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Opdatering af metode til skelen mellem pesticidkilder

OPDATERING AF  
METODE TIL  
SKELNEN MELLEM  
PESTICIDKILDER 

Af Sandra Roost,  
Katerina Tsitonaki og  
Anna Krog Nielsen, WSP, 
Poul L. Bjerg, Klaus Mosthaf 
og Annika Sidelmann  
Fjordbøge, DTU Miljø og 
Anders Risbjerg Johnsen  
og Lærke Thorling, GEUS

Grundvandsovervågningen og regionernes  
forureningsundersøgelser viser i dag fund af stoffer, 
som ikke var en del af analysepakkerne i 2013  
(bl.a. DPC og DMS). Derfor indgik disse stoffer ikke  
i forbindelse med udvikling af en metode til at skelne, 
hvorvidt fund med pesticider kunne henføres til en 
punktkilde eller en fladekilde. Derfor har der været 
behov for en videreudvikling af metoden, så den kan 
anvendes fremadrettet på de stoffer, der nu er de  
hyppigst forekomne i grundvand i Danmark.
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Baggrund og formål
Fund af pesticider i grundvandet udgør et problem for grundvandsressourcen og er  
en hyppig årsag til lukning af vandforsyningsboringer. Pesticider i grundvandet kan 
enten stamme fra fladekilder eller punktkilder, hvilket har stor betydning for relevante 
handlemuligheder, og hvilke myndigheder der skal handle. Regionernes indsats er 
rettet mod punktkilder, og derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem en punktkilde 
eller en fladebelastning fra f.eks. regelret anvendelse på de omkringliggende marker. 

I 2013 blev der udviklet metoder med 11 indikatorer, som gjorde det muligt at skelne 
mellem pesticidkilder (Miljøprojekt 1502). Anvendelsen af indikatorerne er blevet et 
vigtigt redskab i regionernes planlægning af deres pesticidindsats. De er også anvendt 
af en række andre aktører, herunder vandforsyninger og kommuner.

Der har været væsentlige ændringer i omfanget af analysepakkerne i forbindelse med 
regionernes forureningsundersøgelser, boringskontrollen og grundvandsovervågnin-
gen. Der konstateres nu en række pesticider, som ikke indgik i projektet fra 2013. En 
del af disse pesticider konstateres nu hyppigere og i højere koncentration, end nogen 
pesticider tidligere har gjort. Indikatorerne fra 2013 kan således ikke længere anven-
des på det grundlag, de blev identificeret på. Der er derfor behov for indikatorer, der 
bygger på den nye situation. 

Projekts formål har derfor været at opdatere og videreudvikle metoden til skelnen 
mellem pesticidkilder, som er beskrevet i Miljøprojekt 1502 fra 2013. Projektet har 
justeret nogle af de tidligere indikatorer samt suppleret med nye indikatorer og input. 
Derudover har formålet været, at metoden skal kunne anvendes fremadrettet på de 
pesticider, som er dominerende i grundvandet i dag.

Projektet er udført som et samarbejde mellem WSP, DTU Miljø, GEUS, de fem regioner, 
Miljøstyrelsen og Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer under Miljøstyrel-
sens teknologiudviklingsprogram. Herudover har der været input fra InSa Drikkevand, 
som repræsenterer flere af de større forsyninger i Danmark.

Processen og grundlaget i projektet
Projektet bygger på en række aktiviteter, som har bidraget med input til revurdering 
af de eksisterende indikatorer samt udpegning af nye indikatorer. Der er fokuseret på 
stoffer, som ofte konstateres i grundvandsovervågningen og/eller i forbindelse med 
regionernes undersøgelser. I hovedrapporten er der udarbejdet et detaljeret appen-
diks for hver af delaktiviteterne, som udgør baggrunden for de udpegede indikatorer  
i rapporten. 

Anvendelse af indikatorerne
Indikatorerne anvendes på fund i indvindingsboringer, hvor der foregår en aktiv  
indvinding. De kan i visse situationer også anvendes på andre boringer med en over-
ordnet jævn drift fra et betydende grundvandsmagasin. Det kan være afværgeboringer 
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og i visse tilfælde markvandingsboringer. Indikatorerne kan ikke anvendes på monite-
ringsboringer eller boringer i forbindelse med forureningsundersøgelser, medmindre 
det er angivet specifikt under den enkelte indikator.

