
 

 

 
 
 

Til: Region Sjælland og Danske Vandværker 
 
Fra: Anders R. Johnsen, GEUS, Geokemisk Afdeling 
 
 
 
 
 
Undersøgelse af anvendelse af nitratfølsomme 
indvindingsområder (NFI) til brug for pesticidindsats.  
 
Leverance 3: Definitioner af pesticidfølsomhed i tidligere 
studier samt deres relevans for den fremtidige 
grundvandsbeskyttelse. 
 

I projektet ”Undersøgelse af anvendelse af nitratfølsomme indvindings-
områder (NFI) til brug for pesticidindsats” er det vigtigt at definere be-
grebet ”pesticidfølsomhed”, så det forstås ens af alle projektets parter 
og gennem projektet anvendes på en ensartet måde. Pesticidstoffer defi-
neres i dette notat som aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler og biocid-
holdige produkter, herunder deres omdannelses-, nedbrydnings- og 
reaktionsprodukter. I dette notat anvendes ”pesticider” som fællesbeteg-
nelse for plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, dog ikke 
i citater, hvor ”pesticider” oftest er synonymt med vores definition af 
pesticidstoffer. 
 
I det følgende findes en gennemgang af forskellige rapporters forståelse 
og definition af pesticidfølsomme områder og en definition til brug i 
dette projekt. De tidligere undersøgelser har ofte taget udgangspunkt i 
retrospektive analyser af udbredelsen af pesticidstoffer fra pesticider, 
der ikke længere er godkendt. Disse pesticidstoffer har ofte været an-
vendt uden risikovurdering med hensyn til udvaskningsrisiko, eller de 
har været gennem en meget begrænset risikovurdering. Godkendelses-
ordningen for plantebeskyttelsesmidler blev kraftigt skærpet efter år 
2000 og risikoen for udbredt grundvandsforurening som følge af brugen 
af godkendte plantebeskyttelsesstoffer er derfor væsentligt lavere end 
tidligere (Miljøstyrelsen, 2018). Konsekvensen ved en eventuel fremti-
dig, lokal pesticidudvaskning kan dog alligevel være ganske stor. Det 
skyldes, at det i nogle områder allerede nu er svært at finde nye kilde-
pladser pga. den historiske anvendelse af pesticider. Det er fx tilfældet i 
projektets modelområde vest for Køge. Da der fra de øverste jordlag 
stadigvæk udvasker pesticidstoffer fra pesticider, der ikke længere er 
godkendt, fx DPC og DMS, vil en nuværende eller fremtidig udvask-
ning af pesticidstoffer fra godkendte pesticider kunne forværre 
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situationen. Det er derfor vigtigt, at pesticidfølsomhed beskrives i rela-
tion til den eksisterende lovgivning og regulering af pesticider og den 
fremadrettede grundvandsbeskyttelse.    
 
 
Hvordan defineres pesticidfølsomme områder – historisk gennemgang af kobling til ni-
trat og redoxkemi 
 
Århus Amt/Kommune 2006-2013 
I projektet tages udgangspunkt i en formodet sammenhæng mellem nitratfølsomme indsats-
områder og pesticidfølsomme områder. Så vidt vi har kunnet opspore, nævnes denne sam-
menhæng første gang i en rapport fra Århus Amt (Grønhøj m.fl., 2006), hvor det konkluderes 
at: ”der flere steder i Århus Syd-området er fund af pesticider inden for de udpegede nitrat-
sårbare områder.…..Alle de udpegede nitratsårbare områder skønnes også at have en betyde-
lig ”anden sårbarhed”. Med ”anden sårbarhed” menes, at der er risiko for andre 
forureningskilder (specielt pesticider) end nitrat i grundvandet” (Grønhøj m.fl., 2006). På-
standen er baseret på et moderat visuelt sammenfald på et udbredelseskort over udpegede ni-
tratsårbare områder og boringer med påviste pesticidstoffer, oftest BAM, sjældnere 
phenoxysyrerne dichlorprop, mechlorprop og 4-CPP. Det konkluderes også at: ”I byområ-
derne i Århus Syd-området er der ofte fundet pesticider”. Analysen dækkede et mindre om-
råde i Århus Syd på 153 km2. Nogle af boringerne med pesticidstoffer lå udenfor nitratsårbare 
områder, Århus Amt tog derfor følgende forbehold: ”Der er flere steder i Århus Syd-området, 
hvor der er fund af pesticider uden for byerne og de nitratsårbare områder. Fundene kan en-
ten skyldes: 1. Geologiske vinduer, hvor pesticiderne vil kunne udvaskes til grundvandsmaga-
sinerne, 2. Nedsivning af pesticider i sprækker i lerdæklagene eller 3. Utætte boringer.” 
Pesticidfølsomhed er altså i denne rapport defineret som nitratfølsomme områder plus byom-
råder og områder med opsprækket ler eller geologiske vinduer.  
 
