
106 • Vand & Jord 10. årgang nr. 3, september 2003 • 107

kommer, at BAM er meget langsomt nedbry-
deligt. De mange års intensive brug af dichlo-
benil reflekteres således tydeligt i resultaterne 
af grundvandsovervågningen 1993-2001. Ud af 
4771 undersøgte vandværksboringer er der 
konstateret BAM i 22%, mens drikkevandskri-
teriet på 0,1 µg/l er overskredet i 7,2% af bor-
ingerne. De tilsvarende tal for dichlobenil er 
hhv. 0,4 og 0,1% /1/, hvilket primært skyldes 
større sorption, men også hurtigere nedbryd-
ning.

Dichlobenil i overjorden
Typisk er det kun en meget lille mængde af 
det udbragte pesticid, der rent faktisk trænger 
gennem overjorden. Hvor meget afhænger 
bl.a. af afgrøde, udbringningstidspunkt og 
nedbørsmængde. Yderligere en del af den an-
vendte dichlobenil kan forventes nedbrudt el-
ler udvasket siden forbuddet i 1997. I /2/ be-
skrives undersøgelser af kildestyrker udført 
på forskellige typelokaliteter i 2000 og 2001. 
På potentielle kilder viste fundprocenten for 

dichlobenil sig stadig at være over 50. Den 
maksimalt konstaterede koncentration var 
1320 µg/kg, mens gennemsnit af alle opgivne 
analyseresultater for 0 til 1 m u.t. er 67 µg/kg.

Sideløbende med undersøgelser af foru-
reningskilder blev der udført nedbrydnings- 
og sorptionsforsøg i laboratoriet /3/. Formålet 
med disse undersøgelser var at tilvejebringe 
et grundlag for vurdering af BAM-problemer-
nes omfang og varighed. Der blev fokuseret 
på sandede overjordtyper, idet prøverne blev 
udtaget på lokaliteter, hvor der reelt var kon-
stateret BAM i grundvandet. Typiske 1.-or-
dens halveringstider samt lineære sorptions-
koefficienter (K

d
-værdier) bestemt for 

sediment fra en sandet græsmark (Eskærhøj 
ved Haderslev) ses i tabel 1.

Det fremgår, at BAM stort set ikke sorberes 
til sandede overjordstyper, og på den baggr-
und kan det virke overraskende, at der er fun-
det BAM i relativt store mængder i visse af de 
overjordsprøver, hvor der er detekteret di-
chlobenil. I enkelte tilfælde forekommer BAM 
endog i væsentligt højere koncentrationer. 
Forklaringen må være, at jordprøverne er ud-
taget på lokaliteter med en meget lille gen-
nemstrømning af infiltrerende vand, hvilket 
tillader opbygning af høje BAM-koncentratio-
ner. Det kan heller ikke afvises, at dichlobenil 
i visse jordtyper kan nedbrydes væsentligt 
hurtigere (fx angives halveringstiden i over-
jord i /4/ at ligge mellem 1 og 6 måneder). 

Massebalancer
Udvaskning og nedbrydning af dichlobenil fra 
den øverste meter er beregnet ved massebal-
ancer samt sorptions- og nedbrydningskon-
stanterne i tabel 1. Der er udført beregninger 
for en 40-årig periode ved anvendelse af mas-
sebalancerne vist i boks 1 og 2. Anvendte no-
tationer og enheder ses i boks 3.

Den øverste meter under terræn opdeles i 
4 beregningslag af 25 cm tykkelse. Som start-
koncentration er anvendt typiske dichlobe-
nilkoncentrationer i et forurenet jordprofil: 0-
25 cm u.t.: 200 µg/kg; 25-50 cm u.t.: 40 
µg/kg; 50-75 og 75-100 cm u.t.: 15 µg/kg. 
Disse værdier giver en gennemsnitlig koncen-
tration i øverste meter på 67,5 µg/kg, jf. 
forrige afsnit. BAM-koncentrationer i jord-
fasen er ofte meget lave pga. BAMs svage 
sorption. Derfor er startkoncentrationen i 
både fast fase og vandfase sat til nul. Dette er 
naturligvis ikke helt korrekt, da vandfasen ne-
top indeholder BAM, men efter en relativt 
kort beregningstid opnås der ligevægt mellem 
mængden af BAM dannet ved nedbrydning og 
mængden fjernet fra overjorden med infiltra-

BAM (2,6-dichlorbenzamid) kan dannes ved 
nedbrydning af 2 forskellige moderstoffer, 
chlorthiamid og dichlobenil, der begge har 
været anvendt som totalukrudtsmidler. Chlo-
rthiamid blev dog kun solgt indtil 1980 og i 
en samlet mængde på mindre end 1% af den 
samlede mængde dichlobenil, som blev solgt 
fra 1969 til 1996. Chlorthiamid er derfor rela-
tivt uinteressant i det samlede billede og vil 
ikke blive behandlet yderligere. Salget af di-
chlobenil på årsbasis i Danmark, som top-
pede først i 90’erne, ses på figur 1. Det totale 
salg frem til forbuddet i 1997 udgør 662 tons.

