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RESUME 
 
De små private vandforsyningsanlæg er truet af forurening fra pesticider, nitrat og bakterier. I 
en undersøgelsen som for tiden gennemføres af GEUS, Sønderjyllands amt, Storstrøms Amt, 
Viborg Amt, Københavns amt og Miljøstyrelsen er der fundet pesticider i mere end halvdelen 
af drikkevandet fra ca. 600 små private vandforsyningsanlæg som forsyner enkelte husstande, 
Brüsch 2002. I drikkevandet er der også fundet coliforme bakterier samt overskridelser af 
grænseværdien for nitrat. 
 
Embedslægerne lukker normalt vandforsyningsanlæg, hvis grænseværdien for pesticider eller 
nedbrydningsprodukter er overskredet mere end 10 gange. Denne undersøgelse viser, at mere 
end 10 % af de undersøgte anlæg overskrider grænseværdien for drikkevand på 0,1 µg/l mere 
end 10 gange. Der findes ikke en præcis opgørelse over, hvor mange små vandforsyningsan-
læg der er i drift i Danmark, men det skønnes at antallet er mellem 70-90.000. Samfundet står 
defor i fremtiden overfor store udfordringer for at få løst et alvorligt vandforsyningsproblem. 
 
BAGGRUND OG INDLEDNING 
 
Overvågningen af pesticider i grundvandet og drikkevandet sker ved vandværkernes kontrol 
af indvindingsboringer og i det nationale program for overvågning af vandmiljøet (NOVA). 
Resultatet af NOVA og af vandværkernes boringskontrol bliver årligt rapporteret af GEUS, 
Brüsch og Juhler, 2002, (www.GEUS.dk). 
 
Boringskontrollen omfatter normalt almene vandværker, og ikke vandværker som forsyner 
under 10 husstande, d.v.s. private gravede vandforsyningsbrønde, enkelthusstandsboringer og 
små vandværker som forsyner  2 til 9 husstande. 
 
De små vandforsyningers boringer kan være placeret på gårdspladser eller i nærheden af land-
ejendomme ved intensivt behandlede arealer eller ved steder, hvor bekæmpelsesmidler hånd-
teres. Da der på landbrugsejendommene håndteres store mængder pesticider, og da landbru-
gene selv håndterer sprøjteudstyr, vedligeholdelse og rengøring af dette, er der en øget risiko 
for, at boringer ved landbrugsejendomme er påvirket af pesticider. 
 
De private boringer og brønde er særligt sårbare overfor forurening, fordi boringerne ofte ind-
vinder vand fra terrænnære grundvandsmagasiner med ungt grundvand. Fund af pesticider i  
grundvandet kan stamme fra selve håndteringen, fra punktkilder opstået ved spild eller uhen-
sigtsmæssig opbevaring, tilbageløb til boringerne og fra fladebelastning efter regelret sprøjt-
ning af de omkringliggende marker. Andre kilder kan være sprøjtning af befæstede arealer, 
hvor en biologisk aktiv rodzone ikke findes, og hvor der kan forekomme en direkte forurening 
af dårligt vedligeholdte boringer og brønde. 
 
Nogle boringer er sat i bunden af gamle brønde. I nogle tilfælde er disse boringers forerør 
afsluttet under vandspejlet i den gravede brønd eller der kan forekomme en nedadrettet skor-
stenseffekt langs utætte forerør. Når der oppumpes drikkevand fra boringen, kan der derfor 
være tale om blandingsvand bestående af vand fra boringen og af vand fra brønden.  
 



