandsovervågningen budgetlagt ift. muligheden for at udføre årlige screeninger for enkelte 

                                                             
3 FKG-Grundvand er en tværgående koordinationsgruppe under Miljøstyrelsens overvågningsorganisation med 

deltagelse af relevante fagenheder fra Miljøstyrelsen. FKG-Grundvand har det faglige og økonomiske ansvar ved 

udføreles af overvågningsprogrammet. GEUS er faglig programrådgiver for FKG-Grundvand.  
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stoffer i udvalgte GRUMO boringer. De konkrete stoffer til screeningsundersøgelse er hidtil udvalgt af 

Miljøstyrelsens pesticid- og biocidenhed under inddragelse af GEUS’ dataindsamling bl.a. fra VAP, 

regionernes punktkildeundersøgelser samt fund og overskridelser i vandforsyningerne. Beslutningen 

om at iværksætte screeninger træffes af Miljøstyrelsen. I den nuværende programperiode blev der i 

2017 screenet for 1,2,4-triazol som følge af en fornyet vurdering og resultater fra VAP.  I 2017 blev der 

også screenet for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon på baggrund af regionernes 

punktkildeundersøgelser samt fund i vandværkernes indvindingsboringer. I 2018 screenes der for N,N 

dimethylsulfamid (DMS) og tolylfluanid som følge af fund af nedbrydningsproduktet DMS i 

vandforsyningsboringer.  

 

Ny procedure 
Arbejdsgruppen under Vandpanelet foreslår, at følgende procedure fremover anvendes ved den årlige 

udvælgelse af stoffer til screeningsundersøgelser i GRUMO samt udvælgelse af stoffer til pesticidlisten. 

Procedure ved revision af den faste stofliste under grundvandsovervågning er ligeledes beskrevet.  

 

Generelle tiltag 

Regionerne har i et nyligt arbejde med udvælgelse af stoffer til analyse i punktkildeundersøgelser 

identificeret en bruttoliste på ca. 1.100 stoffer. Bruttolisten indeholder alle aktivstoffer, der har været 

markedsført i Danmark samt relevante nedbrydningsprodukter. Listen indeholder desuden en lang 

række data for hvert stof såsom salgstal, sorption, nedbrydning, udvaskningsindex mm. Bruttolisten 

vil derfor være et godt udgangspunkt for at identificere, hvilke stoffer der potentielt vil kunne udgøre 

en fare for grundvandet. Miljøstyrelsen vil sammen med GEUS gennemgå listen mhp. at identificere 

yderligere stoffer med særlig risiko for udvaskning til grundvandet. 

 

Der udestår en systematisk gennemgang og prioritering af, hvilke af disse kendte stoffer der kan være 

relevante for grundvandsovervågningen og pesticidlisten.  

 

Arbejdsgruppen foreslår følgende generelle tiltag for udvælgelse af stoffer til 

grundvandsovervågningen (GRUMO) herunder screening samt til pesticidlisten.  

 

1. Miljøstyrelsen og GEUS foretager én gang en gennemgang og prioritering af alle stoffer på 

regionernes bruttoliste og gennemgangen dokumenteres i et fælles notat. Prioriteringen baseres 

som udgangspunkt på regionernes klassificering og tilgængelig viden om følgende faktorer: 

 

a. Risikoen for udvaskning baseret på stoffernes iboende egenskaber (nedbrydning og 

binding til jord) 

b. Anvendelse  

i. Afgrødens vækststadie på anvendelsestidspunktet 

ii. Dosering 

iii. Anvendelsestidspunkt 

c. Salgstal (herunder tidsaspekt, årrække) 

d. Regulering – er anvendelsen ændret væsentligt 

e. Anden viden om specifikke stoffer, fx viden fra EFSA, modelresultater, VAP-resultater, 

NOVANA overfladevand mv.  