Både dichlobenil og BAM er neutrale stof-
fer. Grunden til at netop BAM er blevet et 
stort problem for vandforsyningerne er, at 
stoffet indeholder en amidgruppe og derfor i 
modsætning til dichlobenil er polært. Det vil 
sige, at vandopløseligheden er høj, mens sorp-
tionen til neutralt organisk stof er lav. Hertil 
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Figur 1. Salg af dichlobenil i Danmark 1969-1996.
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tionsvand eller ved videre nedbrydning. Be-
regningsresultaterne vil derfor vise en »opbyg-
ningsfase« for BAM-koncentrationerne, som 
ikke forekommer i virkeligheden. Dette har 
dog yderst begrænset betydning ved en sam-
let vurdering af varighed og koncentrationsud-
vikling. Der er ved beregningerne gjort yder-
ligere forenklende antagelser, idet alle celler 
regnes vandmættede. Der antages lineær sorp-
tion, hvilket ifølge /3/ er en rimelig antagelse i 
det aktuelle koncentrationsområde, og desu-
den antages sorptionsligevægten at indstille 
sig hurtigt i forhold til transporthastigheden 
(igen rimeligt da koncentrationsændringer 
over tid er små). Nedbrydningen af både dichlo-
benil og BAM beskrives ved en 1.-ordens kine-
tik, hvilket har vist sig at give en god beskrivelse 
af de observerede nedbrydningsforløb /3/.

I den udførte beregning er der regnet med 
en bulkdensitet på 1,5 kg/l. Af beregningsmæs-
sige årsager regnes der med vandmætning i 
hele jordprofilet, en vandmættet porøsitet på 
0,25 l/l samt en årlig infiltration på 300 mm 

gennem overjordlaget. Sidstnævnte angives i /
5/ som en typisk værdi for sandjorde i det me-
ste af Danmark. Infiltrationen regnes jævnt 
fordelt over året. Disse forsimplinger indebæ-
rer selvfølgelig resultater, der på dagsniveau 
ikke er korrekte, men som gennemsnit vil fej-
len være begrænset.

Resultater
Resultaterne ses på figur 3 og 4. Den forsin-
kende effekt af sorption eller nedbrydning er 
illustreret ved koncentrationsprofiler for et 
konservativt (ikke sorberende og ikke nedbry-
deligt) stof, som til tiden nul tænkes at be-
finde sig i det øverste beregningslag i en kon-
centration på 100 µg/l (figur 2, bemærk at 
x-aksen for overskuelighedens skyld er skale-
ret anderledes). Det fremgår, at det konserva-
tive stof stort set vil have forladt overjordlaget 
efter 2 år.

Det bemærkes, at den beregnede vandige 
koncentration af dichlobenil ikke varierer 
meget ned gennem jordprofilet, hvilket står i 

stærk kontrast til koncentrationer i den faste 
fase. Dette skyldes den langt stærkere sorp-
tion i det øverste beregningslag (0-25 cm 
u.t.), som igen kan tilskrives et væsentligt høj-
ere indhold af organisk stof. Den store forsin-
kende effekt hidrørende fra sorptionen reflek-
teres i koncentrationerne af dichlobenil i 
vandfasen, som først nærmer sig nul efter 30-
40 år. Omkring 3/4 af den resterende dichlo-
benil vil dog være nedbrudt/udvasket inden-
for 10 år. Det skal i denne forbindelse 
understreges, at kun den del af dichlobenilen, 
som frigives pga. nedbrydning til BAM, kan 
forventes at udgøre et problem for nogen-
lunde velbeskyttede grundvandsmagasiner. 
Udvasket dichlobenil vil tilbageholdes yder-
ligere i dybere lag, hvor der som regel stadig 
forefindes en betydelig sorptionskapacitet 
overfor dette stof. I modsætning hertil giver 
kun reducerede lerlag en væsentlig tilbage-
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Dichlobenil BAM
Dybdeinterval Kd (l/kg) t1⁄2 (d) Kd (l/kg) t1⁄2 (d)
0 - 25 cm u.t. 7,43 1000 0,24 2500
25 - 50 cm u.t. 1,66 225 0,06 2500
50 - 75 cm u.t. 0,66 250 0 2500

75 - 100 cm u.t.a 0,66 250 0 2500
a: Der foreligger ikke data fra dette dybdeinterval, hvorfor der regnes med de samme værdier som fra 50-75 cm u.t.

Tabel 1. Typiske lineære sorptionskoefficienter og 1.-ordens halveringstider for sandet overjord.