Vurderingerne gjaldt i forhold til den konkrete undersøgelse, og der peges ikke på en generel 
sammenhæng. Dertil kan man tillægge, at denne ældre arealanalyse ikke tager højde for ud-
bredelsen af de ”nye” og meget hyppigt forekommende pesticidstoffer DPC, MDPC, DMS og 
R471811. Geologiske vinduer blev defineret på følgende måde: ”Et geologisk vindue er et 
sted, hvor lerdæklaget ikke er sammenhængende, og hvor der er permeable sandede områder 
ved jordoverfladen og samtidig hydraulisk kontakt til grundvandsmagasinet. Her er der risiko 
for nedsivning af bl.a. nitrat og pesticider til grundvandsmagasinet…. Reducerede jordlag 
over iltede jordlag i en boring skyldes forekomsten af geologiske vinduer” (Grønhøj m.fl., 
2006). 
 
Datagrundlaget er udbygget i en efterfølgende rapport, hvor der var optællinger af boringer 
med nitrat og pesticidstoffer i et større område (Basisanalyse, Vanddistrikt 701, Århus Amt, 
2006). Optællingerne viste at: ”pesticider forekommer i op til 40 % af det nitratholdige grund-
vand for vandtype A og B, mens forekomsten i det nitratfrie vand er væsentlig lavere……Da 
de nitratholdige grundvandsforekomster hermed udpeges som værende i risiko for ikke at 
kunne overholde miljømålet for pesticider, opnår vi en overensstemmelse med de grundvands-
forekomster, der allerede ovenfor er udpeget i forhold til nitrat.” (Århus Amt, 2006). 

 
1 Vanddistrikterne blev udpeget til brug i Vandplan I. 
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Rapporten konkluderede altså kort sagt at: Pesticidstoffer forekom oftest i nitratholdigt vand 
(type A og B) og sjældnere i nitratfrit vand.  
 
Det er sandsynligvis disse rapporters konklusioner, som ligger til grund for den udbredte anta-
gelse om sammenfald mellem nitratfølsomhed og pesticidfølsomhed, der fx er gentaget af År-
hus Kommune i et notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticidstoffer, hvor der står: ”Amtets 
kortlægninger viste, at der er en sammenhæng mellem nitratsårbare områder og pesticidsår-
barhed”. (Århus Kommune, 2013).  Århus Kommune konkluderede efterfølgende, at en sær-
lig indsats overfor pesticidstoffer skal målrettes: ”….områder, som er kortlagt som områder 
med ”Anden sårbarhed” i Århus Amt/ Miljøcenter Århus’ Redegørelser for grundvandsres-
sourcerne samt nitratfølsomme områder, der i Basisanalysen er vurderet til også at være pe-
sticidfølsomme…..Pesticidfølsomme byområder: Sårbarheden i byområder skal vurderes ud 
fra samme kriterier som landområder (begrænsede dæklagstykkelser, høj grundvandsdan-
nelse, vurdering af vandanalyser mv.)” (Århus Kommune, 2013). Det betyder at: Byområder 
med begrænsede dæklagstykkelser og stor grundvandsdannelse også blev vurderet til at være 
pesticidfølsomme. 
 