 

 

2. Der foretages årligt, af Miljøstyrelsen, en systematisk opsamling af ny viden, der kan have relevans 

for overvågningen, herunder en indsamling af viden fra arbejdsgruppen. I denne vidensopsamling 

vurderes og prioriteres stoffer, som kan være relevante for pesticidlisten og GRUMO.  

Vidensopsamlingen rapporteres i et kortfattet notat, der årligt præsenteres for arbejdsgruppen 
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under Vandpanelet. Vidensopsamlingen foretages af MST med faglige bidrag fra 

pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet og vil indeholde: 

 

a. En vurdering af om der er behov for eventuelle ændringer i de faktorer der ligger til grund 

for prioriteringen af stoffer under ovenstående pkt. 1. Vurderingen baseres på 

Miljøstyrelsens viden fra godkendelser af pesticider. 

b. En vurdering af, om der er nye stoffer, der er taget i anvendelse i Danmark og derfor kan 

være relevante at inddrage i screening, GRUMO eller på pesticidlisten. Vurderingen 

baseres på Miljøstyrelsens viden fra godkendelser af pesticider, herunder resultater fra 

VAP. 

c. En vurdering af enkeltstoffer på baggrund af pesticiddata i grundvandsdatabasen Jupiter. 

Miljøstyrelsen modtager fra GEUS opgørelser over fundprocenter for pesticider og 

nedbrydningsprodukter for en 10 års periode, som foreslået af GEUS4. De eksisterende 

kriterier (jf. ovenfor under ”Den nuværende situation”) bibeholdes som udgangspunkt for 

de enkelte datasæt, men der foretages som tidligere en ekspertvurdering ud fra det samlede 

materiale. Miljøstyrelsen og GEUS gennemgår data for at vurdere, om der er stoffer, som 

udviser usædvanlige ændringer i samlede fundandele og fund over kvalitetskravet 

(grænseværdien). Det kan både være stoffer, som findes i stadigt mindre omfang og 

dermed måske ikke kræver fortsat overvågning, og stoffer, som ses i stadigt større omfang 

end tidligere, og dermed måske kræver yderligere overvågning. Endelig kan der være 

stoffer, der kun er udført få analyser for, men som påvises over kravværdien og/eller med 

høj fundandel.  

d. En vurdering af, om der er yderligere stoffer, der bør indgå på pesticidlisten eller GRUMO 

som følge af nye fund i Danmark eller andre lande. Denne vurdering kan inkludere nyeste 

viden fra regionernes punktkildeundersøgelser, nyeste viden fra vandværkerne, resultater 

fra andre landes overvågningsprogrammer, resultater fra NOVANA MFS (Miljøfremmede 

stoffer) samt ny viden i den internationale videnskabelige litteratur. 

 

Vurderingerne, der udføres af Miljøstyrelsen og GEUS i fællesskab, dokumenteres i et fælles kortfattet 

notat, hvor det begrundes, hvorfor specifikke stoffer anbefales enten at komme på GRUMOs 

screeningsliste, på GRUMOs faste stofliste, boringskontrollens obligatoriske pesticidliste, eller ikke 

bør indgå i overvågningen. I tilfælde af, at GEUS og Miljøstyrelsen vurderer relevansen af specifikke 

stoffer forskelligt, dokumenteres dette ligeledes. Stoffer som bør på screeningslisten og/eller 

pesticidlisten opstilles prioriteret. 

 

 

Grundvandsovervågningen (GRUMO) 

Miljøstyrelsens udvælgelse af stoffer, der skal indgå i grundvandsovervågningen (GRUMO), baseres på 

den årlige vidensopsamling, der er etableret i samarbejde mellem Miljøstyrelsens pesticideksperter, 

arbejdsgruppen og GEUS, som beskrevet ovenfor. Der arbejdes dels med en liste af ”faste” stoffer, der 

indgår i en given programperiode og dels med en liste af stoffer, der potentielt kan indgå i screeninger 

i specifikke år. For udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågningen foreslås følgende procedure: 

 

