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Hvilke vandprøver undersøges for 
sprøjtegift i Danmark
Der analyseres for en række udvalgte 
sprøj  tegifte og nedbrydningsprodukter i 
grundvandsprøver udtaget fra Det Nationale 
Grundvandsmoniteringssystem, GRUMO, 
ved vandværkernes boringskontrol af drik ke
vandsboringer (BK) og i Varslingssystemet for 
udvaskning af sprøjtegifte til grundvand, VAP 
(1, 2).

Vandværkerne moniterer også for sprøjte
gifte bl. a. i vandprøver, der udtages ved af
gangen fra vandværkerne. Drikkevandskon
trollen udføres i henhold til Drik kevands be
kendtgørelsen (3). Ved forureningsunder sø
gelser udtages der ofte grundvandsprøver, 
der analyseres for sprøjtegifte og andre 
for   urenende stoffer, fx i forbindelse med 
Regionernes kortlægning og oprensning af 
punktkilder.

Resultaterne fra GRUMO og BK publiceres i 
den årlige rapportering af grundvandets til
stand, som udarbejdes af GEUS. Frem til 2015 
blev forureningsundersøgelser samt analyser 
fra nedlagte vandværker m.m. også rapporte
ret som ”Andre Analyser”.

Indberetning af analyser til GEUS
Samtlige analyser der gennemføres af 
grund  vand og drikkevand i Danmark, skal 
indberettes til GEUS jf. Drikkevandsbekendt
gørelsen. GEUS opbevarer analyserne i 
da ta basen Jupiter, der også indeholder bo
rings tekniske og geologiske oplysninger i 
det omfang disse er indberettet til GEUS (4). 
Samtlige oplysninger i Jupiter er tilgængelige 
via nettet. Da henholdsvis kommunerne (for 
BK) og Miljøstyrelsen (for GRUMO) skal god
kende og dermed offentliggøre analyserne, vil 
der forekomme en forsinkelse af varierende 

længde fra analyserne er registret i databasen 
til analyserne kan ses på GEUS’ hjemmeside.

 
Omfang af analyseprogrammer
Analyseprogrammet for sprøjtegifte i GRUMO 
har udviklet sig fra at vandprøver blev analy
se ret for syv sprøjtegifte i 1990 til gennem tid 
at have omfattet et stigende og – periodevis 
– faldende antal stoffer. De første 7 sprøjte
gifte blev udvalgt af Miljøstyrelsen. Kriterierne 
for udvælgelsen var, at stofferne skulle være 
blandt de mest anvendte aktivstoffer i land
brug, bær og frugtavl mm.

Da de første fund af sprøjtegifte blev be
skrevet i 1991 (5) var det en overraskelse at 
der faktisk blev fundet sprøjtegifte. Hverken 
Miljøstyrelsen eller landbruget havde forven
tet, at sprøjtegifte blev udvasket til grundvan
det. Fundene af bl.a. atrazin og phenoxysyrer 
som dichlorprop og mechlorprop vakte derfor 
stor opmærksomhed i medierne og i vand
værkskredse. I landbrugskredse var den gene
relle holdning, at sprøjtegifte ikke kunne fore
komme i grundvand. Antagelsen var at de ville 
bindes hårdt til rodzonejorden.

Efterfølgende medførte de relativt mange 
fund af nogle af de syv stoffer, at styregruppen 
for grundvandsovervågning valgte at udvide 
analyseprogrammet med flere stoffer.

I startfasen indeholdt programmet for 
sprøj tegifte ikke nedbrydningsprodukter, men 
udenlandske undersøgelser viste bl.a. fund af 
især to nedbrydningsprodukter fra atrazin. I 
dag analyseres der stadig for atrazin, men også 
for en række nedbrydningsprodukter bl.a. 7 
fra atrazin, som næsten alle findes i grund
vandsovervågningen (tabel 1). Sammen tælles 
antallet af indtag med fund af atrazin og dets 
nedbrydningsprodukter forekommer dis se 
stoffer hyppigere end ”vandværks dræ be ren” 
BAM, 2,6dichlorbenzamid. BAM findes stadig 
21 år efter de første fund i grundvand i 17 % af 
de analyserede indtag. Sprøjtning med atrazin 
har i 2015 medført fund af moderstof og 
mindst 56 nedbrydningsprodukter, hvor  

atrazin blev fundet i ca. 3 % af indtagene, 
mens det hyppigste nedbrydningsprodukt, 
DEIA, blev fundet i 13 %, (1). Med andre ord: 
brug et stof og find syv.

