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Gennem de seneste 3 årtier er der vedtaget en 
række initiativer, som skal sikre grundvandet 
mod forurening med pesticider, herunder er 
en lang række pesticider udfaset og forbudt, 
da de udgjorde en særlig risiko for grundvan
det. I områder med drikkevandsinteresser 
er der flere steder sket skovrejsning, og 
land mænd er blevet kompenseret for brug af 
sprøjtemidler ved dyrkningsaftaler. Endvidere 
er der lavet tiltag som forebygger forurening i 
forbindelse med håndtering af sprøjtemidler 
herunder krav til sprøjter samt indretning og 
placering af vaskepladser, hvor sprøjter vaskes 
efter brug. Effekten af de mange tiltag for at 
undgå forurening af drikkevandet har dog 
lange udsigter, da grundvandet som vandvær
kerne indvinder typisk er 20200 år gammelt. 
Gennem sommeren og efteråret 2017 blev 
desphenylchloridazon fundet i en række 
vandværksboringer, da flere vandværker 
frivilligt analyserede for dette nedbrydnings
produkt af chloridazon.

Chloridazon og  
nedbrydningsprodukter
Chloridazon er blevet anvendt til ukrudtsbe
kæmpelse ved dyrkning af roer samt rødbeder 
og løg/blomsterløg. Chloridazon har indgået 

i produkterne med handelsnavne som Alisep, 
Pyramin og Expander /1/. Chloridazon blev 
solgt i perioden 1964 – 1996, hvor det blev 
udfaset. Det var dog tilladt at bruge restlagre 
af produkter med chloridazon frem til 2012. 
Salget af sprøjtemidler med chloridazon var 
størst i perioden 19651982, hvor der er solgt 
op til 100 ton aktiv stof pr. år /3/. Forbruget af 
chloridazon fremgår af figur 1.

Forbruget af chloridazon har formentlig 
været stort på Lolland, Falster, Møn, Syd og 
Vestsjælland samt Vest og Nordfyn, som følge 
af dyrkningen af roer til sukkerproduktion. 
Endvidere har der bl.a. på Samsø været spe
cialproduktion af rødbeder. Chloridazon er 
også blevet brugt i store dele af Jylland (pri
mært Sønderjylland og Vestjylland samt Him
merland), hvor roer frem til 1980’erne var en 
vigtig foderafgrøde til malkekvæg. 

Chloridazon er et pyridazinon herbicid og 
har ifølge litteraturen /4, 5/ to hovednedbryd
ningsprodukter, metabolit B og metabolit B1, 
henholdsvis desphenyl–chloridazon (DPC) og 
methyldesphenylchloridazon (MeDPC), jf. 
figur 2. Ved nedbrydningen er benzenringen i 
moderstoffet kulstofkilde for bakterierne.

Chloridazon har tidligere indgået i overvåg
ning af vandværker og i statens grundvands
overvågning. Der er gennemført mere end 
10.000 analyser for chloridazon uden, at der er 
påvist væsentlige fund i drikkevand og grund
vand /5/. Overvågningen omfattede imid lertid 
ikke nedbrydningsprodukterne. Regionerne 
inddrog fra 2012 nedbrydnings pro duktet DPC 

ved deres undersøgelser af punktkilder til pe
sticidforurening, og der blev ef terfølgende på
vist forurening med DPC ved en række punkt
kilder bl.a. i forbindelse med maskinstationer 
/6/. 

Efter fund i en række vandforsyningsborin
ger i 2017 er nedbrydningsprodukterne DPC 
og MeDPC nu blevet en fast parameter, som 
vandværkerne skal analysere drikkevandet for 
(Bekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017). På 
baggrund af data fra den nationale boringsda
tabase samt samtaler med DANVA mv. vurde
res det, at op mod 100 vandforsyninger har 
fund af desphenylchloridazon med indhold 
over drikkevandskvalitetskriteriet.

Chloridazon nedbrydes relativt hurtigt i jor
den, og nedbrydningsprodukterne DPC og 
MeDPC er meget mobile, da de kun i ringe 
grad bindes til sedimentet og har en lille ned
brydning. Ved fund i grundvand fra både 
punkt kilder og fra dybere boringer inkl. drik
kevandsboringer er DPC som hovedregel den 
mest dominerende forureningskomponent i 
forhold til MeDPC /5,6/. 