3. Der tages udgangspunkt i den årlige vidensopsamling. På baggrund af denne årlige gennemgang 

vurderes det før hver programperiode, hvilke stoffer, der er relevante at inddrage i den generelle 

grundvandsovervågning (GRUMO), og dermed hvilke stoffer der i den følgende programperiode 

skal indgå som ”faste” stoffer i grundvandsovervågningen. Der tages herunder hensyn til, at 

                                                             
4 GEUS notat: Sammenligning af fundprocenter for pesticider i GRUMO, Boringskontrollen og Andre Analyser, 1. 

maj 2018.  
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grundvandsovervågningen tjener flere formål, og at ”faste” stoffer udvalgt til den generelle 

grundvandsovervågning særligt skal kunne anvendes til at beskrive tilstand og udvikling af 

grundvandets kvalitet. Miljøstyrelsen begrunder før hver programperiode udvælgelsen af stoffer til 

den kommende programperiode.  

4. Listen med stoffer til den generelle grundvandsovervågning kan revideres årligt såfremt 

Miljøstyrelsen vurderer, at resultater af de årlige screeninger kan give anledning til dette. Den 

faste stofliste for grundvandsovervågningen præstenteres for arbejdsgruppen under Vandpanelet i 

forbindelse med programrevisionen under NOVANA, i udgangspunkt hvert 6. år. Arbejdsgruppen 

får mulighed for at kommentere den foreslåede liste og evt. bidrage med supplerende viden. 

5. Ligeledes med udgangspunkt i den årlige vidensopsamling vurderer Miljøstyrelsen i samarbejde 

med GEUS, hvilke stoffer, der er relevante at inddrage i det kommende års screening af nye stoffer 

i grundvandsovervågningen (GRUMO). Screeningsresultater anvendes til at afdække, om der skal 

foretages yderligere overvågning i GRUMO og resultaterne kan også i sig selv medføre optagelse på 

boringskontrollens pesticidliste (jf. nedenfor). 

6. Stoffer der prioriteres til screening præsenteres for arbejdsgruppen under Vandpanelet, som kan 

kommentere den foreslåede liste og evt. bidrage med yderligere viden. Forslaget er et udtryk for 

Miljøstyrelsens endelige vurdering og vil være baseret på forskellige faktorer, som alle er beskrevet 

i det fælles notat GEUS og Miljøstyrelsen årligt udarbejder. I tilfælde af, at der er afvigelser fra de 

opstillede lister i notatet udarbejdet under pkt. 2, begrundes disse i et kort tillæg til notatet.  

7. På baggrund af arbejdsgruppens input opstiller Miljøstyrelsen en konsolideret liste, hvorefter det 

kommende års grundvandsovervågning eller den nye programperiode (hvert 6. år) igangsættes.  

 

 

Vandværkernes boringskontrol 

Specifikt for udvælgelse af stoffer til vandværkernes boringskontrol foreslås fremadrettet følgende 

supplement til ovenstående procedure: 

 

8. Miljøstyrelsen opstiller årligt forslag til en evt. revision af den obligatoriske pesticidliste til 

vandværkernes boringskontrol og den deraf følgende ændring i Drikkevandsbekendtgørelsen. 

Forslaget er et udtryk for Miljøstyrelsens endelige vurdering og vil være baseret på forskellige 

faktorer, som er beskrevet i det fælles notat, som GEUS og Miljøstyrelsen årligt udarbejder. I 

tilfælde af, at der er afvigelser fra de opstillede lister i notatet udarbejdet under pkt. 2, begrundes 

disse i et kort tillæg til notatet. Forslag vil inddrage resultater fra foregående års screening under 

GRUMO. 

9. Som for GRUMO præsenterer Miljøstyrelsen forslaget samt de bagvedliggende data, kriterier og 

ekspertvurderingerne for arbejdsgruppen under Vandpanelet, som kan kommentere den 

foreslåede liste og bidrage med yderligere viden.  