Opdatering af analysepakker
GRUMO analysepakken for sprøjtegifte opda
teres ca. hvert 5 til 6. år svarende til program
perioderne. Analyseprogrammerne fremgår af 
programbeskrivelserne, samt af de analyser, 
der ligger i GEUS database Jupiter. Som det 
fremgår af tabel 1 er der ikke nødvendigvis 
overensstemmelse mellem de to. Det skyldes i 
nogle tilfælde, at nogle amter var ”tidligt ude” 
i andre tilfælde, at der kunne gå en vis tid før 
nye analysemetoder var etableret. 

Nye sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter 
er blevet optaget på forskellig baggrund. Ved 
revisionen i 1998 og 2004 blev nye stoffer op
ta get i programmet ud fra omfattende gen
nemgang af international litteratur og person
lig kommunikation med danske og 
uden  landske kolleger (7). Ved midtvejsjuste
rin gen i 2007 blev nye stoffer bl.a. optaget på 
bag grund af et GEUSprojekt (8), samt på  
grund af pesticidfund i VAP. Ved revisionen i 
2010 blev programmet udvidet med stoffer, 
som var fundet i VAP og som kunne udgøre et 
potentielt problem.

Den største forhindring for hurtigt at med
tage nye stoffer i analyseprogrammet er, at 
der ofte ikke er udviklet akkrediterede analy
se metoder for nedbrydningsprodukter fra så
vel godkendte som forbudte sprøjtegifte. Det 
er en forudsætning for at gennemføre analy
serne at der er udviklet analysemetoder med 
en detektionsgrænse på 0,01 µg/l, som over
holder Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om 
kva litetskrav til miljømålinger (9).

I forbindelse med testning af godkendte sprøj
te gifte i VAP udvikles løbende akkredite rede ana
lysemetoder som kan anvendes af danske labora
torier. Det betyder, at det stort set har været test 
af samt fund af godkendte sprøjtegifte i VAP, som 
gennem de senere år har medført optagelse af 
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nye sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter i 
GRUMOs analysepak ke.

Samtidig er sprøjtegifte der ikke mere eller 
kun sjældent findes udgået af programmerne 
for at skaffe økonomi til analyse af nye stoffer. 

Figur 1 viser andelen af fund pr år i GRUMO 
i perioden 1990 til 2015. I perioden 2011 til 
2015 blev der analyseret 31 sprøjtegifte og 
nedbrydningsprodukter, mens der i perioden 
2007 til 2010 blev analyseret 21 stoffer. 

I tabel 1 er stoffer analyseret i GRUMO fra 
1990 til 2015 vist. Ikke alle stoffer har været 
med i alle programperioder. Nogle har været 
udgået og er senere inddraget igen. Det sti
gende antal fund af sprøjtegifte i grundvands
overvågningen i perioden frem til 1998 afspej
ler, at grundvandet i denne periode er blevet 
analy seret for stadig flere sprøjtegifte og ned
brydningsprodukter. Det samme er også til
fældet efter 2004, hvor andelen af indtag i højt
l ig gende og mere belastet grundvand stiger, og 
hvor ikke alle indtag analyseres hvert år.

Siden 2004 er der alene overvåget grund
vand dannet efter ca. 1950, og overvågningen 
er således i højere grad fokuseret på den del 
af grundvandet, der potentielt kan være påvir
ket af sprøjtegifte, da sprøjtegiftene først er 
anvendt i Danmark fra midten af 1950’erne. 
Dette afspejles i andelen af indtag med over
skridelse af drikkevandskvalitetskravet (0,1 
µg/l), som har været næsten konstant i perio
den 19962002, og i at andelen er steget fra 
2003 og frem til i dag til, hvor ca. 10 % af fun
dene overskrider kvalitetskravet på 0,1 µg/l. 
Andelen af fund i hele moniteringsperioden er 
50 % og andelen viser hvor stor en del af alle 
indtag der er sårbare overfor denne forure
ningstype.

