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RESUMÉ 
 
2,6-dichlorbenzamid (BAM), et nedbrydningsprodukt fra pesticidet dichlobenil, udgør i dag 
en væsentlig trussel mod den danske drikkevandsforsyning. BAM regnes normalt for meget 
svært nedbrydeligt, men nye undersøgelser udført på GEUS har vist, at stoffet kan nedbrydes i 
jord, der tidligere har været behandlet med dichlobenil, og at denne nedbrydning forløber 
væsentligt hurtigere end tidligere antaget.  
 
INDLEDNING 
 
Der anvendes i dag et stort antal forskellige pesticider i det danske landbrug, parker og private 
haver, og som følge heraf ses et stigende antal forureninger af grundvandet med disse stoffer. 
Da stort set alt vores drikkevand indvindes fra grundvandet, udgør pesticider en stor trussel 
for vores drikkevands kvalitet. Det er ikke kun pesticiderne i sig selv som forurener 
grundvandet, men i lige så høj grad deres nedbrydningsprodukter. Det er derfor ikke 
uvæsentligt om pesticiderne nedbrydes fuldstændigt eller om de nedbrydes til andre stoffer, 
der så kan være kilde til ny forurening. Ved fuldstændig nedbrydning forstås omsætning af 
pesticidet til kuldioxid (CO2) og andre uorganiske bestanddele, en proces der også kaldes 
mineralisering. Et af de mere alvorlige eksempler på ufuldstændig nedbrydning er pesticidet 
dichlobenil, der i jorden hurtigt omdannes til 2,6-dichlorbenzamid (BAM) /1, 6, 9/ (figur 1). 
BAM er et meget mobilt stof, der hurtigt bevæger sig mod grundvandet /7/.  
 
 

Figur 1. Nedbrydningsvej for dichlobenil 
 
Dichlobenil blev forbudt i 1997, men alligevel gøres der til stadighed nye fund af BAM i 
grundvandet, og mange drikkevandsboringer lukkes som følge af overskridelse af 
grænseværdien.  
 
Dichlobenil er aktivstoffet i bl.a. Prefix og Casoron, og i perioden op til 1997 var forbruget i 
størrelsesordnen 40-50.000 kg aktiv stof/år. Midlet blev brugt som totalukrudtsmiddel 
hovedsageligt i private haver, parker, på stiarealer og gårdspladser. Den anbefalede dosis har 
været ca. 13 kg/ha /8/, men stoffet har sandsynligvis i mange tilfælde været anvendt i 
væsentlig større mængder. Dichlobenil har normalt ikke været anvendt i forbindelse med 
egentlig landbrugsdrift, og de fleste fund af stoffet gøres da også i byområder (figur 2).  

  



 

 
Figur 2: Forekomst af BAM i boringer fra grundvandsovervågningen (GRUMO), 
vandværkernes boringskontrol (BK), landovervågningsoplandetsprogrammet (LOOP), og 
andre boringer. Data er et udtræk fra Jupiter databasen og angiver kun koordinatsatte 
boringer.  
 
 
F.eks. er der i Hvidovre kommune fundet BAM over grænseværdien i mange 
indvindingsboringer, og man har derfor i en periode set sig nødsaget til at rense vandet med 
aktivt kul.  
 
Omdannelsen af dichlobenil til BAM er en biologisk proces katalyseret af nitrilhydrataser, 
som er almindelige enzymer hos mange jordbakterier (figur 1). I teorien kan både dichlobenil 
og BAM også omdannes af såkaldte nitrilaser direkte til 2,6-dichlorbenzoesyre /1/, et stof som 
er fundet i dansk grundvand, men som vurderes at kunne nedbrydes hurtigt /5/. GEUS har 
screenet en række bakterier med nitrilaser og nitrilhydrataser, og vist at disse bakterier meget 
hurtigt kan omdanne dichlobenil til BAM /2,3/. Ingen af de undersøgte bakterier var dog i 
stand til at nedbryde BAM videre hverken til 2,6-dichlorbenzoesyre eller til kuldioxid. 
 

  



I 1999 igangsatte Miljøstyrelsen et udredningsprojekt om BAM-forurening /5/, hvor der bl.a. 
blev gennemført modelkørsler med det formål at fremskrive fremtidens forurening med BAM, 
efter at forbruget af stofferne er ophørt. Disse modelkørsler tegnede et meget dystert billede, 
idet det blev vurderet, at der afhængig af de geologiske forhold vil kunne måles BAM-
koncentrationer over grænseværdien de næste 20-100 år. Modelberegningerne blev 
gennemført under forudsætning af, at BAM ikke nedbrydes, hvilket blev understøttet af 
laboratorieforsøg med forskellige landbrugsjorde, der viste ingen eller i bedste fald kun en 
meget langsom nedbrydning af BAM. Denne nedbrydning blev imidlertid bestemt i 
landbrugsjorde, der som nævnt normalt ikke behandles med dichlobenil. Det kan derfor meget 
vel tænkes, at nedbrydningspotentialet er et helt andet i jorde, der tidligere har været 
behandlet med stoffet. 
 
FORMÅL 
 
Formålet med dette projekt har været at bestemme, om der sker en nedbrydning af BAM i 
overjord i områder, der tidligere har været behandlet med dichlobenil. Nedbrydningen i disse 
jorde sammenlignes med nedbrydningen i landbrugsjorde, der ikke tidligere har været 
behandlet med dichlobenil.  
 