10. På baggrund af arbejdsgruppens input opstiller Miljøstyrelsen en konsolideret liste, hvorefter den 

reviderede kontrol kan igangsættes, såfremt Miljø- og Fødevareministeren tilslutter sig 

anbefalingen. Drikkevandbekendtgørelsen sendes som hidtil i høring. 

 

Med denne procedure inddrages relevante data, og alle aktører har mulighed for at bidrage med 

yderligere viden således, at overvågningen bliver den bedst mulige.  

 

I figur 1 ses årshjulet for den beskrevne arbejdsprocedure. Arbejdsprocessen starter med 

vidensopsamling (se ”kl. 13” i årshjulet ), som ligger i årets 3. kvartal for at sikre, at nye screeninger 

kan igangsættes i 1. kvartal året efter. Vurdering af pesticidlisten ligger i 1.-2. kvartal så resultatet af 

gennemførte screeninger i GRUMO fra året før kan medtages i revision af pesticidlisten og eventuelle 

ændringer af listen kan implementeres i drikkevandsbekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. juli. 
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Arbejdet med vidensopsamling og prioritering af stoffer til hhv. GRUMO og pesticidlisten drøftes med 

arbejdsgruppen før implementering, hvilket også fremgår af årshjulet. 

 
Figur 1. Årshjul for aktiviteter knyttet til udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågningen (GRUMO) - screening og den faste 

stofliste - og revision af pesticidlisten (BEK) under boringskontrollen. Mødeaktivitet i arbejdsgruppen under Vandpanelet er 

medtaget. Punkterne der refereres til i figuren er dem, som fremgår i den ovenstående beskrivelse af proceduren. 

Arbejdsprocessen starter med vidensopsamling (se ”kl. 13” i årshjulet ), som ligger i årets 3. kvartal for at sikre, at nye 

screeninger kan igangsættes i 1. kvartal året efter. 

 

 

 

VAP 
Da VAP har stor betydning for inddragelse af godkendte stoffer og deres metabolitter i GRUMO og på 

pesticidlisten, omtales proceduren for valg af teststoffer til VAP her. 

 

Udvælgelsen at teststoffer til VAP foregår i samarbejde mellem Miljøstyrelsen, DCA og GEUS på 

grundlag af viden om bl.a. mobilitet, anvendelsens omfang arealmæssigt og solgte mængder. Også her 

lægges der vægt på en samlet ekspertvurdering. I praksis er det især Miljøstyrelsens behov for viden i 

forbindelse med reguleringen samt projektets økonomiske ramme, der definerer antallet af stoffer 

GRUMO: opsamling af ny 
viden - MST med bidrag fra 

arbejdsgruppen

3. Kvartal (pkt. 2)

GRUMO: gennemgang af 
stoffer og prioritering til 

screening - MST og GEUS 

4. Kvartal (pkt. 5)

GRUMO: evt. revision af faste 
stofliste  - MST og GEUS

4. kvartal (pkt. 3)

GRUMO: Drøftelse med 
arbejdsgruppen  evt. 
supplerende viden

4. kvartal (pkt. 4 og pkt. 6)

GRUMO: Screening 
igangsættes - MST

1. kvartal (pkt. 7)

BEK: Forslag til revision  af 
pesticidliste - MST og GEUS 

1. kvartal (pkt. 8)

BEK: Drøftelse med 
arbejdsgruppen 

2. kvartal (pkt. 9)

BEK: Evt. opdatering 
implementeres 1. juli -

MST 

2. kvartal (pkt. 10)
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samt hvilke stoffer, der testes i VAP et givent år. I VAP testes indtil videre kun stoffer, som har en 

godkendelse til landbrugsmæssig anvendelse. 