Boringskontrol
I vandværkernes boringskontrol (BK) bliver 
analysepakkerne opdateret årligt (fra 2011) i 
et samarbejde mellem GEUS og Miljøstyrelsen 
(tidl. Naturstyrelsen). Her bliver nye stoffer 
der er fundet i GRUMO og i VAP inddraget 
i vandværkernes boringskontrol. De årligt 
opdaterede analysepakker for BK kan findes 
i Bekendtgørelse nr. 1147 (3), på hjemmesi
derne fra de danske laboratorier, der udfører 
BK analyser for bl.a. sprøjtegifte, og i Miljøsty
relsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn 
med vandforsyningsanlæg. 

Vandværkerne skal altid foretage en be
døm melse af, hvilke sprøjtegifte der har været 
anvendt i deres respektive indvindingsop
lande. Hvis der er mistanke om at andre stof
fer end dem, der er på listen eller deres ned
brygningsprodukter kan forekomme i 
grund  vandet skal vandværkerne undersøge 
om dette er tilfældet. 

Grænseværdier og ”Ikke relevante 
nedbrydningsprodukter”?
EUgrænseværdien for sprøjtegifte og ned
brydningsprodukter er 0,1 µg/l for enkeltstof
fer, og 0,5 µg/l sammenlagt, når der forekom
mer flere stoffer i en vandprøve. 

I GRUMO har detektionsgrænsen gennem 
hele moniteringsperioden været 0,01 µg/l, sel
vom det har været muligt at sætte detektions
grænsen ned til 0,001µ/l for de fleste af de 
ana lyserede stoffer. Da de tilførte økonomiske 
midler til moniteringsprogrammet løbende er 
skåret ned, har det ikke været muligt at sænke 
detektionsgrænsen, da dette ville medføre sti
gende analysepriser. Det betyder dog, at man 
kan sammenligne fund at sprøjtegifte i grund
vandsprøver udtaget gennem hele monite

ringsperioden, fordi detektionsgrænsen ikke 
er ændret gennem de seneste ca. 30 år.

I forbindelse med regeringens ny sprøjte
mid delstrategi 20172018 har Miljøstyrelsen 
indført en ny grænseværdi på 0,75 µg/l for 
”ikke relevante” nedbrydningsprodukter. Den 
ny grænseværdi betyder, at Miljøstyrelsen har 
forladt det forsigtighedsprincip som Danmark 
har reguleret sprøjtegifte efter gennem de se
neste tre årtier, hvor Miljøstyrelsen ikke skel
nede mellem relevante og ”ikke relevante” 
nedbrydningsprodukter. 

Konsekvensen af den ny grænseværdi er, at 
producenterne kan genansøge Miljøstyrelsen 
om godkendelse af sprøjtegifte som tidligere 
er blevet forbudt som følge af fund af ned
bryd  ningsprodukter i grundvand. Såfremt 
Miljøstyrelsen skønner at nedbrydnings pro
duk terne er ”ikke relevante” kan disse midler 
igen udsprøjtes på marker i Danmark.

Det fald i koncentrationen af nedbrydnings
produkter, som kan konstateres for det sidste 
årti i det øverste grundvand vil formodentlig 
ophøre, og vandværker og vandforbrugere må 
indstille sig på et stigende antal nye og måske 
gammelkendte nedbrydningsprodukter i sta
digt stigende koncentrationer i både drik ke
vand og grundvand.

Antal sprøjtegifte anvendt i Danmark
Der har i perioden 1956 – 2015 været anvendt 
ca. 580 aktivstoffer i Danmark. Figur 2 viser 
dels antal godkendte stoffer pr år, men også 
hvor mange af de stoffer, som var godkendt 
i 2015, der blev anvendt i de enkelte år igen
nem perioden. Der var således godkendt 41 
aktivstoffer i 1956, mens der var godkendt 171 
aktivstoffer i 2015.

