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I Danmark er mere end 99 % af drikkevands-
forsyningen baseret på grundvand, som efter 
simpel behandling ledes ud til forbrugerne. 
Rent grundvand er således en vigtig ressource 
for samfundet, men som nu er truet. Det viser 
bla. de seneste års fund af pesticider i mange 
drikkevandsboringer, som har medført, at 
det bliver stadig sværere for vandværkerne at 
opfylde lovens krav til drikkevandskvaliteten. 
De pesticider, som oftest har forurenet 
drikkevandsboringer, er herbiciderne med 
aktivstofferne 2,6-dichlorthiobenzamid (chlor-
thiamid) og 2,6-dichlorbenzonitril (dichlobe-
nil), se forkortelser i boks 1, som er blevet 
solgt i Danmark under handelsnavne som 
Prefix, Casoron G, Prefix G og Prefix Garden. 
Herbiciderne har været anvendt som granu-
lat ved bekæmpelse af ukrudt på udyrkede 
arealer, især i bymæssig bebyggelse, på 
gårdspladser, i plantager og under prydtræer 
og prydbuske. Dichlobenil blev forbudt i 
Danmark i 1997, mens salget af chlorthiamid 
allerede ophørte i 1980. Det er imidlertid ikke 
aktivstofferne, der forurener grundvandet, 
men 2,6-dichlorbenzamid (BAM), der er et 
nedbrydningsprodukt fra chlorthiamid og 
dichlobenil i jord. I Grundvandsovervåg-
ningen 2004 /1/ oplyses, at BAM er fundet i 
de primære grundvandsmagasiner i 19,7% 
af 5.851 analyserede prøver, og at 8,1% af 
drikkevandsboringerne indeholder BAM i 

koncentrationer, der overstiger EU´s græn-
seværdi for indhold af pesticider i drikkevand 
på 0,1 µg/l.

Restkoncentrationer i jord og fortsat 
udvaskning
Undersøgelser udført i perioden 2000-2001 i 
forbindelse med Miljøstyrelsens projekt ”Pes-
ticider og Vandværker” viser, at der fortsat 
findes dichlobenil og BAM i jorden på arealer, 
hvor dichlobenil har været anvendt indtil 
forbudet mod dichlobenil blev indført /2/. De 
påviste mængder af dichlobenil i de under-
søgte jorde repræsenterer i mange tilfælde 
kun ca. én procent af den mængde dichlobe-
nil, der formentlig har været i jorden umid-
delbart efter udstrøning af herbicidet. Det er 
uvist, hvor den store pulje af dichlobe-
nil, som ikke er bundet i jorden, er 
blevet af. I teorien kan dichlobenil 
være fordampet, mineraliseret til kul-
dioxid og vand eller omdannet til BAM 
for derefter at nedsive. Men der findes 
altså stadig dichlobenil i jorden selv 
flere år efter at stoffet blev forbudt.

Nedbrydning af moderstoffer og BAM
Pesticider i jord fjernes gennem fysiske og 
kemiske processer som eksempelvis fordamp-
ning, transport ved overfladeafstrømning og 
udvaskning samt processer, hvor fremmed-
stoffet nedbrydes kemisk eller biologisk. De 
fysiske processer fjerner ikke fremmedstoffet, 
men flytter blot forureningen til et andet 
miljø, hvorimod det er de nedbrydende 
processer, som forhindrer, at fremmedstoffet 
akkumuleres i miljøet. Ved nedbrydningsstu-
dier måler man hvor hurtigt et givet stof 
forsvinder og eventuelt dannelsen af nedbryd-
ningsprodukter; mens man ved mineralisering 
måler den fuldstændige konvertering af stof 
til CO