Rügge m.fl. (2005) 
Rügge m.fl. (2005) undersøgte, om der var en sammenhæng mellem grundvandets redoxfor-
hold og forekomsten af pesticidstoffer i grundvandet, dvs. om der var en sammenhæng mel-
lem redoxforhold og forskellige pesticidstoffers nedbrydelighed i grundvandet. Rapporten 
bygger på en gennemgang af GRUMO- og boringskontroldata fra 1993-2005, hvor analysere-
sultater for phenoxysyrer, triaziner og BAM er søgt korreleret med forekomsten af ilt, nitrat, 
sulfat, metan, filterdybde, magasintype og geologi. Rapporten konkluderede blandt andet, at 
phenoxysyrerne forekom oftere i ældre, reduceret, ilt- og nitratfrit grundvand end i ungt, oxi-
deret grundvand. Denne sammenhæng blev tolket, som at der fortrinsvis sker nedbrydning af 
phenoxysyrerne i oxideret, nitratrigt grundvand.  Modellerede nedbrydningshastigheder var på 
minimum 0,02 per dag under oxiderede forhold og minimum 0,0008 per dag under reducerede 
forhold, hvilket ifølge rapporten underbygger de observerede koncentrationer og fund. Samti-
dig konkluderes dog også på baggrund af principalkomponentanalyse om phenoxysyrerne at: 
”Statistisk er det ikke muligt at skelne mellem ”Fund” og ”Ikke Fund” samt redoxforholdene 
i grundvandsmagasinet. Data indikerer dog kraftigt, at magasiner, der består af en umættet 
zone efterfulgt at en udstrakt oxideret zone, f.eks. de sandede egne i Vestjylland, er langt min-
dre sårbare overfor pesticider end magasiner med reducerede forhold terrænnært” samt at: 
”punktkilderne spiller en afgørende rolle i forbindelse med forurening af specielt vandværker-
nes indvindingsboringer og at det muligvis også i en vis grad er punktkilderne, og ikke den 
generelle fladebelastning, som afspejles i GRUMO-boringerne”. Triazinernes og BAMs fore-
komst afhang af grundvandets alder og var uafhængig af redoxforhold. Man kan kort opsum-
mere rapportens konklusioner på følgende måde: For pesticidstoffer, som nedbrydes under 
oxiderede forhold (phenoxysyrer), er grundvandsmagasiner med udstrakt reduceret zone mere 
pesticidfølsomme end grundvandsmagasiner med udstrakt oxideret zone. For persistente pe-
sticidstoffer (BAM og triaziner) er pesticidfølsomhed hovedsageligt et spørgsmål om grund-
vandets alder, dvs. at fund og ikke-fund er betinget af grundvandets transporttid.   
 
Malaguerra m.fl. (2012) 
I dette studie forsøgte man via en statistisk analyse at identificere de vigtigste parametre, der 
giver forurening med pesticidstoffer i sjællandske drikkevandsboringer. Undersøgelsen byg-
gede på data for forekomsten af BAM, phenoxysyrer, bentazon og glyphosat/AMPA, 



 
 
Side 4 af 15 

 

 

filterdybde, tykkelse af ler-, sand- og kalklag, afstand til vandløb, samt kendte punktkilder. 
Der var markant forskel på pesticidstoffernes fordeling i forhold til redoxforhold, idet phenox-
ysyrerne i modsætning til BAM optrådte hyppigst i reduceret grundvand. Boringer i byområ-
der var mest forurenede med BAM og phenoxysyrer, hvorimod boringer uden for byområder 
var mere forurenede med bentazon, dvs. at arealanvendelsen havde betydning. Boringer tæt 
ved vandløb var mere forurenede med pesticidstoffer end boringer langt fra vandløb, hvilket 
blev tolket som, at interaktioner mellem overfladevand og grundvand er en vigtig parameter 
for forekomsten af pesticidstoffer i drikkevandsboringerne. Logistisk regression og korrelati-
onsanalyse viste at (oversat): ”Tykkelsen af lerlag over filteret er den vigtigste parameter for 
forurening med persistente pesticidstoffer, og at tykkere sandlag fremmer nedbrydningen af 
aerobt-nedbrydelige stoffer”. 
 
 
 
Hvordan defineres pesticidfølsomme områder – historisk gennemgang af andre zone-
ringsstrategier 
 
Rasmussen m.fl. (1995) 
Historisk har der været foreslået en række zoneringsstrategier, som ikke nødvendigvis er kob-
let til redoxkemi og risikoen for nitratudvaskning. I 1995 var tilgangen i projektet ”Zoneop-
delt grundvandsbeskyttelse” (Rasmussen m.fl., 1995) noget anderledes: ”Der anbefales en 
beskyttelsesstrategi hvor områder med særlige drikkevandsinteresser søges friholdt for alle 
grundvandstruende aktiviteter, medmindre det gennem kortlægning og modellering kan doku-
menteres, at forureningsrisikoen er på et acceptabelt lavt niveau, samt at aktiviteterne lø-
bende følges gennem tilsyn og overvågning af grundvandskvaliteten”. Med andre ord foreslås 
i rapporten en omvendt bevisbyrde hvor: Indvindingsområder er pesticidfølsomme indtil det 
modsatte er dokumenteret. 
 