FORMÅL 
 
Projektets formål er at undersøge i hvilket omfang de private boringer er forurenet, af hvilke 
pesticider og andre stoffer, samt at vurdere risikofaktorer for private brønde og boringer, og at 
opstille en række forslag til afhjælpende og forebyggende foranstaltninger på landsplan. Pro-
jektet omfatter analyse af drikkevandsprøver fra 625 små vandforsyningsanlæg, hvor der ud-
tages to vandprøver fra eksisterende taphaner i f.eks.  køkken, udhus eller stald, hvor vandet 
stammer fra en enkelt boring eller fra en gravet brønd. Projektet omfatter også en omfattende 
interviewdel, hvor der indsamles oplysninger om brønde og boringernes placering i forhold til 
eventuelle forureningskilder, pesticidanvendelse på gårdspladser, vejanlæg, marker etc. og 
boringernes og pumpehusenes tekniske tilstand m.m. Denne artikel bygger på resultater fra 
den første analyserunde (dog begge analyserunder fra Sønderjyllands Amt), mens resultaterne 
fra interview delen endnu ikke er implementeret i projektets database. De sidste vandprøver 
tages i december 2002, mens projektet planlægges afsluttet i 2003.  
 
 
ANALYSEPROGRAM  
 
Analyseprogrammet omfatter de pesticider, nedbrydningsprodukter, hovedbestanddele og 4 
bakterielle parametre, se tabel 1 og 2. Der gennemføres analyse af to vandprøver fra  hver 
brønd/boring, men der kan dog gennemføres ekstra vandprøver hvis der findes pesticider i en 
boring/brønd i 2. analyserunde, mens der ikke blev påvist pesticider i 1. runde. Af økonomi-
ske årsager analyseres glyphosat, AMPA og ETU kun i første sæt vandprøver. Findes stoffer-
ne i første analyserunde gennemføres dog en ekstra analyse for disse stoffer i anden analyse-
runde. Analysepakken har været i EU udbud og alle analyser bliver gennemført af danske 
laboratorier. 
 
  

Næringsstoffer 
Ammonium 
Nitrat 
Nitrit 
Total fosfor 

Andre hovedbestanddele *) 
Chlorid 
Kalium 
Sulfat 
Jern 
Mangan 

Biologisk analyse *) 
Coliforme bakterier 
Termotolerante coliforme 
bakt. 
Kimtal ved 21°C 
Kimtal ved 37°C , total 

Feltanalyse 
pH 
Ledningsevne 
Opløst ilt 

 
Tabel 1: Analyseprogram for næringsstoffer, andre hovedbestanddele, biologiske parametre 
samt feltanalyser. Med hensyn til detektionsgrænser henvises til NOVA 2003.  
*)Analyseres kun én gang (første runde) i hver brønd/boring. 
 



1.    Atrazin 
2.   Bentazon 
3.   Chlorsulfuron 
4.   Cyanazin 
5.   2,4-D 
6.   Desethylatrazin 
7.   Desethylterbutylazin 
8.   Desisopropylatrazin 
9.   2,6-Dichlobenzamid (BAM) 
10. 2,4-dichlorphenol 

11.  2,6-dichlorphenol 
12.  Dichlorprop 
13.  Dichlobenil 
14.  Dimethoat 
15.  Dinoseb 
16.  Diuron 
17.  DNOC 
18.  Hexazinon 
19.  Isoproturon  
20.  MCPA  

21.  Mechlorprop 
22.  Metamitron 
23.  Metsulfuron methyl 
24.  Pendimethalin 
25.  Simazin 
26.  Terbuthylazin 
27.  Trisulfuron methyl 

28.  Ethylenthiourea 
29.  Glyphosat 
30.  AMPA 

 
Tabel 2: Analyseprogram for pesticider og nedbrydningsprodukter. Med hensyn til detek-
tionsgrænser henvises til NOVA 2003. Glyphosat, AMPA og ETU analyseres kun én gang i 
hver brønd/boring. Ved fund af glyphosat, AMPA eller ETU skal der ske genanalyse på ny 
prøve. Der analyseres kun for nedbrydningsprodukt af trisulfuron methyl. 
 
 
RESULTATER OG DISKUSSION 
 
Denne artikel bygger vandprøver udtaget fra 568 boringer og brønde. Da  statusrapporten for 
projektet  (se www.GEUS.dk) blev udarbejdet i 2002 forelå resultater fra 1. analyserunde for 
tre amter, mens begge prøveudtagningsrunder var gennemført i Sønderjyllands Amt. I de 568 
drikkevandsboringer er der fundet pesticider i 300 og grænseværdien for drikkevand var over-
skredet i 182, svarende til henholdsvis 52,8% og 32% figur 1 og tabel 3. 
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Figur 1: Fund af pesticider i de 4 amter og i ae boringer. N=568 boringer. 



