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Der har været fokus på klorerede stoffer i 
de sidste 40 år, på grund af de mange miljø
problemer der har været relateret til visse 
af disse (f.eks. PCB´er, dioxiner, klorerede 
opløsningsmidler samt visse pesticider). Ikke 
alle klorforbindelser er dog giftige, og mange 
naturstoffer, giftige såvel som ikke giftige, in
deholder klor. Kloroform er et af disse stoffer, 
der udover at stamme fra forurening også har 
vist sig at blive dannet naturligt i en række 
mil jøer, herunder skove /1, 2, 3, 4/.

Naturlig kloroform i dansk grund-
vand?
I det danske program for overvågning af 
grundvandskvaliteten hører kloroform til i 
gruppen af organiske mikroforureninger. 
En række overvågningsboringer placeret i 
nåleskove på Sjælland og i Jylland har, i løbet 
af den tyveårige periode programmet har 
kørt, vist et betydeligt indhold af kloroform 
uden andre tegn på menneskeskabt forure
ning /5/. I flere tilfælde har kvalitetskriteriet 
på 1 µg/L været overskredet betydeligt. 
Dette gav gennem længere tid anledning til 
hovedbrud blandt medarbejdere i de amter, 
der stod for overvågningen, samt hos GEUS, 
som skulle samle data til den årlige rapporter
ing til miljøstyrelse og regering. Da Viborg 
Energi og Thisted kommunale vandværk i 
praksis fik problemer med kloroformkon
centrationer omkring 1 µg/L i grundvandet 

under nålesko ve, besluttede Miljøstyrelsen 
at støtte et projekt, der skulle afklare, hvor
vidt indholdet af kloroform kunne skyldes 
en naturlig kilde eller ej. I projektet, der fik 
navnet CHLONAT, blev der foretaget forskel
lige undersøgelser, bl.a. isotopanalyser, som 
viste at kloroform i skovene ved Viborg og 
Thisted adskilte sig betydeligt fra kloroform 
i handelsprodukter og fra forurenede lokali
teter. Sammenholdt med en gennemgang 
af den begrænsede litteratur på området, 
in klusive en tidligere artikel i Vand & Jord /3/, 
ledte dette til den konklusion, at kloroformen 
i grundvandet under Viborg Hedeplantage 
og Tved Plantage ved Thisted var dannet na
turligt i skovbunden, og efterfølgende sivet 
ned til grundvandet /6/. 

Ændrede grænseværdier
På baggrund af rapporten fra CHLONATpro
jektet og det faktum, at grænseværdien på 1 
µg/L ikke er toksikologisk fastsat, indføjedes 
en note i Bekendtgørelse om vandkvalitet 
og tilsyn med vandforsyningsanlæg, hvorved 
det normale kriterium for kloroform i råvand 
på 1 µg/L ændres til 10 µg/L, ifald der kan 
gøres rede for en naturlig kilde til klorofor
men /7/. Behovet for en velunderbygget vi
den til at basere fremtidige udredninger om 
oprindelsen af kloroform i grundvand på, var 
vores motivation til, på basis af en bevilling 
fra Forsk ningsrådet for Teknik og Produktion, 
at gennemføre yderligere en række undersø
gelser af forekomsten af naturlig kloroform i 
danske nåleskove.

Undersøgelsesområder
Fire skove, hvor der var fundet særligt høje 
koncentrationer af kloroform i grundvand, 
blev udvalgt som undersøgelsesområder, se 
figur 1. Skovene er enten rene granskove 
eller blandede nåleskove, med indslag af 
birketræ er. Jordbunden er sandet og grund
vandet står 3 til 5 meter under terræn.

Stor variation i jordbundens kloro-
formdannelse
Vores undersøgelser af kloroform i jord
luften i 3050 cm dybde viste en betydelig 
variation over relativt korte afstande i alle 
fire undersøgelsesområder. Visse områder i 
skovbunden udviser et meget højt indhold 

Kloroform i jord og grundvand
Kloroform tilskrives normalt forurening, men er ofte detekteret i 

grundvand under skove, som ellers ikke bærer præg af forurening. 

På baggrund af flere danske, svenske og hollandske undersøgelser 

der viser naturlig forekomst af kloroform i jord, har Miljøstyrelsen 

tilladt et højere indhold af kloroform i drikkevand, i fald der kan 

gøres rede for en naturlig kilde. En mere detaljeret indsigt i, under 

hvilke forhold kloroform dannes naturligt, samt hvorledes klorofor

men opfører sig fra dannelse til forekomst i grundvand, er derfor 

vigtig, når kilden til kloroform i grundvand skal udredes.
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Figur 1. a) Placering af de fire undersøgelsesområder, hvor kloroform er konstateret i 
grundvandet uden tilstedeværelse af andre forureningsstoffer og uden kendskab til mulige 
menneskeskabte forureningskilder. NF = Nordre Feldborg Statsskov, LP = Liseborg Plan-
tage, VH = Viborg Hedeplantage, TH = Tisvilde Hegn. b) En af de NOVANA-boringer i Tis-
vilde Hegn, der viser højt indhold af kloroform.
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af en eller flere uidentificerede svampearter, 
men dannelsesmekanismen for kloroform i 
skovbunden er endnu ikke fuldt klarlagt.