2
 og vand samt eventuelle uorganiske 

ioner.
Det er en udbredt opfattelse at chlorthia-

mid bliver nedbrudt abiotisk til dichlobenil el-
ler direkte til BAM, se fig. 1, og at processen 
sker relativt hurtigt. Det forventes derfor ikke, 
at chlorthiamid akkumuleres i jord /2/. De fle
ste undersøgelser tyder på, at hydrolysen af 
dichlobenil til BAM foregår mikrobielt, og at 
denne nedbrydning modsat chlorthiamid er 
meget afhængig af jordforhold, da dichlobenil 
sorberer moderat til kraftigt til jorden. Sidst-
nævnte hæmmer nedbrydningen, hvorfor det 
må forventes, at dichlobenil vil kunne findes i 

Variation i nedbrydning af BAM
Nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid (BAM) er det stof, som 

har lukket flest drikkevandsboringer i Danmark. Et stof som i mange 

år blev betragtet som nærmest unedbrydeligt men siden observeret 

som et stof, som kan nedbrydes hurtigt og effektivt i enkelte danske 

jorder – men hvordan forholder det sig med den arealmæssige for-

deling af nedbrydningspotentialet i de jorder, hvor BAM nedbrydes?
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Figur 1. Nedbrydningsveje. Kemiske strukturer 
og nedbrydningsveje for chlorthiamid (2,6-dichlo-
rthiobenzamid), dichlobenil (2,6-dichlorbenzonitril) 
og BAM (2,6-dichlorbenzamid).

Boks 1: Forkortelser – en oversigt

Chlorthiamid	 2,6-dichlorthiobenzamid
Dichlobenil	 2,6-dichlorbenzonitril
BAM	 	 2,6-dichlorbenzamid
DCBA	 	 2,6-dichlorbenzoesyre
OBAM	 	 ortho-chlorbenzamid
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overfladenære sedimenter mange år frem /3/, 
men som nævnt ovenfor tilsyneladende kun i 
relativt små mængder.

BAM er i forhold til dichlobenil et mobilt 
stof, som kun sorberer til jord i ringe grad og 
derfor ikke tilbageholdes i jorden /4/. Desu-
den er der ikke set nogen markant nedbryd-
ning af BAM i danske grundvandssedimenter, 
og den videre omdannelse til 2,6-dichlorben-
zoesyre (DCBA) og andre uidentificerede me-
tabolitter menes derfor at foregå meget lang-
somt /5/. I et forsøg blev der ikke observeret 
nedbrydning af dichlobenil eller BAM i vand-
førende lag under hverken aerobe eller anae-
robe forhold inden for en forsøgsperiode på 
371 døgn /6/. Der er dog konstateret en be-
skeden men signifikant mineralisering af BAM 
efter 436 døgn i dybden 00,75 m, som om-
regnet svarer til en halveringstid på stoffet på 
316 år /4/. De undersøgte sedimenter var ud-
taget fra lokaliteter, hvor der ikke havde væ-
ret anvendt dichlobenil. Resultaterne viste 
derfor, at bakterier, der normalt befinder sig i 
den øverste meter under terræn, i et enkelt 
tilfælde var i stand til at nedbryde BAM, om 
end nedbrydningen gik meget langsomt.

I et andet studie blev det undersøgt, om 
der er et BAM-mineraliseringspotentiale i 
tidligere dichlobenil-behandlede overjorder 
fra 21 lokaliteter i Danmark /7/. Heraf blev 
der fundet et mineraliseringspotentiale i fire 
af de undersøgte lokaliteter, hvoraf de største 
potentialer blev observeret i jord fra et befæ-
stet grusareal på et gartneri i Hvidovre og et 
stiområde omkring et idrætsanlæg i Marstal 
/7/. Mange af de undersøgte dichlobenil-be-
handlede jorder havde imidlertid ikke poten-
tiale for en mineralisering af BAM, hvilket kan 
hænge sammen med, at stoffet i en årrække 
ikke har været anvendt, og at et tidligere po-
tentiale dermed er forsvundet. 

Formål
Formålet med denne undersøgelse har været 
at studere nedbrydningen af BAM i overjord 
fra førnævnte gartneri i Hvidovre og stiområ-
det i Marstal for derved at besvare følgende 
spørgsmål: Hvordan er den arealmæssige for-
deling (heterogenitet) af nedbrydningspoten-
tialet for BAM inden for korte afstande på de 
to lokaliteter?