 

Fremtidige muligheder 
Der sker i disse år en betydelig udvikling i analysemetoder/analyseteknikker til screening, der i 

fremtiden formentlig med fordel vil kunne inddrages i forbindelse med udvælgelsen af stoffer, der bør 

analyseres for i boringskontrollen og/eller GRUMO.  
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Vejledning om pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal 

analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand 
(Erstatter vejledningen af 16. juni 2011) 

 

Hvordan skal råvandet og vandet fra et vandværk kontrolleres? 
Alle vandforsyninger, der indvinder vand, der skal bruges til husholdningsformål og/eller 

drikkevand til mennesker, skal regelmæssigt kontrollere deres vand ved at analysere for en række 

parametre. En vandforsyning er forpligtet til både at kontrollere kvaliteten af råvandet i boringen til 

et vandforsyningsanlæg (kaldet boringskontrollen) og kvaliteten af vandet, der forlader et vandværk 

(kaldet drikkevandskontrol)
1
. 

 

Hensigten med boringskontrollen er at følge, om vandets naturlige kvalitet ændrer sig, og om der 

tilføres forureninger fra nærliggende eller fjernere forureningskilder. Hvis der i boringskontrollen 

konstateres en grundvandsforurening, skal vandforsyningen iværksætte de nødvendige tiltag, som 

sikrer, at kvalitetskravene overholdes. 

 

Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om, hvordan kontrollen skal tilrettelægges 

for et forsyningsanlæg
2
, herunder beslutte, hvilke stoffer der skal indgå i kontrollen. 

 

For pesticider og deres nedbrydningsprodukter er der en række stoffer, der er obligatoriske at 

undersøge for i boringskontrollen og kontrollen med drikkevandet. Andre stoffer kan medtages i 

kontrollen ud fra en konkret vurdering. 

 

Hvilke pesticider og nedbrydningsprodukter skal som minimum indgå i 

kontrollen? 
Listen over pesticider og nedbrydningsprodukter, der som minimum skal indgå i boringskontrollen 

og drikkevandskontrollen, fremgår af bilag 7 i drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om 

vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg). 

 

Der kan for det enkelte vandværk også være andre pesticider, som det kan være relevant at 

kontrollere for. 

 

Drikkevandsbekendtgørelsen stiller derfor krav om, at boringskontrollen og drikkevandskontrollen, 

foruden de obligatoriske stoffer, skal omfatte andre pesticider, som vides at være anvendt i 

vandindvindingsområdet, og som vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet
3
. 

Identifikation af, hvilke andre pesticider og nedbrydningsprodukter der skal indgå i 
 

 
1 
Området er reguleret af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, kapital 3. 

2 
Jf. § 6, stk. 3 bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

3 
Jf. bilag 7 (drikkevandskontrollen) og bilag 8 (boringskontrollen) i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg 
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kontrolprogrammet for et vandforsyningsanlæg, bør derfor bygge på en konkret vurdering af de 

lokale forhold, se nedenfor. 

 

Hvilke øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter skal indgå i kontrollen? 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boringskontrollen og drikkevandskontrollen skal indeholde 

andre pesticider og nedbrydningsprodukter end dem, der fremgår af bilag 7 i 

drikkevandsbekendtgørelsen. 

 

Til vurdering af om der skal indgå andre end de obligatoriske stoffer i kontrollen, kan der tages 

udgangspunkt i viden om, hvilke aktiviteter og afgrøder der tidligere har været i det lokale 

indvindingsområde samt i viden om hvilke pesticider, der blev anvendt på det pågældende 

tidspunkt. 

 

Viden om hvilken arealanvendelse der har været i et indvindingsområde på et givent tidspunkt, 

giver mulighed for at vurdere, hvilke pesticider der kunne være blevet anvendt på det pågældende 

tidspunkt, og hvilke nedbrydningsprodukter der kan være fremkommet. 

 

I vurderingen kan grundvandets alder i de lokale grundvandsmagasiner tages med i betragtning. 

Grundvandets alder kan anvendes til at indkredse, hvor langt tilbage i tiden det er særligt relevant at 

kende arealanvendelsen i indvindingsområdet. 