Keefer m.fl. (1995) 
I 1995 foreslog Keefer m.fl. (1995) en metode til at bestemme og kortlægge grundvandsfore-
komsters pesticidfølsomhed. Metodens følsomhedsindeks tog udgangspunkt i forventet ud-
vaskning fra de øvre jordlag beskrevet med parametrene hydraulisk ledningsevne, indhold af 
organisk stof i forskellige jordlag og drænklasse, som blev kombineret med dybde til det øver-
ste grundvandsmagasin. I 2005 blev metoden testet mod faktiske data for indholdet af pesti-
cidstoffer i grundvandet fra et netværk af overvågningsboringer i Illinois (Mehnert m.fl., 
2005). Atrazin var det hyppigst påviste pesticidstof fulgt af metolachlor og bromacil, alle tre 
er moderstoffer. Der kunne ikke påvises nogen samlet effekt af parametrene, idet pesticidstof-
fernes forekomst kun var afhængig af dybden til det øverste grundvand med tre gange højere 
forekomst i områder, hvor dybden til grundvandsspejlet var <6 m, end områder hvor dybden 
var 6-15 m. Artiklens konklusioner kan sammenfattes på følgende måde: Pesticidfølsomme 
områder er områder med terrænnært grundvand.  
 
Henriksen m.fl. (2000) 
I projektet ”Afprøvning af zoneringsmetoder” (Henriksen m.fl., 2000) anføres, at zoneringens 
pålidelighed i høj grad afhænger af, hvorvidt de geologiske lag er uforstyrrede eller ej. Kend-
skab til udbredelsen af sandvinduer er desuden nødvendig i forbindelse med zonering, da der 
her er stor grundvandsdannelse. Udover en vurdering af de hydrauliske forhold og mulighe-
derne for præferentiel strømning bør en række geokemiske forhold belyses bl.a. stofspecifikke 
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sorptions- og nedbrydningsparametre som f.eks. organisk stof, forsuringsgrad/kalkindhold og 
redoxforhold, når et områdes pesticidfølsomhed skal vurderes. Alligevel vil det ”…ved meget 
forstyrrede geologiske forhold ikke være muligt at tilvejebringe et tilstrækkeligt datagrundlag 
til en modelbaseret analyse”. Det blev konkluderet at: ”Den praktiske afgrænsning af sårbar-
hedszoner kan bestå af forskellige elementer: 1) Arealdistribueret nedsivning, 2) Infiltrations- 
og udstrømningsområder (gradientforhold), 3) Transporttid gennem dæklag, 4) Simple stof-
specifikke forhold (f.eks. aerob/anaerob), 5) Sorption og nedbrydning og 6) Afgrænsning af 
indvindingsoplandet og tilhørende infiltrationsområder samt opholdstiden”. Det blev desuden 
vurderet at: ”En zonering alene baseret på lertykkelseskort, som ikke beskriver grundvands-
dannelsen og strømningsforhold i det samlede grundvandsmagasinsystem vurderes ikke til-
strækkelig.”  
 
Miljøstyrelsen (2000). 
I 2000 udgav Miljøstyrelsen en zoneringsvejledning til kortlægning og afgrænsning af områ-
der, hvor der var behov for beskyttelse for at opretholde en grundvandskvalitet, der er egnet 
som drikkevand efter en simpel vandbehandling. I vejledningen identificeres pesticidfølsom-
hed på baggrund af grundvandsdannelse, selvom der ikke var tale om en egentlig definition. 
Det blev beskrevet at: ”Kun for nitrat eksisterer der tilstrækkelig viden til at en stofspecifik 
tilgang kan anvendes…… For pesticider kan man ikke med samme sikkerhed som for nitrat 
identificere områder som er særligt følsomme. Eventuelle aftaler om pesticidanvendelsen må 
derfor, i modsætning til fremgangsmåden for nitrat, tage udgangspunkt i hele det grundvands-
dannende område for en indvinding eller et grundvandsmagasin”. For pesticidfølsomhed skal 
man altså, i modsætning til nitratfølsomhed, generelt prioritere grundvandsdannende områder. 
 