Først BAM så DPC
En af de vandforsyninger som først påviste 
DPC i grund og drikkevand var DIN Forsy ning 
ved Esbjerg. DIN Forsyning driver Aike vand
værk som ligger i et landområde ca. 20 km øst 
for Esbjerg. Vandværket har 4 indvindingsbo
ringer, som indvinder grundvand i dybden 57
166 m u.t. fra en begravet dal med aflejringer 
fra is og mellemistider. Aike vandværk har en 
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årlig indvinding på ca. 370.000 m3/år, svarende 
til forbruget i ca. 2.500 husstande. Figur 4 
viser området ved Aike vandværk.

I en af vandværkets boringer (DGU nr. 
131.990) blev der i 2011 fundet indhold af 
2,6dichlorbenzamid (BAM). BAM er et ned
brydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil 
og chlorthiamid, der blev brugt i perioden fra 
1965 til 1997, hvor stofferne blev forbudt. Pe
sticiderne blev anvendt til bekæmpelse af 
ukrudt på en lang række forskellige arealer 
bl.a. gårdspladser, gang og stiarealer og plan
tager. DIN Forsyning gennemførte en omfat
tende undersøgelse i boringer i oplandet, og 
fik desuden lavet en kortlægning af mulige 
kilder. Ved undersøgelserne blev der påvist 
BAM i en opstrøms beliggende boring (DGU 
nr. 131.1954), hvor BAM var udbredt i en rela
tiv stor dybde 3555 m u.t. Resultatet med
førte, at driften af vandværket blev omlagt, så 
indholdet af BAM i boringen blev stabiliseret 
på et lavt niveau ved nøje styring af indvindin
gen, og forureningsfanen blev samtidig forhin
dret i at nå de øvrige boringer. Figur 3 viser 
indvindingsboringens BAMindhold gennem 
de seneste 7 år.

Ved undersøgelserne i 2011 blev der desu
den konstateret fund af bentazon og BAM i 
det øvre grundvand ved en tidligere maskin
station. Denne forurening kunne imidlertid 
ikke være kilden til fundet af BAM i boring 
131.990, men det vurderedes, at den på sigt 
kunne udgøre en risiko for forurening af 2 af 
de øvrige boringer i kildefeltet. 

Efterfølgende er der igangsat et partner
skabsprojekt med deltagelse af bl.a. DIN For
syning, Esbjerg Kommune og Region Syddan
mark, hvor der arbejdes med opsporing og 
undersøgelser af pesticidpunktkilder samt et 
Idékatalog ved pesticidfund til vandforsynin
ger. I regi af partnerskabsprojektet blev der 
udført undersøgelser ved en vaskeplads ved 
den tidligere maskinstation, med henblik på 
at afgrænse og risikovurdere den tidligere på
viste forurening med bentazon og BAM. Ved 
undersøgelser blev vandprøver udtaget fra det 
terrænære grundvand (udtaget fra 725 m u.t.) 
i et transekt placeret nedstrøms ejendommen. 
Vandprøverne blev analyseret for pesticider 
og nedbrydningsprodukter herunder benta
zon, BAM og DPC, med henblik på afgræns
ning og kvantificering ved massefluxbestem
melse af forureningskomponenterne.

Ved undersøgelser var DPC den mest domi
nerende forureningskomponent, og forure
ningen med DPC kunne ikke afgrænses eller 
kvantificeres ved masseflux. På denne bag
grund fik DIN Forsyning analyseret råvand og 
det ledningsførte vand fra Aike vandværk. Der 
blev påvist DPC i 3 af vandværkets 4 boringer i 

koncentrationer fra 0,0160,12 µg/l. Under de 
eksisterende driftsforhold blev det fastlagt 
med hen blik på håndtering af BAMforurenin
gen, at råvand blandes fra 4 boringer med for
skellige indhold af DPC, således at det led
ningsførte vand fra vandværket overholder 
drikkevandskrite riet for pesticider (se fak ta
boks 1). Ved sammenligning af analyser af 
råvand fra boringer og det ledningsførte vand 
ses det, at der ikke sker nogen reduktion af 
DPC ved vandbehandlingen på værket. Siden 
påvisning af DPC i vandværket er der gennem
ført regelmæssig prøvetagning af råvand og 
ledningsført vand. Analyserne viser, at der er 
stabile koncentrationer af DPC i indvindings
boringerne. Forsyningen har valgt at drive 
Aike vandværk videre under de nuværende 

forhold, mens der gennemføres en udredning 
af forureningssituationen. 