RESULTATER 
 
I forbindelse med dette projekt er der udført nedbrydningsforsøg dels med tre landbrugsjorde 
og dels med jord fra et gartneri i Hvidovre. På sidstnævnte jord har der været anvendt Prefix 
frem til forbuddet i 1997, hvilket har ført til et indhold af dichlobenil og BAM på henholdsvis 
468 og 14 µg/kg jord /5/.  
 
En bestemt mængde jord blev overført til små flasker og tilsat radioaktivt mærket BAM (14C-
BAM). I flaskerne blev placeret et lille reagensglas indeholdende en basisk opløsning. I den 
udstrækning der sker en fuldstændig omdannelse af BAM, vil den dannede kuldioxid (14CO2) 
blive opfanget i basen. Basen blev udskiftet jævnligt, og mængden af 14CO2 blev bestemt 
(figur 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Forsøgsopstilling. 10 g jord tilsættes 14C-mærket BAM og den ved mineraliseringen 
dannede 14CO2 fanges i et lille reagensglas med base. Basen udskiftes jævnligt og mængden 
af 14CO2 bestemmes. 
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I jorden fra Hvidovre blev mere end 60% af den tilsatte BAM mineraliseret til kuldioxid 
indenfor en periode på 35 dage (figur 4a). I modsætning hertil sås der ingen mineralisering af 
BAM i de tre landbrugsjorde eller i de sterile kontroljorde. Efter gentilsætning af den samme 
mængde BAM til jorden sås en endnu hurtigere nedbrydning (figur 4b). Således var mere end 
60% BAM omsat til kuldioxid indenfor 8-33 dage. Der blev observeret en betydelig større 
variation mellem de tre replikater efter gentilsætningen, hvilket kan skyldes, at mangel på 
næringsstoffer i flaskerne blev begrænsende for omsætningen. Det forhold, at 
mineraliseringen forløb hurtigere efter gentilsætningen indikerer, at det er en mikrobiel 
proces, hvor mikroorganismerne udnytter stoffet som en kulstofkilde, således at den 
nedbrydende biomasse øges. Dette er også forklaringen på, at maksimalt 60% af den tilsatte 
BAM blev mineraliseret til kuldioxid, idet den resterende mængde formodes at være brugt til 
opbygning af ny biomasse.  
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Figur 4: (A)Mineralisering af BAM til CO2 i jord fra Hvidovre, (B) mineralisering af BAM 
efter gentilsætning af BAM til den samme jord.  
  

  



DISKUSSION 
 
Denne undersøgelse har vist, at BAM kan nedbrydes i jorde, der tidligere har været 
eksponeret for stoffet. Nedbrydningen forløber hurtigt og fuldstændigt og sandsynligvis 
dannes der ikke andre nedbrydningsprodukter. BAM har tidligere været betragtet som stort set 
unedbrydeligt og resultaterne ændrer derfor vores forståelse af dichlobenil og BAMs 
nedbrydning i jord. 
 
Tidligere undersøgelser har vist, at kun en meget lille del af den dichlobenil der har været 
anvendt kan genfindes i jorden i dag (<1 %) /5/. Spørgsmålet har derfor været, hvad der er 
sket med den resterende mængde stof, efter at anvendelsen ophørte i 1997. I vores forsøg blev 
BAM tilsat jorden i en koncentration på 50 mg/l, hvilket er relativt højt i forhold til den 
mængde dichlobenil og BAM, som måles i jorden. De værdier der måles i jorden i dag 
afspejler imidlertid ikke koncentrationen af dichlobenil på selve udbringningstidspunktet. 
ifølge doseringsvejledningen er der anvendt 1,3 mg/m2 /8/ og under antagelse af at denne 
mængde har fordelt sig jævnt over de øverste 10 cm jord, og at jorden har en masse på 1,5 
kg/dm3, svarer det til en dichlobenilkoncentration på 9000 µg/kg, altså væsentligt højere end 
de målte 468 ug/kg. Tages der yderligere hensyn til at jordens vandindhold måske kun er 5-
10%, fås en teoretisk dichlobenilkoncentration i jordvæsken på 90-180 mg/l på 
udbringningstidspunktet. Koncentrationen er teoretisk fordi dichlobenils opløselighed kun er 
ca. 18 mg/10/.  
 
I de modeller der anvendes til at beskrive fremtidens BAM-koncentrationer er kildestyrken en 
af de vigtigeste parametre, dvs. den mængde dichlobenil der omdannes til BAM og 
efterfølgende udvaskes til grundvandet. Det forhold at BAM kan nedbrydes i overjord og 
endda meget hurtigt, viser at denne proces er en væsentlig kilde til fjernelse af BAM fra 
miljøet, og kan forklare hvorfor der findes mindre dichlobenil og BAM i jorden end forventet 
ud fra forbruget.  
 
Nedbrydning er ikke den eneste kilde til fjernelse af dichlobenil/BAM, idet dichlobenil har et 
relativt højt damptryk. Det kan derfor ikke udelukkes, at der også er fordampet dichlobenil fra 
jorden efter udbringningen. 
 
Det er således meget vigtigt at tage højde for både nedbrydning og fordampning ved 
modellering af fremtidens forurening af grundvandet med BAM. Begge processer vil påvirke 
kildestyrken, og dermed også vurderingen af hvor længe vi i fremtiden vil have problemer 
med BAM i grundvandet. 
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