Metoder
Fra hver lokalitet blev taget 10 overjordsprø-
ver med en indbyrdes afstand på få meter, se 
fig. 2. Omsætningen af BAM i jorderne blev 
undersøgt ved at opsætte 60 mikrokosmos, 
hvilket dækker over et triplikat af hver enkelt 
af de i alt 20 jordprøver, se boks 2.

Mineraliseringen blev fulgt i 190 dage, se 
fig. 3. Ved forsøgets afslutning blev der lavet 
en massebalance for hver af de 60 mikrokos-
mos. Massebalancen blev beregnet på bag-
grund af den opfangede totale mængde af 
produceret 14CO

2
 samt målinger af BAM og 

nedbrydningsprodukter i væskefasen vha. 
High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) /8/. 

Mineralisering i mikrokosmos
Både på lokaliteten i Hvidovre og Marstal 
blev der konstateret en meget stor spredning 
i mineraliseringen af BAM. For Hvidovre ses 
det, at der er jordprøver, hvor der minerali-
seres mindre end 6 % i løbet af de første 84 
dage, mens næsten 70 % er mineraliseret 
inden for samme tidsrum i andre jordprøver 

udtaget kun 4 meter derfra, se fig. 4A. En 
tilsvarende heterogenitet blev observeret på 
Marstallokaliteten, hvor der ved forsøgets 
afslutning var mineraliseret fra 33  89 %, 
afhængig af hvor prøven var taget, se fig. 4B. 
Fælles for de to lokaliteter er dog, at BAM er 
mineraliseret i alle jordprøver.

Som nævnt i introduktionen er jorders 
evne til at mineralisere BAM ikke en allesteds-
nærværende egenskab. Flere undersøgelser 
har vist, at BAM ikke nedbrydes /5/ /9/, mens 
få undersøgelser har vist en mindre eller lang-
som mineralisering af BAM /6/. En hurtig 
mineralisering af BAM er observeret for dichlo-
benil-behandlet jord fra de to lokaliteter, der 
er medtaget i denne undersøgelse. Men tid-
ligere undersøgelser har vist at ikke alle jor-
der, hvor dichlobenil har været anvendt kan 
mineralisere BAM /7/. Derfor må vi konklu-
dere, at der fortsat er usikkerhed omkring 
danske jorders generelle BAM-mineraliseren-
 de potentiale. Det er imidlertid ikke tidligere 
undersøgt, om potentialet inden for de 
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Figur 2. Fotos af lokaliteten i Hvidovre (A) og Marstal (B). De røde pile i foto A markerer, hvor de 10 jordprøver blev taget.

Figur 3. Mikrokosmos. I glasflasken ses jordop
slæmningen (grå og hvid markering) samt den 
skråtstillede basefælde (sort markering). På fotoets 
øverste del er illustreret, hvorledes det radioaktivt 
mærkede BAM vil resultere i produktion af radioak-
tivt kuldioxid. Sort stjerne markerer selve mærknin-
gen – altså kulstof-14 atomet. 
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enkelte lokaliteter er heterogent fordelt. I 
denne undersøgelse ses, at BAM mineralis-
eres i alle jorderprøver fra to lokaliteter, hvor 
BAM tidligere er vist mineraliseret. Et ellers 
forholdsvist usædvanligt mineraliseringspoten-
tiale viser sig altså at være vidt udbredt inden 
for en gårdsplads i Hvidovre og et stiområde 
omkring et idrætsanlæg i Marstal. Potentialet 
for at mineralisere BAM må dermed betragtes 
som værende homogent på de to lokaliteter.

Imidlertid er spredningen på mineralise-
ringspotentialet i samtlige jordprøver fra de 
to lokaliteter betragtelig. Vurderes mineralise-
ringspotentialets heterogenitet som mæng-
den af mineraliseret BAM til en given tid – 
frem for om der observeres eller ikke 
observeres et mineraliseringspotentiale – så 
er heterogeniteten indenfor lokaliteterne høj.