Der ligger meget databearbejdning og scenariemodellering til grund for udpegning 
af indikatorerne. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om indikatorer. Det er 
dermed ikke det fulde svar på, om et fund skyldes en flade- og/eller en punktkilde. 
Det har været målet at gøre indikatorerne simple at bruge, hvilket også betyder, at  
der i nogle situationer er truffet valg, hvor der er gået på kompromis med detaljerne  
i databearbejdningen og scenariemodelleringen. 

Det er regionerne og kommunerne, der spiller den største rolle i forbindelse med 
opsporing og håndtering af pesticidkilder. Regionerne skal her som udgangspunkt kun 
varetage opsporingen, medmindre der er tydelig indikation på, at fund kan henføres 
til en fladekilde og dermed ikke omfattet af jordforureningsloven. Derfor er der i 
forbindelse med at gøre indikatorerne så operationelle som muligt valgt at vægte 
eventuelle usikkerheder, således at der i større omfang vil peges på, at pesticiderne 
kunne stamme fra en punktkilde, end det egentligt er tilfældet. 

Der er i alt udpeget 10 indikatorer. Der er i oversigten ikke et facit ud for hver indika-
tor, som peger enten mod en punktkilde eller en fladekilde, da det er vigtigt, at der 
tages højde for forudsætninger og forbehold for indikatorerne. Der er derfor tilknyt-
tet supplerende overvejelser til de enkelte indikatorer, som skal inddrages i vurde-
ring af fund. Situationen omkring nogle af de hyppigst fundne pesticidstoffer i bl.a. 
grundvandsovervågningen, DMS og DPC, viser, at der kan være særlig komplicerende 
faktorer, der bør overvejes, når fund med disse stoffer skal vurderes. Disse faktorer er 
beskrevet hver for sig og bør inddrages, når der konstateres fund med DMS og DPC  
i landbrugsområder.

•  Gennemgang af salgsmængder, anvendelse  
og fysiske-kemiske egenskaber 
Der blev i alt udvalgt 23 stoffer, hvor der er fore- 
taget en gennemgang af salgsmængder af moder-
stofferne, udviklingen i anvendelsen af stofferne  
i landbruget, det private og det offentlige samt  
fund i udvalgte europæiske lande. Derudover er  
der foretaget gennemgang af de fysiske-kemiske 
egenskaber for disse stoffer. 

•  Prøvetagning af LOOP-indtag 
Der er i forbindelse med projektet udført prøvetag-
ning af 51 LOOP-indtag med henblik på at supplere 
det eksisterende datagrundlag. Det er Miljøstyrel-
sen, der har stået for prøvetagningen, som blev 
udført i marts 2021. Prøverne blev analyseret efter 
den analysepakke, som regionerne anvender i for-
bindelse med deres forureningsundersøgelser. 

•  Statistisk bearbejdning  
Datagrundlaget for den statistiske bearbejdning 
omfatter flere stoffer end i de øvrige delaktiviteter. 

Der er medtaget stoffer, hvor der var tilstrækkelige 
data til at sikre et robust grundlag til den statistiske 
bearbejdning. Der har i alt været inddraget 66  
forskellige stoffer, inkl. nedbrydningsprodukter.

•  Scenariemodellering 
Der er forud for scenariemodelleringerne fore- 
taget en gennemgang af mulige inputfunktioner  
og -koncentrationer. Dette har resulteret i, at 16 
stoffer, inkl. nedbrydningsprodukter, er udvalgt til 
modelkørslerne. Formålet har været at teste, hvor-
dan gennembrudskurver til moniteringsboringer  
og indvindingsboringer ser ud for hhv. punkt-  
og fladekilder. 