Sideløbende med DIN Forsynings overvåg
ning af vandværket har Region Syddanmark 
udført en række undersøgelser i området 
herunder prøvetagning af eksiste ren de mark
vandings og overvågningsborin ger. Der er ud
ført indledende forureningsunder sø gel ser ved 
flere potentielle pesticidpunktkilder samt sup
plerende undersøgelser ved den tidligere 
maskinstation. Resultaterne viser et ”speget” 
billede af udbredelse af DPC i grundvandsma
gasinerne. Der er påvist relativt høje koncen
trationer af DPC ved maskinstationen op til 
over 1,5 µg/l. Sammen med bentazon, BAM 
og flere andre pesticider indikerer dette foru
rening fra en punktkilde (se faktaboks 2). 

Figur 1: Salg af chloridazon i Danmark /2/.

Figur 2: Nedbrydning af chloridazon til desphenyl–chloridazon (DPC) og methyl-desphenyl-
chloridazon (Me-DPC)

Faktaboks 1 - Pesticider og grænseværdier
Det er for vandforsyninger obligatorisk at kontrollere for en række pesticider og 
nedbrydningsprodukter. Analysehyppigheden afhænger af den producerede 
vandmængde. Grænseværdien for pesticider i drikkevand er 0,1 µg/l for enkelt-
stoffer, og summen af stoffer inkl. nedbrydningsprodukter er 0,5 µg/l. Grænse-
værdierne skal være opfyldt for det ledningsførte vand (afgang vandværk), 
hvor for det ofte er muligt for vandforsyningerne at levere vand til forbrugerne 
ved at blande vand fra flere boringer med forskellige indhold.  I særlige tilfælde 
kan kommunerne give en midlertidig dispensation til vandforsyningerne ved 
fund af pesticider over grænseværdien. For desphenyl-chloridazon vurderer 
Miljøstyrelsen, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse ved 
indtag af drikkevand svarer til en maksimal koncentration på 300 µg/l for voks-
ne og 50 µg/l for børn. Ingen af de hidtil påviste indhold på landsplan i almene 
drikkevandsboringer har været over 50 µg/l.
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Endvidere er der påvist indhold af DPC på op 
til 1,0 µg/l nedstrøms en anden landbrugse
jendom, hvor der tidligere var sprøjteaktivi

teter. Ved denne lokalitet er der også påvist et 
højt indhold (7 µg/l) af et nedbryd nings pro
dukt fra pesticidet metribuzin, som har været 

anvendt som ukrudtsmiddel ved dyrkning af 
kartofler. Et generelt lavere indhold af DPC i 
flere borin ger i oplandet indikerer at der også 
er bidrag af DPC fra fladekilder, formodentligt 
marker hvor der tidligere blev dyrket roer. 
Udbredelsen af DPC i grundvandet er illustre
ret i figur 4.

I moniteringsboring 131.1954, som er pla
ce  ret ca. 500 m øst for vandværkets kilde
plads, er der påvist både DPC og BAM samt la
vere indhold af nedbrydningsprodukter af 
pesticiderne metribuzin og metalaxylM. Det 
vurderes, at boringen er beliggende centralt i 
det område, hvor der er fladekilder, som bi
drager til forurening med DPC. Boringen har 
4 filtre, hvor det dybeste er etableret i tertiære 
aflejringer, mens de 3 overliggende er filtersat 
i smeltevandslejringer. Boringen er placeret 
på kanten af den begravede dal, hvor Aike 
vandværk indvinder fra. Det påviste indhold 
viser, at BAM forekommer dybt i magasinet, 
mens DPC og de andre komponenter fore
kommer mere terrænnært. Dette indikerer at 
BAMforureningen stammer fra forurening
skilder, som ligger længere opstrøms forment
lig i et byområde ca. 2 km øst for vandværket, 
mens kilder til forureningen med DPC m.fl. 
ligger tættere på vandværket i landbrugs
området. 