Pesticidundersøgelse af pri-
vate drikkevandsboringer 

boringer 
analyseret 

boringer 
med fund 

boringer 
>= 0,1µg/l 

% 
fund 

% 
>= 0,1µg/l 

Københavns amt 30 14 9 46,7 30 
Sønderjyllands amt 196 103 65 52,6 33,2 
Storstrøms amt 198 112 68 56,6 34,3 
Viborg amt 144 71 40 49,3 27,8 
I alt 568 300 182 52,8 32 
 
Tabel 3: Status for pesticidundersøgelse i Københavns Amt, Sønderjyllands Amt,  
Storstrøms Amt og Viborg Amt, august 2002. 
 

 Antal boringer 
uden fund 93 
fund i en analyserunde 21 
gentaget fund i samme boring i to analyserunder 82 
boringer i alt 196 

 
Tabel 4: Sønderjyllands Amt. Antal boringer fordelt i kategorierne boringer uden fund, bo-
ringer med fund i en analyserunde og boringer med fund af pesticider i begge analyserunder. 
 
Af tabel 4 fremgår, at der i Sønderjyllands amt er fundet pesticider i 82 boringer ved begge 
analyserunder, mens der kun er fundet pesticider i en af analyse runderne i 21 boringer. Da de 
små vandforsyningsanlæg indvinder højtliggende grundvand må der forventes en varierende 
stofkoncentration. 
 
Der findes ofte mange pesticider og nedbrydningsprodukter i samme boring. Der er fundet op 
til 12 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter i samme boring og den højeste samlede 
sumkoncentration for pesticider er 14,3 µg/l, figur 2. 
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Figur 2: Antal stoffer i 112 boringer med pesticidfund i Storstrøms Amt. Der er fundet to til 
tolv stoffer i 79 boringer, mens der er fundet et stof i 33 boringer. 



BAM 
 
BAM, (2,6-dichlorbenzamid), er det hyppigst fundne stof, tabel 5. BAM er fundet i 34% til 
38% af de undersøgte boringer i de 4 amter. BAM er et nedbrydningsprodukt, som kan stam-
me fra to moderstoffer, chlorthiamid og dichlobenil. Chlorthiamid blev solgt under navnet 
Casoron i perioden 1965-1980, mens dichlobenil blev solgt under navnene Casoron G og Pre-
fix i perioden 1969-1997, figur 2. Dichlobenil har været anvendt som granulat ved bekæmpel-
se af ukrudt på udyrkede arealer, i plantager og under prydtræer og prydbuske i doseringer op 
til 400 kg/ha med 6,75% aktivstof, svarende til 27 kg aktivstof/ha. 
Undersøgelser som p.t. gennemføres viser, at både moderstof og nedbrydningsstof kan opho-
bes i de øverste jordlag og at BAM ikke udvaske som en enkeltstående puls men gennem en 
længere periode. 
 
Triaziner 
Triaziner, og nedbrydningsprodukter fra triaziner, er den gruppe pesticider der er fundet hyp-
pigst. Det er særligt deisopropylatrazin som findes hyppigt i 14 til 26% af de analyserede 
drikkevandsboringer. Dette skyldes formodentlig, at både atrazin og terbutylazin nedbrydes til 
deisopropylatrazin. Atrazin har ikke været solgt i Danmark siden 1994 og den hyppige fore-
komst at moderstoffet og nedbrydningsprodukterne må derfor skyldes, at stofferne kun lang-
somt udvaskes fra rodzonen og de underliggende jordlag. Triazinen terbuthylazin nedbrydes i 
rodzonen til deethylterbuthylazin, men moderstoffet kan også nedbrydes til deisopropylatra-
zin, som også kan stamme fra nedbrydning af atrazin. Det er derfor ikke muligt at skelne mel-
lem moderstofferne til deisopropylatrazin, mens deethylatrazin kun kan stamme fra nedbryd-
ning af atrazin. 
Den hyppige forekomst af netop deisopropylatrazin kan skyldes, at terbuthylazin anvendes i 
stigende mængder i Danmark bl.a. ved dyrkning af majs. Se figur 3 som viser forbruget af 
terbuthylazin og atrazin i Danmark. 
 