•  Test af indikatorerne på cases 
Til at understøtte de udpegede indikatorer er der 
foretaget en detaljeret gennemgang af 13 forskel- 
lige cases, som repræsenterer fund, der kan hen- 
føres til punkt- og fladekilder. 
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Indikatorer anno 2022 

 

 

 

Komplicerende faktorer for DMS og DPC 

Den statistiske bearbejdning af data og scenariemodelleringerne viser, at koncentrationen af DMS og DPC 
fra en fladekilde kan være på et niveau med koncentrationer fra en punktkilde. Det betyder, at det ikke er 
muligt at skelne bidraget fra den enkelte kildetype i forhold til den påviste koncentration i en 
indvindingsboring. I nærheden af de dyrkede marker vil der være en landbrugsbedrift, gartneri eller andet, 
som har håndteret pesticiderne. Her vil der ofte være en potentiel punktkilde (f.eks. påfyldnings- og 
vaskeplads). 

Indikatorer  
anno 2022

Komplicerende faktorer for DMS og DPC
Den statistiske bearbejdning af data og scenariemodelleringerne viser, at koncentra-
tionen af DMS og DPC fra en fladekilde kan være på et niveau med koncentrationer 
fra en punktkilde. Det betyder, at det ikke er muligt at skelne bidraget fra den enkelte 
kildetype i forhold til den påviste koncentration i en indvindingsboring. I nærheden 
af de dyrkede marker vil der være en landbrugsbedrift, gartneri eller andet, som har 
håndteret pesticiderne. Her vil der ofte være en potentiel punktkilde (f.eks. påfyld-
nings- og vaskeplads).
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Dyrkning af bær og frugt udgør kun en mindre del i forhold til de samlede dyrkede 
arealer i Danmark. Det drejer som om ca. 1 % af de dyrkede arealer i Danmark, som er 
bær- og frugtavl. Udviklingen af dyrkede arealer med frugt og bær i Danmark har kun 
ændret sig en smule igennem årene. Når der konstateres fund af DMS i en indvindings-
boring i et område, hvor der har været dyrket afgrøder med anvendelse af moderstof-
fet tolylfluanid, kan det være vanskeligt at vurdere, hvorvidt det skyldes en fladekilde 
og/eller en punktkilde. Prøvetagning af LOOP-indtag i en frugtplantage i 2021 viste fx 
en DMS-koncentration på 2,4 µg/l 14 år efter, at salget af tolylfluanid ophørte. Bidraget 
fra jordbærmarker kan have være endnu højere. Arealet af en jordbærmark er ofte 
mindre end arealer, hvor der f.eks. dyrkes kornafgrøder, men dyrkningen har været 
mere intens. Dyrkning af jordbærmarker sker samme sted i 3 år, hvorefter dyrkningen 
flyttes til andre arealer, og man vender ofte tilbage, når der er gået 5 til 6 år uden 
jordbær. Frugtplantager er typisk placeret det samme sted i en længere årrække.

Moderproduktet til DPC, chloridazon, har primært været anvendt til ukrudtsbekæm-
pelse ved dykning af roer, løg (spise- og blomsterløg) og rødbeder. Ifølge Miljøpro-
jekt 2172 viser interviews med landmænd og landbrugskonsulenter, at midler med 
chloridazon (Pyramin) bl.a. blev anvendt ved såning af roer, således at roerne ikke fik 
konkurrence af ukrudt ved spiring. Det oplyses desuden, at midlerne ikke var særlig 
effektive, og at de i stor udstrækning blev erstattet af midler med aktivstoffet meta-
mitron, som var mere bredspektret i forhold til bekæmpelse af ukrudt. 

Når der konstateres fund af DPC i en indvindingsboring i et område, hvor der bl.a.  
har været anvendt chloridazon i forbindelse med dyrkning af roer, kan det være  
vanskeligt at vurdere, hvorvidt det skyldes en fladekilde og/eller en punktkilde.  
Den regelrette anvendelse af chloridazon, anvendt i forbindelse med dyrkning af 
roer frem til 1996, kan forårsage højere input-koncentrationer end mere traditionelle 
fladekilder. Prøvetagning af LOOP-indtag i 2021 viste således DPC-fund op til 2,7 µg/l 
25 år efter, at salget af chloridazon ophørte. DPC er det stof, der oftest konstateres i 
forbindelse med regionernes punktkildeundersøgelser og i forbindelse med LOOP-
prøvetagningen i 2021.
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Figur 1 Fund ved Omø Vandværk 

Region Sjælland har foretaget en opsporing af potentielle lokaliteter og undersøgelser af potentielle 
punktkilder. På baggrund af undersøgelserne er der en rimelig sikkerhed for, at der ikke findes en 
punktkilde, der kan være årsag til fundene i indvindingsboringen. Derfor vurderes fund af BAM, DMS og 
DPC at kunne henføres til en fladepåvirkning fra sommerhusområdet og/eller de omkringliggende marker.  
 

