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Indledning 
Enkeltindvindere indvinder hovedsageligt deres drikkevand fra det øvre grundvand. Det øvre 
grundvand er dog et relativt bredt begreb, idet det typisk dækker indvindinger ned til ca. 50 m 
afhængig af de lokale hydrogeologiske forhold, idet der dog lokalt kan optræde områder hvor 
grundvandet først træffes endnu dybere. Det øvre grundvand består, afhængig af de hydro-
geologiske forhold, af såvel helt ungt grundvand med opholdstid på få år, til vand med op-
holdstider på flere hundrede år i områder med opadrettet gradient eller meget lerede forhold. 
Dette afspejler sig i den meget forskellige grundvandskvalitet, der er til rådighed i det øvre 
grundvand for privat indvinding.  
 
Da det øvre grundvand typisk er yngre end 40-50 år er kvaliteten af grundvandet præget af 
udvaskning fra terræn, og kan i mange tilfælde ikke overholde kvalitetskravene i drikke-
vandsbekendtgørelsen1. 
 
Datagrundlag 
I grundvandsovervågningen er der siden 1988 indsamlet data om grundvandet kemiske 
sammensætning, der sammen med grundvandsanalyserne fra boringskontrollen, giver et 
billede af grundvandets kvalitet i Danmark. Der er ikke på national skala adgang til systema-
tiske data fra enkeltindvindere gennem tiden, da såvel overvågningen som indberetningen 
ikke alle steder er lige systematisk2. Data ligger i stedet i de enkelte kommuner. Data om 
punktkildernes påvirkning af grundvandets kvalitet ligger hos regionerne, og der er derfor 
heller ikke noget samlet nationalt overblik over disse data3. 
 
Resultater 
Resultaterne fra grundvandsovervågningen4 viser, at der kan træffes nitratholdigt grundvand 
i stort set hele Danmark i det øverste grundvand. Andelen af indtag med nitratindhold over 
50 mg/l falder med dybden, således overskridelser af kravværdien for nitrat kun sjældent ses 
under 50 m. u. t. I de øverste ca. 20 meter optræder nitrat > 1 mg/l i ca. 50 % af alle indtag. 
En del af disse indtag er placeret i nitratreducerende miljøer, og har derfor lave nitratindhold.  
 
Dybdefordelingen for pesticider minder tildels om den for nitrat, idet der kun sjældent ses 
overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l dybere end 50 m u.t. I de øverste 40 meter er 
der fundet pesticider i omkring 40 % af alle undersøgte indtag, heraf har ca. 15 % et indhold 
over kravværdien. Der er vidt forskellige geokemiske forklaringer på de to fordelinger. 
 
I private indvindinger spiller punktkilder også en ikke uvæsentlig rolle5. Det gælder såvel helt 
lokale punktkilder, som fx påvirkning med pesticider fra gårdspladser og vaskepladser, der 
især findes i grundvand fra en suboptimalt udbygget indvinding. Punktkilder med spildevand 
giver især risiko for bakteriel påvirkning hos enkeltindvindere, og skyldes især direkte påvirk-
ning via overfladisk tilstrømning eller meget korte afstande mellem indvinding og spilde-
vandskilden. Punktkilder fra forurenede industrigrunde spiller normalt en mindre rolle da de 



fleste private indvindere ligger i det åbne land. Dog kan utætte benzintanke mv også påvirke 
kvaliteten i private indvindinger. 
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Grundvandsovervågningens hjemmeside: www.grundvandsovervaagning.dk  

Varslingssystemet for pesticider: www.pesticidvarsling.dk  
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