Variationen afspejles i grundvandet 
Jordluftundersøgelserne blev suppleret med 
undersøgelser af det øverste grundvand for 
at se om den store forskel i kloroformdan
nelse, afspejledes i grundvandets indhold af 
kloroform. Permanente filtre til prøvetagning 
af jordluft og grundvand blev installeret i to 
boringer i Tisvilde Hegn, den ene placeret i et 
af de tre højproduktive områder (se figur 2), 
den anden ca. 5 meter ude i det lavproduk

tive område. Som ventet, var der meget stor 
forskel i jordluftens indhold af kloroform (ca. 
en faktor 100 i en halv meters dybde), se fig. 
3. Mere overraskende var det, at der også i 
grundvandet observeredes næsten en faktor 
10 forskel i kloroformkoncentrationen. Aller
ede godt 1,5 meter under grundvandsspejlet 
ses denne forskel dog ikke. Dette skyldes 
sandsynligvis at grundvandet bevæger sig 
ho risontalt, og at kloroformpåvirkningen i 
denne dybde derfor ikke skyldes forholdene 
i jorden direkte over filteret men snarere an
detsteds i skoven. 

Den store variation i grundvandets indhold 
af kloroform på selv meget lille skala (i dette 
tilfælde 10 meter mellem boringerne) er vær
difuld viden, hvis omfanget af kloroformpåvir
kning af grundvandet under nåleskove ønskes 
bestemt ud fra stikprøvetagning af grund
vand. Årstidsvariationen, der især ses i de 
øverste jordlag i højproduktive områder, kan 
endvidere have betydning for fortolkning af 
data fra den umættede zone, se Figur 3a.

10 % til grundvandet
At naturen danner kloroform har været 
kendt i mere end tyve år. Faktisk er den 
naturlige emission til atmosfæren beregnet 
til at udgøre i omegnen af 400.000 tons pr. 
år /9/. Kilderne til denne emission er i langt 
mindre grad kendt, men på baggrund af 
vores samt tidligere studier, er det tydeligt 
at nåleskove bidrager til denne udledning, 
ligesom de altså er i stand til at ”forurene” 
det øverste grundvand med kloroform. Den 
store variation i kloroformdannelse gør det 
svært at foretage gennemsnitsbetragtninger, 
selv for de undersøgte skove, men på bag
grund af flere års monitering af grundvandet 
samt af afdampningen fra jord til atmosfære 
på forskellige årstider, har vi estimeret fluxen 
af kloroform til atmosfære og grundvand for 
skovene i Tisvilde Hegn og Nordre Feldborg, 
se tabel 1. I begge tilfælde udgør emissionen 
til atmosfæren ca. 90 % af den dannede 
klo roform, mens omkring 10 % siver ned 

Naturlig kloroform

af kloroform i jordluften (op til 10.000 gange 
indholdet i atmosfæren), mens kloroformind
holdet i andre områder kun er 1020 gange 
indholdet i atmosfæren, se figur 2. Mønsteret 
er det samme for alle fire skove, om end stør
relsen af de områder der udviser høj klorofor
mkoncentration varierer. Laboratorieforsøg, 
hvor jordens nettoproduktion af kloroform 
blev målt, bekræftede, at det er dannelsen af 
kloroform i de øverste jordlag, der varierer 
mellem områder med høj og lav kloroform
koncentration. Der eksisterer altså i skovbun
den nogle temmelig velafgrænsede områder, 
som i forhold til den resterende skovbund, 
har en meget høj produktion af kloroform. 
Vi har dog ikke fundet steder i skovbunden, 
hvor der slet ikke dannes kloroform. 

Det er indtil nu, trods en målrettet indsats, 
kun lykkedes delvist at forklare forekomsten 
af de højproduktive områder. En lang række 
jordbundsparametre (pH, jernindhold, ind
hold og kvalitet af organisk stof, mm.) har vist 
sig ikke at have nogen afgørende betydning 
for kloroformproduktionen, og de højpro
duk tive områder er sandsynligvis en følge af 
mikrobielle processer. Det er således nærlig
gende at antage, at de afgrænsede områder i 
skovbunden falder sammen med udbredelsen 
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Tabel 1. Koncentration i øvre grundvand samt flux til grundvand og atmosfære fra under-
søgelsesområder i Tisvilde Hegn og Nordre Feldborg. Fluxen til grundvandet er beregnet 
ud fra koncentrationen i det allerøverste grundvand sammenholdt med nettoinfiltrationen til 
grundvandet i de to skove. Efter /10/.

Tisvilde Hegn Nordre Feldborg
Målt middel koncentration i øvre 

grundvand (µg/L) 3 µg/L 1 µg/L

Beregnet middel årlig flux til 
grundvand (mg/m2/år) 0,75 0,50

Målt middel flux til atmosfære (mg/
m2/år) 10 4

Flux til atmosfære / Flux til 
grundvand 13 8

Figur 2. Kloroformkoncentration i jordens poreluft (40 cm dybde) i to af undersøgelsesom-
råderne. Jo mørkere rød desto mere kloroform. Koncentrationen svinger med årstiden, men 
fordelingen mellem høj- og lav-produktive områder er stabilt fra år til år. Koncentrationen er 
angivet som blandingsforholdet i volumen, med 1 ppbv svarende til at 1 milliarddel af luf-
tens molekyler er kloroform. Baggrundskoncentrationen i atmosfæren er ca. 0.015 ppbv. De 
sorte punkter angiver prøvetagningspunkter, og værdier mellem disse er interpoleret med 
geostatistik (Lineær Kriging). Efter /4/.




	VJ_4_10_kloroform p156_157
	kloroform3