Da det er vist, at BAM nedbrydes hurtigt på 
de to lokaliteter – betyder det så, at man i 
morgen kan benytte dichlobenil på områ-
derne, uden risiko for at forurene det under-
liggende grundvand? Dette spørgsmål kan 
ikke besvares entydigt. Der er ganske vist ob-
serveret en betydelig hurtigere mineralisering 

af BAM end set tidligere. Men nedbrydningen 
og mineraliseringen er fulgt i mikrokosmos, 
hvilket på flere måder er et kunstigt system, 
der eksempelvis ikke tager højde for trans-
port af opløste stoffer, som foregår i et natur-
ligt miljø – og som er en nøglefaktor i bestem-
melsen af, hvorvidt udvaskning af pesticider 
og pesticidrester udgør en risiko for grund-
vandet.

Massebalance
Af de stoffer, som er indbefattet af HPLC
metoden, er det BAM, ortho-chlorbenzamid 
(OBAM) og DCBA som detekteres. I figur 5 
ses massebalancen ved forsøgets afslutning 
for samtlige mikrokosmos beregnet på bag-
grund af den i basefælden opfangede 14CO

2
 

og væskefasens indhold af stoffer med samme 
retentionstid som BAM, OBAM og DCBA. 
For stort set alle mikrokosmos var der en høj 
samlet genfinding. 

HPLCmålingerne viser, at BAM er ned-
brudt til under detektionsgrænsen eller fore-
findes i en koncentration mindre end 0,5 mg/
l (hvilket svarer til <1 % af den tilsatte 

stofmængde) i langt de fleste mikrokosmos. I 
fire mikrokosmos ses dog et højere BAMind-
hold på mellem 3,9 og 26,4 % af det tilsatte. 
Af de to metabolitter OBAM og DCBA udgør 
sidstnævnte den største andel af ikke-minerali-
seret stof i de fleste mikrokosmos. Der er 
imidlertid også mikrokosmos, hvor størstede-
len af det ikke-mineraliserede stof udgøres af 
BAM eller OBAM, såvel som der er mikrokos-
mos, hvor der ikke registreres hverken BAM 
eller nedbrydningsprodukter i væskefasen. 

Akkumulering af nedbrydnings
produkter
Det generelle billede er altså, at hovedparten 
af BAM nedbrydes (> 94 %). HPLCanalyserne 
viser yderligere, at det ikke er BAM alene, 
men også metabolitterne DCBA og OBAM, 
som udgør 14C i væskefasen.

Det er tidligere vist, at der ved nedbryd-
ning af BAM kan dannes DCBA, som så for-
mentlig nedbrydes videre til CO

2
. Måling af 

OBAM er tidligere kun inkluderet i nedbryd
ningsforsøg med dichlobenil og BAM i referen-
 ce /8/, hvor det er set i lave koncentrationer 

Figur 4. Mineralisering i jorderne fra Hvidovre (A) og Marstal (B). Den akkumulerede 14CO2 som procent af tilsat 14C er fulgt over tid. Hvert målepunkt er et gen-
nemsnit af tre enkeltbestemmelser, hvor afvigelsen fra gennemsnittet er bestemt som standard error.

Figur 5. Massebalance i mikrokosmos. Triplikatet fra hver jordprøve er vist i mikrokosmos med jord fra Hvidovre (A) og Marstal (B). BAM, ortho-chlorbenzamid 
(OBAM), 2,6-dichlorbenzoesyre (DCBA) er målt i væskefasen og CO2 er opsamlet som 14CO2. Den procentuelle andel af nedbrydningsprodukter er forinden omregnet 
til BAM-ækvivalenter.