Ud af de 41 stoffer, der var godkendt i 1956, 

Figur 1. Fundandelen i % pr år af sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter i indtag prøvetaget i GRUMO. Man kan ikke - som tidligere - sam-
menligne andelen af fund år for år, fordi en række af de dybe indtag kun analyseres for sprøjtegifte en gang pr programperiode, mens andre 
mere terrænnære indtag med yngre grundvand – og potentielt større belastning – analyseres hvert år.
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Tabel 1. Stoffer der i perioden 1989 til 2016 har været omfattet af grundvandsovervågnings analyseprogram for sprøjtegifte. Kun stoffer med 
mere end 300 analyser er angivet. Netop programsatte stoffer er medtaget. (M) – nedbrydningsprodukt.

Stofnavn Programsat analyseår Analyser
fra til første sidste antal m fund >0,1 µg/l

Dichlorprop 1989 2021 1990 2016 17357 385 150
Mechlorprop 1989 2021 1990 2016 17349 289 100
Atrazin 1989 2021 1990 2016 17341 524 71
Simazin 1989 2021 1990 2016 17197 215 32
DNOC 1989 2006 1990 2011 11592 15 3
Dinoseb 1989 2006 1990 2011 11590 29 5
MCPA 1989 2021 1990 2016 11584 70 21
2,4-D 1993 2021 1990 2016 10523 22 4
Trichloreddikesyre 1989 2021 1998 2015 10773 94 27
Carbofuran 1989 2004 1994 2004 5014 1 0
2,6-dichlorbenzamid (BAM) (M) 1998 2021 1995 2016 14154 2285 732
Bentazon 1998 2021 1994 2016 13987 394 83
Atrazin, Desethyl- (M) 1998 2021 1995 2016 13970 758 109
Atrazin, Desisopropyl- (M) 1998 2021 1995 2016 13959 946 91
Hexazinon 1998 2021 1995 2016 13941 161 42
Dichlobenil 1998 2021 1995 2016 12949 38 4
Metribuzin 1998 2021 1996 2016 12675 90 20
Glyphosat 1998 2021 1997 2016 12256 134 25
AMPA (Aminomethylphosphonsyre) (M) 1998 2021 1997 2016 12246 112 25
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) (M) 1998 2021 1998 2016 12043 1270 245
4-nitrophenol (M) 1998 2021 1998 2016 11959 160 9
Terbuthylazin 1998 2006 1999 2004 8242 19 0
Isoproturon 1998 2006 1996 2004 8203 6 1
Pendimethalin 1998 2006 1999 2004 7870 18 1
Metamitron 1998 2006 1999 2004 7831 3 0
Hydroxyatrazin (M) 1998 2021 1995 2016 7509 46 1
Diuron 1998 2021 1995 2016 7488 17 0
Terbutylazin, Desethyl- (M) 1998 2021 1998 2016 6478 14 0
Cyanazin 1998 2003 1995 2008(2011) 5826 5 0
Hydroxysimazin (M) 1998 2021 1998 2016 5741 8 3
Dimethoat 1998 2003 1995 2008(2011) 5496 2 0
Ioxynil 1998 2003 1996 2004 4549 0 0
Propiconazol 1998 2003 1999 2004 4544 4 0

Figur 2 . Antal sprøjtegifte anvendt i perioden 1956 til 2015. De blå søjler viser, hvor mange af de stoffer der var godkendt i 2015 som også 
var godkendt i de enkelte år i perioden 1956 til 2015, mens de røde søjler viser, hvor mange stoffer, der er forbudt i 2015. I 1956 var der 
således godkendt 41 aktivstoffer, hvoraf 6 stadig anvendes i 2015.
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bliver 6 stoffer stadig anvendt i 2015 (blå del af 
søjlen). Der skal dog tages det forbehold, at 
nogle stoffer, der tidligere er forbudt på grund 
af nedvaskning til grundvandet, efterfølgende 
er tilladt igen på dispensation, f.eks. rimsulfu
ron. Nedbrydningsproduktet PPU blev fundet i 
VAP, men rimsulfuron sælges alligevel i dag i 
samme mængder, som da stoffet blev forbudt 
pga. forurening af grundvandet i 2011/12, i 
såvel højtliggede grundvand (grundvand der 
strømmer ind i dræn på lerjord) som i lidt dy
bereliggende grundvand (5).

