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Titel Kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra 
diffuse kilder til vandmiljøet

Miljøstyrelsen

Formål At kvantificere tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse 
kilder til overfladevand og grundvand for hvert af 23 
hovedvandoplande.

For hvert enkelt overfladevandområde, for hvilket miljømålet ikke er 
opfyldt som følge af forekomst af et eller flere miljøfarlige 
forurenende stoffer, at kvantificere tilførsel fra diffuse kilder af det 
eller de pågældende stoffer og vurdere tilførslens betydning for 
opfyldelse af det fastlagte miljømål

Udføres Juli – December 2019
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Miljøfarlige forurenende stoffer omfattet af undersøgelsen
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Stof Stofgruppe Fisk (søer) Fisk (vandløb)
Marine 

organismer
Vand (søer) Vand (vandløb)

Antracen PAH 1

benz(a)pyren PAH 1

benzo(ghi)perylen PAH 1

indeno-(123cd)pyren PAH 1

Bly Tungmetal 1

Kviksølv Tungmetal 34 10 10 1

Nikkel Tungmetal 1

Barium Tungmetal 8

Nonylphenol (NP)
Nedbrydningspro

dukt fra NPE
1

PFOS
Perfloureret 

forbindelse
5 6

DEHP Blødgører 1

BDE Flammehæmmer 10

Isoproturon Pesticid 1

Antal overfladevandområder for hvilke 

miljømålet ikke er opfyldt på grund af forekomst 

af et eller flere miljøfarlige forurenende stoffer.

34 10 12 0 14
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Grundvands 

indflow

Deposition

Overflade 

afstrømning+

dræn

Punktkilder 

(medtages 

ikke)

Evt. udveksling 

med ydre 

havområderFate



Diffuse kilder til overfladevand
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• Dræning og run-off fra land

− Deposition fra luften

− Gødning

− Slamudbringning

− Pesticider

− Veje: kloakerede byområder regnes som punktkilde. Befæstede 
arealer/ veje uden for byer regnes som diffus kilde.

− Boliger og haver (excl. separat regnvandskloakering)

• Grundvands-inflow



Diffuse kilder til grundvand
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• Nedsivning til grundvand 

• Frigivelse fra undergrunden



Datakilder
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Diffus Kilde Data

Deposition DK målinger, EU IPCheM, UK-data, Litteraturdata

Udbringning på marker Handelsgødning  (MST, Fertiliser Europe) 

Husdyrgødning mv. (MST, organisationer, litteratur)

Slam (MST, Kommuner, Danva)

Vand, sediment Novana, IPChem

Grundvand Jupiter databasen  (GEUS)
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Proceser

Afstrømning Run-off, erosion og drænvand beregnes (ECPA-LET , 
FEE tool)

Befæstede arealer: DHI –værktøj (regnkvalitet)

Arealanvendelse MiljøGIS baggrundsdata , DS arealanvendelse

Vandbalancer Vandføringsmålinger
Estimeret grundvandsinflow

Udveksling med 
tilgrænsende marine 
områder

Estimater fx baseret på saltbalancer, el. DHI  
modelberegninger 

Fate processer Estimater baseret på modelbetragtninger: fordeling 
vand/ sediment, ophobning i biota



Resultater
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• For hvert hovedvandopland: 

− Kvantificering af den årlige tilførsel fra disffuse kilder af hvert stof
til overflade- og grundvand

• Tilførsel og koncentrationsbidraget fra diffuse kilder til vandområder
hvor miljømålet ikke er opfyldt

• Resultater fremstilles i Excel udformet så det er egnet som grundlag
for MiljøGIS kort.

• Usikkerhed vurderes ud fra en følsomhedsanalyse for udvalgte
nøgleparametre



Tak for opmærksomheden!
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