Marbæk Kildeplads 

NOVAFOS har, siden DMS blev inkluderet i analysepakken for drikkevandskvalitet i 2018, påvist DMS i flere 
indvindingsboringer tilknyttet Marbæk og Marbæk Nord Kildepladser. Oplandet til Marbæk Kildeplads er 
præget af gartnerier og frilandsdyrkning af bær, især jordbær, og området er ikke særligt præget af 
træbygninger. For hovedparten af boringerne gælder det, at man kun finder DMS og ikke andre pesticider 
foruden BAM i enkelte boringer. På baggrund af indikator 5 peger fundene på en punktkilde, da den 
horisontale variation i indhold af DMS mellem indvindingsboringerne betragtes som relativ stor.  

 

Regionen har derfor udført indledende forureningsundersøgelser og konstateret, at der både findes en 
kilde til DMS ved en nuværende jordbærplantage (røde felter i Figur 2). Derudover er der også fundet en 
punktkildeforurening med DMS og andre pesticider/nedbrydningsprodukter ved en tidligere maskinstation 
(stiplet rød markering i Figur 2). 

 

De komplicerende faktorer viser, at den regelrette anvendelse af moderstoffet til DMS kan forårsage 
højere input koncentrationer end mere traditionelle fladekilder. Ved jordbærmarken er der påvist høje 
koncentrationer af DMS, som kan give en forureningsflux, der kan forklare indholdet af DMS i de 
nærtliggende indvindingsboringer. Derfor viser erfaringer fra bl.a. Marbæk, at aftrykket fra en jordbærmark 
kan have samme koncentrationsniveauer, som der konstateres ved typiske punktkilder. Det er fortsat 
usikkert, hvorvidt fund af DMS kan henføres til en punktkilde og/eller fladekilde. 

 

 

FIGUR 1   FUND VED OMØVÆRK.

Eksempler
Omø Vandværk
Indvindingsboring, DGU nr. 219.170, på Omø er beliggende i et sommerhusområde. 
Boringen har frem til 2014 været påvirket med lave indhold af BAM, som er aftaget.  
I boringen påvises der nu DMS på op til 0,2 µg/l samt spor af DPC. Boringen er placeret  
i et område, hvor der kan have været anvendt træbeskyttelse indeholdende moder-
stoffer til DMS (bl.a. dichlofluanid) samt dyrket nærtliggende marker med moderstof-
fer til DMS (bl.a. tolylfluanid). På baggrund af indikator 10, vurderes fund med DMS i 
219.170 at kunne henføres til en fladekilde. I området har der været dyrket roer, hvor 
man kan have anvendt moderstoffet, chloridazon. De komplicerende faktorer viser, 
at det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt det skyldes en fladekilde og/eller en 
punktkilde. 

Region Sjælland har foretaget en opsporing af potentielle lokaliteter og undersøgelser 
af potentielle punktkilder. På baggrund af undersøgelserne er der en rimelig sikkerhed 
for, at der ikke findes en punktkilde, der kan være årsag til fundene i indvindingsborin-
gen. Derfor vurderes fund af BAM, DMS og DPC at kunne henføres til en fladepåvirk-
ning fra sommerhusområdet og/eller de omkringliggende marker. 

Marbæk Kildeplads 
NOVAFOS har, siden DMS blev inkluderet i analysepakken for drikkevandskvalitet i 
2018, påvist DMS i flere indvindingsboringer tilknyttet Marbæk og Marbæk Nord Kilde-
pladser. Oplandet til Marbæk Kildeplads er præget af gartnerier og frilandsdyrkning af 
bær, især jordbær, og området er ikke særligt præget af træbygninger. For hovedpar-
ten af boringerne gælder det, at man kun finder DMS og ikke andre pesticider foruden 
BAM i enkelte boringer. På baggrund af indikator 5 peger fundene på en punktkilde, 
da den horisontale variation i indhold af DMS mellem indvindingsboringerne betrag-
tes som relativ stor. 