Boks 1
Massebalance for dichlobenil

Der anvendes tidsskridt på 1 døgn og regnes på celler 
af 1 m2 overfladeareal og 25 cm tykkelse, dvs. et 
volumen på 250 l.

mDIC(t) = mDIC i vandfase(t-1) + mDIC i fast fase(t-1) + mDIC tilført 

fra celle ovenover - mDIC tilført til celle nedenunder - mDIC nedbrudt

Her anvendes enheden µg, og de 3 sidste led 
refererer til en 1 døgn tidsperiode fra t-1 til t.

mDIC i vandfase(t-1) = cDIC i vandfase(t-1) × mvand i celle

 cDIC i vandfase(t-1) = cDIC i fast fase(t-1)/Kd

 mvand i celle = Vcelle × n
 cDIC i fast fase(t-1) er kendt
mDIC i fast fase(t-1) = cDIC i fast fase(t-1) × msediment i celle

 msediment i celle = Vcelle(ρb - n)
mDIC tilført fra celle ovenover = cDIC i vandfase i celle ovenover(t-1) × Q
mDIC tilført til celle nedenunder = cDIC i vandfase(t-1) × Q
mDIC nedbrudt = cDIC i vandfase(t-1) × mvand i celle × (1 - e-k)
 k = ln(2)/t1⁄2

Med en kendt totalmængde dichlobenil i en celle til 
tiden t, kan koncentrationen i vandfasen beregnes af:
cDIC(t) = mDIC(t)/(mvand i celle + (Kd × msediment i celle))

Boks 2
Massebalance for BAM

Der anvendes tidsskridt på 1 døgn og regnes på celler af 1 
m2 overfladeareal og 25 cm tykkelse, dvs. et volumen på 250 l.

mBAM(t) = mBAM i vandfase(t-1) + mBAM i fast fase(t-1) + mBAM tilført fra celle 

ovenover - mBAM tilført til celle nedenunder + mDIC nedbrudt - mBAM nedbrudt

De 4 sidste led refererer til en 1 døgn tidsperiode fra t-1 til t.

mBAM i vandfase(t-1) = cBAM i vandfase(t-1) × mvand i celle

 cBAM i vandfase(t-1) = mBAM i fast fase(t-1)/Kd

 mvand i celle = Vcelle × n
mBAM i fast fase(t-1) = cBAM i fast fase(t-1) × msediment i celle

 msediment i celle = Vcelle(ρb - n)
mBAM tilført fra celle ovenover = cBAM i vandfase i celle ovenover(t-1) × Q
mBAM tilført til celle nedenunder = cBAM i vandfase(t-1) × Q
mDIC nedbrudt = cDIC i vandfase(t-1) × mvand i celle × (1 - e-k)
mBAM nedbrudt = cBAM i vandfase(t-1) × mvand i celle × (1 - e-k)
 k = ln(2)/t1⁄2

Med en kendt totalmængde BAM i en celle til tiden t, kan 
koncentrationen i vandfasen beregnes af:

cBAM(t) = mBAM(t)/(mvand i celle + (Kd × msediment i celle))

Boks 3
Anvendte notationer og enheder

m: Masse (µg eller kg)
c: Vandig koncentration (µg/l)
Kd: Lineær fordelingskoefficient (l/kg)
V: Volumen (l)
n: Effektiv porøsitet (l/l)
ρb: Bulkdensitet (kg/l)
Q: Flow (l/d)
k: 1.-ordens nedbrydningskonstant (d-1)
t1⁄2: 1.-ordens halveringstid (d)
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holdelse af BAM.
Rent beregningsteknisk varer det 1-2 år, før 

der er indtrådt stationære forhold for BAM. På 
dette tidspunkt ligger den gennemsnitlige 
vandige koncentration i det nederste bereg-
ningslag, altså koncentrationen i det vand, 
som forlader overjorden, omkring 15 µg/l. 
Naturligvis afhænger den reelt udvaskede kon-
centration af faktorer som startkoncentration, 
infiltration og effektiv porøsitet. Der er såle-
des blot tale om en realistisk størrelsesorden, 
men set på baggrund af drikkevandskriteriet 
på 0,1 µg/l forekommer det ikke overrasken-
de, at der ofte opstår BAM-problemer i grund-
vandsmagasiner med begrænset beskyttelse.

Det forekommer mere interessant at an-
vende de opnåede resultater i forbindelse 
med en varighedsanalyse. Efter 5 år er BAM-
koncentrationen i vandet, som forlader over-
jordlaget, nedbragt til omkring 58% af den 
nuværende, efter 10 år til 30% og efter 20 år 
8%. Først efter godt og vel 37 år er koncentra-
tionen nedbragt til 1% af udgangsniveauet.

Ud fra en »tilbageregning« kan man forvente, 
at BAM-koncentrationerne udvasket fra overjor-
den er omtrent halveret, siden salg af dichlo-
benil blev forbudt i 1997. Det går altså den rig-
tige vej. Ikke desto mindre kan målelige 
koncentrationer af dichlobenil i overjordlaget, 
og dermed nedbrydning med efterfølgende ud-
vaskning af BAM, forventes i mange år endnu.
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Figur 2. Gennemsnitlige vandige koncentrationer i de 4 beregningslag af et konservativt sporstof, som til 
tiden nul findes i øverste lag i en koncentration på 100 µg/l.

Figur 3. Gennemsnitlige vandige koncentrationer af dichlobenil i de 4 beregningslag.

Figur 4. Gennemsnitlige vandige koncentrationer af BAM i de 4 beregningslag. »Opbygningsfasen« fra om-
kring 0-2 år er beregningsteknisk og ikke reelt forekommende. 


