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Udvikling af metode for vurdering af de danske 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye 
vurderinger af tilstanden for pesticider



Tilstanden er god selvom der er overskridelser for et stof, hvis

• Omfanget af påvirkningen ikke er for stort

• Øvrige betingelser for god tilstand er opfyldt (fx vandløbspåvirkning)

• Mulighed for at anvende grundvandsforekomsten ikke er væsentligt 
forringet.

Disse elementer udfoldes i Guidance Documents og 

i bilagene til Grundvandsdirektivet 

Nærværende projekt er alene metode for den generelle kemiske tilstand 

uden blik for overfladevand.

Hvad siger Grundvandsdirektivet om tilstanden i GVF (artikel 4)?

Bemærk andre principper end for overfladevand.



”Til undersøgelse af om kravene til en god kemisk grundvandstilstand som omhandlet i artikel 4, stk. 2, 
litra c), nr. i) og iv) er opfyldt, foretager medlemsstaterne, hvor det er relevant og muligt, og på grundlag 
af passende aggregering af overvågnings-resultaterne, eventuelt med udgangspunkt i skønnede 
koncentrationer baseret på en konceptuel model af grundvandsforekomsten eller gruppen af 
grundvandsforekomster, en vurdering af omfanget af den grundvandsforekomst, der har en årlig 
aritmetisk gennemsnitskoncentration af et forurenende stof, som ligger over grundvandskvalitetskravet 
eller en tærskelværdi.”

Grundvandsdirektivets BILAG III 

Vurdering af grundvandsforekomsternes KEMISKE TILSTAND, hvis 
overskridelse af grundvandskvalitetskrav og tærskelværdier.



Bilag 1.
• Grundvandskvalitetskrav for Pesticider fastsat for enkeltstoffer og sum pesticider

Bilag 2.

• Regler for fastsættelse af Tærskelværdier for stoffer uden kvalitetskrav i bilag 1.

Flere bilag
Direktivet opererer med kvantifikationsgrænsen LQ
Danske laboratorier rapporterer data ifht detektionsgrænsen LD. QL= 3DL
Værdier under kvantifikationsgrænsen LQ erstattes med ½ LQ. 
I sumværdier erstattes værdier under LQ med 0.

Andre generelle forhold i GVD



Grundvandsforekomsterne (GVF) i DK

• Ny afgrænsning af GVF i 2018 med 2.050 GVF
• Ny viden siden 2013 afgrænsning  402 GVF

• En gennemgribende opdatering af den hydrogeologiske model primært 
for Jylland og Fyn, men i nogen grad også for Sjælland.

• Ny viden fra Grundvandskortlægningens store arbejde 

• Sammenstilling af de mange små kortlægningsmodeller for Jylland 
(FOHM arbejdet i 2018)



Der var afgrænset i alt 2771 magasiner. Mere end 80% af magasinerne 
lå i de øverste kvartære sandlag, og de 10 største enkelt magasiner alle 
lå i Jylland

Magasiner var samlet til 402 grundvandsforekomster, som typisk 
bestod af flere magasiner afgrænset i et eller flere niveauer. 282 
forekomster bestod af fem eller færre magasiner, mens 
70 forekomster bestod af mere end 10 magasiner

Der er afgrænset i alt 2253 magasiner. Godt 50% af magasinerne 
ligger i de øverste kvartære sandlag, og de 10 største enkelt 
magasiner ligger i Jylland

Magasiner er samlet til 2050 grundvandsforekomster, som typisk 
består af et enkelt magasin uden direkte kontakt til andre 
magasiner. 97 forekomster består af to eller flere magasiner, mens 
9 forekomster består af mere end 5 magasiner. 

Eksisterende Grundvandsforekomster Ny afgrænsning af Grundvandsforekomster



Grundvandskemi:
Datakilder 2020
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• Vandforsynings-boringer, 

• GRUMO

• Depot, Regionsdata

• Depot, andre

• Grundvandskortlægning

• Andre indtag



• Hvor mange enkeltprøver og hvor mange stoffer er der fund for?
• Frasortering af stoffer som MST ønsker vurderes som MFS (phenoler)
• Frasortering af indtag uden for GVF
• Frasortering af data fra brønd og ombyggede indtag
• Frasortering af dubletter
• Frasortering af data med LQ>0,03 µg/l
• Frasortering forkert brug af attribut og nulværdier
• Kobling af indtag til GVF og datatyper. 

Rådata fra 15.453 indtag, renset datasæt indeholder 12.690 indtag

1.018.039 enkelt-målinger tilbage efter dataforberedelsen

Data fra 453 forskellige pesticider efter dataforberedelsen

Dataforberedelse, her pesticider
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• Beregning af MAM, middel af aarlige middelværdier.
• Gøres for alle enkeltstoffer på indtagsniveau (substituer < QL med ½QL)
• Gøres for sumværdier på prøve og indtagsniveau (substituer <QL med 0)

• Indtag med sum >0,5µg/l uden enkeltstof MAM>0,1µg/l optælles
• Eet indtag i en forekomst med andre indtag med overskridelser af enkeltstoffer, sub ifht QL

• 3 indtag hvis der substitueres ifht DL.