Kun et fåtal af de ca. 580 aktivstoffer der har 
været anvendt i Danmark er analyseret i 
GRUMO eller ved vandværkernes råvandskon
trol. Andre for længst glemte stoffer bliver 
ikke testet i VAP, da formålet med VAP er at 
teste sprøjtegifte der er godkendt i dag. 

Dette betyder, at der er en meget stor ri si
 ko for at både grundvand og drikkevand i dag 
indeholder sprøjtegifte og ukendte nedbryd
ningsprodukter. Desphenyl chloridazon – et 
nedbrydningsprodukt fra chloridazon, der 
blev forbudt i 1996, er et illustrativt eksempel. 

Desphenyl chloridazon blev først er kendt som 
fundet i udenlandsk grundvand ca. ti år efter 
at moderstoffet var blevet forbudt i 1996. 
Desphenyl chloridazon er nu fundet i meget 
høje koncentrationer i afgangsvandet fra 
man ge vandværker i Danmark. I Nordfyns 
vandværk var grænseværdien på 0,1 µg/l i de
cember 2017 overskredet mere end 50 gange i 
en boring og i september 2017 40 gange i 
drikkevandet ved udgangen fra vandværket, 
mere end 20 år efter stoffet blev forbudt.
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Bromoxynil 1998 2003 1996 2004 4540 5 0
Chloridazon 1998 2003 1996 2004(2005) 4516 4 1
Fenpropimorph 1998 2003 1996 2004 4496 2 0
Pirimicarb 1998 2003 1999 2004 4468 0 0
Lenacil 1998 2003 1996 2006 4327 7 0
Ethylenthiourea (M) 1998 2021 1997 2016 4296 28 6
Ethofumesat 1998 2003 1996 2004 4284 2 0
(3-)hydroxycarbofuran (M) 1998 2003 1996 2004 4147 2 1
Metsulfuron methyl 1998 2003 1999 2004 4006 2 0
Chlorsulfuron 1998 2003 1996 2004 3982 1 0
Dalapon 1998 2003 1998 2005 3954 7 0
Maleinhydrazid 1998 2003 1999 2004 2926 8 2
2,6-dichlorbenzosyre (M) 2003 2021 1997 2016 8251 132 15
2,6-DCPP (2,6-dichlorprop) (M) 2004 2021 1996 2015 8451 81 26
4-CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre) (M) 2004 2021 1995 2016 8326 107 48
Metribuzin, diketo- (M) 2004 2021 2004 2016 8100 234 51
Metribuzin, desaminodiketo- (M) 2004 2021 2004 2016 7981 276 79
Hydroxyterbuthylazin (M) 2004 2006 1996 2015 5540 8 0
Hydroxyatrazin, didealkyl- (M) 2007 2021 2007 2016 3699 120 15
Hydroxyatrazin, deethyl (M) 2007 2021 2007 2016 3673 40 2
Hydroxyatrazin, desisopropyl- (M) 2007 2021 2007 2016 3673 49 2
CyPM (M) 2011 2015 2011 2015 3141 2 0
PPU-desamino (IN-70942) (M) 2011 2015 2011 2015 3141 0 0
PPU (IN70941) (M) 2011 2015 2011 2015 3141 25 2
Picolinafen 2011 2015 2011 2015 3141 1 0
Terbuthylazin, 2-hydroxy-desethyl- (M) 2011 2015 2011 2015 3141 6 0
CGA 108906 (metabolit af metalaxyl) (M) 2016 2021 2013 2016 51 0 0
CGA 62826 (metabolit af metalaxyl) (M) 2016 2021 2013 2016 51 2 0
Metalaxyl-M 2016 2021 2013 2016 51 1 0