Regionen har derfor udført indledende forureningsundersøgelser og konstateret,  
at der både findes en kilde til DMS ved en nuværende jordbærplantage (røde felter  
i Figur 2). Derudover er der også fundet en punktkildeforurening med DMS og  
andre pesticider/nedbrydningsprodukter ved en tidligere maskinstation (stiplet  
rød markering i Figur 2).



23Miljø og Ressourcer 1 – 2022

De komplicerende faktorer viser, at den regelrette anvendelse af moderstoffet til DMS 
kan forårsage højere input koncentrationer end mere traditionelle fladekilder. Ved 
jordbærmarken er der påvist høje koncentrationer af DMS, som kan give en forure-
ningsflux, der kan forklare indholdet af DMS i de nærtliggende indvindingsboringer. 
Derfor viser erfaringer fra bl.a. Marbæk, at aftrykket fra en jordbærmark kan have 
samme koncentrationsniveauer, som der konstateres ved typiske punktkilder. Det er 
fortsat usikkert, hvorvidt fund af DMS kan henføres til en punktkilde og/eller fladekilde.

Konklusion
Der er i projektet udpeget 10 indikatorer, som kan anvendes til at vurdere, hvorvidt 
fund med pesticider kan henføres til en punktkilde eller fladekilde. Situationen om-
kring bl.a. DMS og DPC, viser, at der kan være særlig komplicerende faktorer, der bør 
overvejes, når fund med disse stoffer skal vurderes, og som ikke kan defineres ved en 
indikator.

Indikatorerne er ikke ligesom i 2013 illustreret som en "ja-nej-test" i et flowdiagram. 
Det skyldes blandt andet, at kontrasten i data for punktkilder og fladekilder ikke har 
været så tydelige som tidligere. Indikatorerne er i stedet suppleret med en række 
overvejelser, som skal inddrages, når et fund skal vurderes i forhold til en punktkilde 
eller fladekilde. Det betyder også, at der er valgt at vægte eventuelle usikkerheder 
således, at der i større omfang vil peges på, at pesticiderne kunne stamme fra en 
punktkilde, end det egentligt er tilfældet.

Grundlaget, anvendelsen samt tilhørende eksempler og cases er beskrevet i en samlet 
rapport med appendiks, som udgives i marts 2022. Samtidig hermed udarbejdes der 
en pixiudgave af projektet, som bl.a. vil fungere som et opslagsværk, når man skal 
vurdere fund i en indvindingsboring.

 

Figur 2 Fund ved Marbæk Kildeplads 

 

Konklusion 

Der er i projektet udpeget 10 indikatorer, som kan anvendes til at vurdere, hvorvidt fund med pesticider 
kan henføres til en punktkilde eller fladekilde. Situationen omkring bl.a. DMS og DPC, viser, at der kan være 
særlig komplicerende faktorer, der bør overvejes, når fund med disse stoffer skal vurderes, og som ikke kan 
defineres ved en indikator. 

 

Indikatorerne er ikke ligesom i 2013 illustreret som en ”ja-nej”-test i et flowdiagram. Det skyldes blandt 
andet, at kontrasten i data for punktkilder og fladekilder ikke har været så tydelige som tidligere. 
Indikatorerne er i stedet suppleret med en række overvejelser, som skal inddrages, når et fund skal 
vurderes i forhold til en punktkilde eller fladekilde. Det betyder også, at der er valgt at vægte eventuelle 
usikkerheder således, at der i større omfang vil peges på, at pesticiderne kunne stamme fra en punktkilde, 
end det egentligt er tilfældet. 

 

Grundlaget, anvendelsen samt tilhørende eksempler og cases er beskrevet i en samlet rapport med 
appendiks, som udgives i marts 2022. Samtidig hermed udarbejdes der en pixiudgave af projektet, som bl.a. 
vil fungere som et opslagsværk, når man skal vurdere fund i en indvindingsboring. 

 

  

FIGUR 2   FUND VED MARBÆK KILDEPLADS.
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