• Der udarbejdes arbejdstabel med udvalgte metadata og MAMmax og MAM-Sum

• Betydende pesticider
• Der er fastsat 3 Betydende Pesticider, BP, fra fundhyppigheder GRUMO og VF
• BAM, DCP, DMS, (mens det samlede datasæt viste, at DEIA og 1,2,4Triazol mindre væsentlige).
• For hvert indtag beregnes n= antal BP

Dataaggregering, her for pesticider
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Datatyper 
rådata fra Jupiter og rensede data fra koblede intag

13.060 indtag i en GVF

Data i JupiterEndeligt datagrundlag



Pesticidmetoden



• Metodeudviklingen bygger på resultater fra Nitrattilstandsvurderingen

• Metoder, begreber og erfaringer fra GKO understøtter metoden.
• Udvælgelse af GVF til test af metode

• Dokumentationsark og retningslinjer for at udfylde det

• Koncepter for Faglige temaer

• Udarbejdelse af konkrete pesticidfaglige temaer.

• Sikring ensartede principper for at skønne koncentrationer, hvor datagrundlag er 
mangelfuldt

• Vurdere repræsentativitet af de forskellige datatyper i GVF

Metodeudvikling pesticidtilstand.
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• Ved »pesticider« forstås plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige 
produkter som defineret i henholdsvis artikel 2 i direktiv 91/414/EØF og 
artikel 2 i direktiv 98/8/EF”. 

• Her forstås ”Pesticider” derfor som: Aktive stoffer i 
plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, herunder deres 
omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter.

• Udgangspunkt i GEUS’ liste over pesticidstoffer, pr. 1. april 2020. (588 
stoffer)
• Alene i 2019 og 2020 er der tilføjet 203 stoffer på listen, heraf er listen i løbet af 

vinteren 2019/2020 udvidet med biocidstoffer i henhold til definitionen af 
pesticider i Grundvandsdirektivet. 

Hvilke stoffer indgår som pesticider?

21/08/2020



Der er udarbejdet en programerbar
tildeling af tilstand 

• Ukendt tilstand

• God tilstand (sikker og usikker)

• Potentielt ringe tilstand

Betydende pesticider:

• BAM

• DPC

• DMS

I selve metoden udarbejdes også et 
beslutningstræ: 

• Metode til differentieret vurdering af 
GVF i ”potentielt ringe tilstand”

Beslutningstræ
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.

Indledende tilstandsvurdering pesticider

1401

280

362



• Kategori 1 : Terrænnære, dybe og små forekomster
• Her forventes reduceret antal temaer.

• Terrænnære vil ofte være i ringe tilstand, jf GRUMO rapport

• Dybe GVF vil ofte være i god tilstand jf. GRUMO rapport

• Små GVF har ofte ringe datadækning

• Kategori 2 indeholder øvrige forekomster.
• Alle faglige temaer indgår

Differentieret konkret undersøgelse
opstilling af konceptuel model
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• Mange nye stoffer udfordrer eksisterende erfaringer fra KUPA,  VAP, GRUMO, 
Skelneværktøjet mm.

• Behov for gentænkning af geologiske/geokemiske beskyttelse

• Pesticider stammer fra såvel fladekilder som punktkilder

• Vandværker og GRUMO kun delvist fuldt dækket med analyser for nye vigtige 
stoffer

• Nye masse-screeninger fra GRUMO og regioner giver ny viden i forår 2020.

• Regionernes data har først været samlet tilgængelige i dataudtrækket til dette 
projekt, dvs. fra ca. 1. maj 2020.

Opdatering af forståelsesmodel for pesticiders 
forekomst i grundvand
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Den trinvise metode, 
pesticider
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Dokumentationsark faglige temaer
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Vægt:

Tema P-1: 

Kommentar: 

Tema P-2: 

Kommentar: 

Tema P-3: 

Kommentar: 

Tema P-4: 

Kommentar: 

Tema P-5: 

Kommentar: 

Tema P-6: 

Kommentar: 

Tema P-7: 

Kommentar: 

Tema P-8: 

Kommentar: 

Tema P-9: 

Kommentar: 

Tema P-10: 

Kommentar: 

Antal betydende pesticider i x,y (kort)

Fordelingskurver for maks MAM og de 5 betydende pesticider  (plot)

Datatyper og maks MAM for indtagsdybde (plot)

Vandtyper i x,y (kort)

Pesticidmålinger, maks MAM over og under GVF i x,y (kort)

Pesticid temaer

Pesticidmålinger, maks MAM i x,y (kort)

Tabel med oplysninger mht. pesticider i GVF 

Datatyper i x,y (kort)

Pestidmålinger, antal MAM over TV (kort)

Redoxfront (kort)



Pesticidfaglige temaer
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Arealanvendelse
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Samtolkende profiler
og GVF egenskaber
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Den samlede tilstandsvurdering
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• Erfaringer nitrattilstandsprojektet er nyttiggjort

• Datagrundlag er etableret
• Afklaring af stoflister

• Regionsdata giver ny information

• Mange nye stoffer giver ny information

• Ny information skal indarbejdes i eksisterende forståelsesmodel.

• Metode for vurdering udviklet.
• Finpudsning af forsimplet metode til udvalgte GVF ikke afsluttet.

Corona giver benspænd.

Perspektiver
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