Resultaterne fra undersøgelserne ved Aike 
vandværk viser, at det er en yderst kompleks 
forureningssituation med flere forskellige for
ureningskomponenter fra både punkt og fla
dekilder. Der skal således formentlig gennem
føres flere undersøgelser og en længere va
rende overvågning med løbende analyser for 
pesticider fra udvalgte boringer før, at der 
er et mere eksakt billede af forureningens 
omfang og fremtidige påvirkning af kilde feltet. 
For nuværende vides det ikke, om forurenin
gen med DPC i vandværkets borin ger på 
læn gere sigt er aftagende eller stigende. DIN 
Forsyning er nu i gang med at vurdere den 
fremtidige drift og anvendelse af Aike vand
værk.

Perspektiv og konklusioner
Påvisningen af DPC i Aike og en lang række 
andre vandværker i 2017 viser, at nedbryd
nings produktet fra chloridazon udgør et 
stort problem for mange vandforsyninger 
i Danmark. Resultaterne i Aike viser, at 
sam  menhængen mellem fund i vandforsy
nings boringer og kilder til forurening kan 
være kompleks og kræve undersøgelser og 
overvågning. Det er meningsfuldt at kigge 
bredspektret efter pesticider og især nedbryd
ningsprodukter, når der udføres undersø gel
ser og kortlægning af forureningskilder og 
grundvandsressourcer samt overvågning af  

Figur 3: Indhold BAM i indvindingsboring til Aike vandværk.

Figur 4: Fund af desphenyl-chloridazon ved Aike vandværk. 

Figur 5: Vertikal fordeling af pesticider og nedbrydningsprodukter i moniteringsboring 
131.1954.
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grund og drikkevand. Således kan 
nytteværdi en af kortlægning, undersøgelser 
og øvrig grund vandsbeskyttelse falde 
betydeligt, hvis der efterfølgende forekom
mer uforudset forure ning, som ikke var 
konstateret, da beslutningerne blev truffet. 
Udførslen af miljøanalyser er generelt blevet 
effektiviseret og professio na  liseret, således at 
analyseomkostninger gen nem de seneste 30 
år er reduceret med op til flere størrelsesor
dener. Således er ana ly se omkostningerne nu 
blevet en mindre del af omkostningerne ved 
undersøgelser og overvågning af grund og 
drikkevand. 
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Faktaboks 2 - Punkt- og fladekilder
Forurening med pesticider kan stammer fra både fladekilder, hvor sprøjtemidler 
bliver udbredt på marker ved dyrkningen af afgrøder eller arealer som er ren-
holdt for ukrudt, eller fra punktkilder, hvor der er sket forurening i forbindelse 
med håndtering eller bortskaffelse af sprøjtemidler. Punkkilder kan være plad-
ser, hvor sprøjter er blevet påfyldt og/eller vasket, sprøjtemidler er opbevaret, 
steder med regelmæssige og/eller større spild samt steder, hvor rester af 
sprøjtemidler og emballage er blevet bortskaffet. 

Figur 6: konceptuel model for punktkilder. Modificeret fra /7/.
Punktkilder er karakteriseret ved forurening i høje koncentrationer på små arealer. Ofte 
er der mange forskellige forureningskomponenter og nedbrydningsprodukter /7/. Eksem-
pler på lokaliteter med pesticidpunktkilder er maskinstationer, gartnerier samt fyld- og 
los sepladser. Regionerne gennemfører en offentlig indsats i forhold til ældre forureninger 
fra pesticidpunktkilder iht. Jordforureningsloven. Regionernes indsats omfatter opspo-
ring, undersøgelser og i nogle tilfælde også afværgeforanstaltninger.

Figur 5: Konceptuel model for fladekilde. Modificeret fra /7/.  Fladekilder er karakteriseret 
ved lave koncentrationer på store arealer. Eksempel på fladekilder er dyrkede marker og 
juletræsplantager /7/.
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