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at anvendelsen af pesticider som bekæmpelsesmidler 

begyndte for mindre end 100 år siden
4
, og først blev almindeligt udbredt omkring 1950

5
. Det vil 

derfor generelt ikke være relevant at gå længere tilbage end til omkring 1950, i forbindelse med 

undersøgelser af, hvilke afgrøder der har været dyrket, eller hvilke pesticider der har været anvendt 

i et givent indvindingsområde. 

 

Identifikationen af yderligere pesticider og nedbrydningsprodukter som eventuelt bør indgå i 

kontrolprogrammet kan hensigtsmæssigt bygge på følgende viden: 

 

Måleresultater 

- Resultater fra grundvandsovervågningen (GRUMO) og vandværkernes boringskontrol, GEUS:  
https://www.geus.dk/vandressourcer/overvaagningsprogrammer/grundvandsovervaagning/ 

- Resultater af Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP), GEUS og 

Århus Universitet: www.pesticidvarsling.dk/ 

- Historiske kontroldata for et vandværk eller boring 

 

Anvendte pesticider 

- Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler og tilhørende vejledning til oversigten, 

Miljøstyrelsen:  

https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/  

- Historisk oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler og tilhørende vejledning til oversigten, 

Miljøstyrelsen: 

https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/  
 

4 
Det højteknologiske landbrug - forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere; Det Økologisk Råd, 2010. 

5 
Pesticider– påvirkninger i naturen; Danmarks Miljøundersøgelser, 2009. 

https://www.geus.dk/vandressourcer/overvaagningsprogrammer/grundvandsovervaagning/
http://www.pesticidvarsling.dk/
https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/
https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/
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- Den årlige bekæmpelsesmiddelstatistik om salg og anvendelse af godkendte pesticider, 

Miljøstyrelsen:  

https://mst.dk/kemi/pesticider/statistik/landbrug-mv/  

- Middeldatabasen, som indeholder oplysninger om de plantebeskyttelsesmidler, der bliver eller 

har været anvendt i Danmark, Videncentret for Landbrug i samarbejde med Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet: www.middeldatabasen.dk 
 

Arealanvendelse og forureningskilder 

- Oplysninger om jordbundsforhold og jordforureninger fra Danmarks Miljøportal - Danmarks 

Arealinformation: http://www.miljoeportal.dk/borger/ommiljoedata/Sider/default.aspx  

- Lokalkendskab om årtiers arealanvendelse (skov, landbrug, gartneri, frugtavl, by mv.) 

- Oplysninger om arealer med kartoffelproduktion fra Bekæmpelsesmiddelforskning fra 

Miljøstyrelsen, 117, 2008: Forbedret mulighed for reduktion af fungicidforbruget i kartofler”, 

kapitel 1.1: www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-849-8/pdf/978-87-7052-850- 

4.pdf 

- Kommercielt tilgængelige IT-værktøjer, f.eks. til at identificere afgrødetyper på 

markblokniveau. 

- Lokalkendskab om forureningskilder, jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1997. 

- Boringskontrol på vandværker, kapitel 4 om ”Kilder til forurening af grundvandet” og kap. 5 om ”Vurdering 

af boringers kvalitet”: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1997/87-7810-751-2/pdf/87-7810-

751-2.pdf  

  

https://mst.dk/kemi/pesticider/statistik/landbrug-mv/
http://www.vfl.dk/
http://www.agrsci.dk/
http://www.agrsci.dk/
http://www.agrsci.dk/
http://www.middeldatabasen.dk/
http://www.miljoeportal.dk/borger/ommiljoedata/Sider/default.aspx
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-849-8/pdf/978-87-7052-850-4.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-849-8/pdf/978-87-7052-850-4.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-849-8/pdf/978-87-7052-850-4.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1997/87-7810-751-2/pdf/87-7810-751-2.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1997/87-7810-751-2/pdf/87-7810-751-2.pdf
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