Glyphosat og AMPA 
Glyphosat og AMPA er fundet i drikkevand udtaget i alle 4 amter. Det er dog særligt i Stor-
strøms amt, hvor de to stoffer er fundet hyppigt i henholdsvis 12,1 og 18,7% af de undersøgte 
boringer. Det er særligt AMPA som er fundet i høje koncentrationer. Grænseværdien for 
drikkevand var overskredet i 6,1% af de undersøgte boringer i Storstrøms amt, hvor en mak-
simum koncentration 0,99 µg AMPA/l blev fundet. Glyphosat overskred grænseværdien i 1% 
af de undersøgte boringer.  
 
Andre pesticider 
De ”gamle” pesticider som phenoxysyrerne dichlorprop, mechlorprop, 2,4-D og MCPA er 
kun fundet i få boringer. Disse stoffer er i dag enten forbudt eller med reguleret anvendelse. 
Miljøstyrelsens regulering afspejles måske direkte i forekomsten af disse stoffer i det øverste 
og yngste grundvand. Phenoxysyrerne er dog også kendt for hurtigt at nedbrydes i iltholdigt 
grundvand som netop dominerer de undersøgte boringstyper, og man ville desuden ikke for-
vente, at phenoxysyrerne ville blive anvendt ved sprøjtning af gårdspladser. 
 
Til gengæld viser den foreløbige opgørelse, at de stoffer, som anvendes i store mængder i dag, 
hyppigt findes i de boringer, der indvinder højtliggende grundvand.  



Bentazon er også fundet relativt hyppigt i de undersøgte boringer men kun i få tilfælde var 
grænseværdien for drikkevand overskredet. 
 
 

Sønderjyllands Amt Viborg Amt Storstrøms Amt Pesticid / 
metabolit Antal 

boringer 
% Boringer 
med fund 

% Boringer 
≥ 0,1 µg/l 

Antal 
boringer

% Boringer 
med fund 

% Boringer 
≥ 0,1 µg/l 

Antal 
boringer 

% Boringer 
med fund 

% Boringer 
≥ 0,1 µg/l 

2,4-D 196 1,5  144   198 0,5 0 
4 CCP 196 0,5  144   198 1,5 1 
AMPA 196 1 1 144 3,5 2,1 198 18,7 6,1 
atrazin 196 15,8 5,1 144 12,5 4,2 198 18,2 8,1 
atrazin, deethyl- 196 17,3 5,1 - - - 198 22,7 8,6 
atrazin, deiso-
propyl- 

196 26,5 6,6 144 14,6 5,6 198 23,2 7,6 

BAM. 2,6 di-  
chlorbenzamid 

196 34,7 27,6 144 34 21,5 198 37,9 25,8 

bentazon 196 5,6 2,6 144 4,9  198 7,1 4 
cyanazin 196   144   198 0 0 
dichlobenil 196 4,6 1 144 4,2 0,7 198 2 1 
dichlorprop 196 0,5 0,5 144 1,4  198 2,5 1 
dimethoat 196 0,5 0,5 144   198 0 0 
dinoseb 196 1,5 1 144   198 1 0 
diuron 196 4,6 0,5 144 5,6 3,5 198 4 0,5 
DNOC 196   144   198 2,5 0 
ETU 195 2,6 1,5 144   198 0,5 0 
glyphosat 196 1,5 0,5 144 2,8 0,7 198 12,1 1 
hexazinon 196 3,6 1 144 2,1 1,4 198 1,5 1 
isoproturon 196 0,5 0,5 144   198 1 0 
MCPA 196 1 1 144 0,7  198 0,5 0 
mechlorprop 196 1 0,5 144   198 2 1 
metamitron 196 0,5  144 0,7  198 0,5 0 
metsulfuron 
methyl 