Nedbrydning af BAM
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(< 6 % af det tilsatte stof) i Hvidovre jorden, 
men ikke i Marstal jorden. Ved at følge OBAM 
over tiden kunne det konstateres, at OBAM 
blev nedbrudt igen, men det vides ikke, hvor-
for nedbrydningen tilsyneladende går i stå og 
der akkumuleres OBAM i nærværende forsøg. 
Samlet viser de to undersøgelser en hidtil 
ukendt nedbrydningsvej for BAM, se fig. 6. 
BAM nedbrydes således ikke kun til DCBA og 
videre til kuldioxid og andre ukendte produk-
ter, se fig. 1, men også fra BAM over OBAM 
inden mineralisering. OBAM dannes desuden 
ved nedbrydning af pesticidet CCU (1(2chlo-
robenzoyl)3(4Chlorophenyl) urea) – en in-
sektgift (som p.t. kun bruges i Kina), og er et 
stof som refereres som værende potentielt 
carcinogent for mennesker, da både Ames 
test og DNA addukt eksperimenter med 
OBAM giver positive resultater /10/.

Konklusion
Et BAM-mineraliseringspotentiale er påvist i 
samtlige jordprøver udtaget fra to lokaliteter, 
men potentialets størrelse varierer mellem 
jordprøver udtaget få meter fra hinanden. 
Disse resultater er man nødt til at tage højde 
for i en vurdering af BAM udvaskningen til 
grundvandet. Sagt på en anden måde vil 
der være en vis usikkerhed forbundet med 
at beskrive nedbrydningen af BAM med en 
gennemsnitsværdi til brug i eksempelvis prog-
noser for BAM-forureningen i Danmark.

I langt de fleste mikrokosmos er mere end 
94 % af den tilsatte BAM nedbrudt til CO

2
 

samt nedbrydningsprodukterne DCBA og 
OBAM, hvoraf DCBA udgør den største andel 
af ikkemineraliseret stof i de fleste mikrokos-
mos. I modsætning til tidligere forsøg viser 
dette studie endvidere, at BAM ikke kun ned-
brydes til DCBA, men også til OBAM og vi-

dere til CO
2
. Særlig nedbrydningsproduktet 

OBAM har vist sig at være problematisk, da 
stoffet er potentielt carcinogent for men-
nesker, og dets udbredelse i jord og grund-
vand er ukendt.
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Figur 6. Nedbrydningsveje for BAM. Kemiske strukturer og nedbrydningsveje for 2,6-dichlorbenzamid (BAM).

Boks 2
Hvert	mikrokosmos	bestod	af	en	100	ml	flaske	med	tætsluttende	låg,	hvori	der	
afvejedes	5,0	g	jord,	se	fig.	3.	Jorden	blev	opslæmmet	i	25	ml	mineralsaltsmedi-
um	uden	kulstof	og	kvælstof.	Til	opslæmningen	blev	tilsat	BAM	og	kulstof-14-
ringmærket	BAM	svarende	til	en	koncentration	på	50	mg	l-1	(den	kulstof-14	
mærkede	BAM	er	mærket	tilfældigt	i	ringen).	Endelig	placeredes	en	CO2-fælde	
i	hver	flaske	bestående	af	et	reagensglas	med	2	ml	0,5	M	NaOH.	Mikrokosmos	
blev	inkuberet	i	inkubator	ved	20	°C	i	mørke.	

Mineraliseringen	af	BAM	blev	målt	ved	at	den	udviklede	kulstof-14-mærkede	
kuldioxid	(14CO2)	blev	opfanget	i	basefælden	efter	følgende	ligevægte:

OH-(aq)	+	14CO2(g)	➝	H14CO3
-
(aq)

H14CO3(aq)	+	OH-	➝	14CO3
2-

(aq)	+	H2O(aq)

Ved	prøvetagning	blev	basefældens	indhold	udskiftet	med	nyt	autoklaveret	
NaOH.	Den	udtagne	opløsning	blev	straks	blandet	med	10	ml	scintillationsvæ-
ske	og	talt	på	en	væskescintillationstæller.

Nedbrydning af BAM