196 0,5  144   198 0,5 0,5 

pendimethalin 196   144   198 0,5 0 
simazin 196 14,8 2,6 144 14,6 3,5 198 18,2 4,5 
terbuthylazin 196 5,6 1,5 144 3,5 0,7 198 5,6 1 
terbuthylazin, 
deethyl- 

196 7,1 2 144 21,5 7,6 198 7,6 1 

triazinamin 196   144   - - - 
triazinamin 
methyl 

196   144   198 0 0 

 
 
Tabel 5: Fund af pesticider i Sønderjyllands Amt, Viborg Amt og Storstrøms Amt. I Kø-
benhavns Amt er der gennemfør analyser fra 30 boringer. 
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Figur 2: Salg af dichlobenil og chlorthiamid, som er moderstoffer for nedbrydningsprodukter 
BAM (2,6-dichlorbenzamid. Dichlobenil blev sidst solgt lovligt i Danmark i 1997. 
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Figur 3:  Forbrug af atrazin og terbuthylazin i Danmark. 
 
 
Nitrat er fundet i koncentrationer over grænseværdien på 50 mg/l i henholdsvis 3% 18% og 
27% i Københavns Amt, Sønderjyllands Amt og Viborg Amt. Projektet omfatter sårbare drik-
kevandsboringer, som fortrinsvis indvinder grundvand fra højtliggende grundvandsmagasiner. 
Andelen af boringer med store overskridelser af grænseværdien for nitrat er relativ lille. Dette 
skyldes formodentlig at de private drikkevandsboringer rutinemæssigt analyseres for nitrat og 
bakterielle parametre. Det må derfor anses som sandsynligt, at boringer med væsentlige over-
skridelser af drikkevandskravet for nitrat allerede er taget ud af drift. 
 



En foreløbige opgørelse af kimtal og coliforme bakterier viser, at op til ca. 40% af boringerne 
overskrider grænseværdien for  bakterier. Dette viser en mulig direkte forureningskilde af 
boringerne fra gårdspladser, jordoverfladen eller fra spildevand, tabel 6. 
 
Bakterielle parametre Grænse 

værdi 
boringer 
undersøgt

boringer med 
overskridelser 

% boringer med 
overskridelser 

Maks. 
talt 

kimtal ved 37 gr. C. PCA 20 195 31 15,9 >2000
kimtal ved 21 gr. C. Kings B 200 196 52 26,5 >2000
Coliforme bakterier 37 gr. C. ikke målbar 196 43 21,9 >160 
termot. coliforme bakterier 44 gr. C. ikke målbar 196 16 8,2 >160 
Alle bakterielle parametre 196 76 38,8 - 
 
Tabel 6: Bakterielle parametre målt i vandprøver udtaget i Sønderjyllands Amt. Der er udta-
get en vandprøve fra hver af de undersøgte boringer. Maks. talt - største antal ved måling. 
 
Perspektivering 
Som følge af undersøgelsen af de private vandforsyningsanlæg har Miljøministeren besluttet 
at nedsætte to arbejdsgrupper: 
 

• En teknisk arbejdsgruppe som bl.a. skal undersøge, hvordan man kan identificere de 
boringstyper der er mest truet af forurening fra pesticider og de andre parametre som 
indgår i undersøgelsen. Desuden skal gruppen afklare hvordan man kan finde frem til 
de mest forurenings truede boringer og opstille løsningsmodeller for afhjælpning af 
vandkvalitetsproblemerne på den mest hensigtsmæssige måde. Den tekniske arbejds-
gruppe ledes af GEUS, hvor De Private Vandværker, Brøndejerforeningen, DANVA og 
Miljøstyrelsen er repræsenteret. 

samt 
• En administrativ arbejdsgruppe som bl.a. skal vurdere det fremtidige tilsyn med de 

mindre vandforsyningsanlæg og klarlægge de sundhedsmæssige aspekter i den omfat-
tende forurening. Den administrative arbejdsgruppe ledes af Miljøstyrelsen. 
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