KUPA (2004) ff. 
I KUPA- projekterne (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer) forsøgte man at 
afklare, om det er muligt at identificere og zonere danske sand- og lerjorde, som er særligt føl-
somme overfor udvaskning af pesticidstoffer. Arbejdet blev gennemført for sandområder (Ny-
gaard, 2004), men kun i begrænset omfang for lerområder (Gravesen og Rosenberg, 2009). 
For sand var konklusionerne at: ”1. Der er sammenhæng mellem simuleret udvaskning af pe-
sticider og en række almindelige jordegenskaber, som kan kortlægges. 2. pesticider generelt 
(med enkelte undtagelser) udgør én gruppe, hvis udvaskning har samme overordnede af-
hængighed af jordegenskaber, således at de hovedsagelig vil udvaskes indenfor de samme 
områder og kortlægningen kan tage udgangspunkt i en fælles karakteristik. 3. ”Særligt pesti-
cidfølsomme profiler/arealer” har mindre end 17 kg/m2 humus og samtidigt mindre end 130 
kg/m2 silt + ler vægtet over den øverste meter af jorden. 4. For profiler/arealer som ”ikke er 
særligt følsomme” gælder at summen af ler og silt skal være større end en konstant på 350 
minus 10 gange humusindholdet. 5. Profiler/arealer hvis sammensætning ligger i intervallet 
mellem de to øvrige kaldes her potentielt følsomme”. Det vil sige, at grundlæggende define-
rede man at: Pesticidfølsomme sandjorde har lavt humusindhold og lavt ler- og siltindhold i 
den øverste meter.  
 
Det er her værd at bemærke, at man anså, at de fleste pesticidstoffer kunne behandles som én 
samlet gruppe med ensartet udvaskningsrisiko. Det vides ikke, om denne antagelse holder for 
de ”nye” stoffer såsom DPC/MDPC, DMS og R471811, idet de typisk er mere persistente end 
stofferne, der indgik i KUPA-sand og har meget ringe sorption til organisk stof.  
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For områder med moræneler og smeltevandsler simulerede man udvaskning af pesticidstoffer 
til bunden af rodzonen (to meters dybde) for fem modelstoffer og vurderede derefter følsom-
heden overfor udvaskning fra bunden af rodzonen til det øverste grundvandsmagasin ved at 
sammenstille data for moniterede pesticidstoffer og eksisterende- og nye kort over potentielt 
relevante parametre (Gravesen og Rosenberg, 2009). Det lykkedes ikke at estimere følsomhe-
den overfor udvaskning fra bunden af rodzonen til de øverste grundvandsmagasiner. I projek-
tet blev det bl.a. sandsynliggjort at: ”Den samlede pesticidbelastning i lerede 
grundvandsovervågningsoplande er større end i sandede” og at ”følsomheden er forskellig for 
forskellige modelpesticider, men at de relative følsomheder følger samme mønster jordtype 
for jordtype.” 
 
Gravesen m.fl. (2014) 
I et efterfølgende projekt undersøgte GEUS mulighederne for at udpege pesticidfølsomme 
områder, som er mere følsomme end lermarkerne i Varslingssystemet for Udvaskning af Pe-
sticider til Grundvand (VAP) (Gravesen m.fl., 2014). Dataanalysen byggede på inddeling i 
polymorfologiske (PM) områder ud fra egenskaber i forskellige typer geologisk kortlægning 
af lagserierne. Der blev ikke udarbejdet en metode til at identificere de særligt pesticidføl-
somme lerjorde, men i rapporten blev der peget på de data/elementer, der kunne indgå fx at: 
”De fleste sprækker forventes at ophøre omkring 10 m´s dybde, hvilket feltobservationer med 
støtte af boringsdata synes at vise. Gennemoxiderede lag op til 10 m tykkelse ser ud til at 
være de mest følsomme for udvaskning, mens oxiderede lag på 7 m sammen med reducerede 
lag på 3 m (7m +3 m = 10 m) er noget mindre følsomme, og reducerede lag på mere end 3 m 
er i alle sammenhængende lag mindre følsomme”. Det påpeges også, at en valid metode vil 
forudsætte nye undersøgelser og ny viden. Rapportens konklusioner er omfattende, men de 
vigtigste pointer kan opsummeres som følger: Lagtykkelse for ler kombineret med redox-
grænsens dybde er vigtige parametre, specielt når de kombineres med viden om udbredelsen 
af polymorfologiske landskabselementer.  
 
Miljøstyrelsen (2017) 
Miljøministeriet ved Naturstyrelsen konkluderede efterfølgende at: ”…det ikke er muligt på 
nuværende tidspunkt at foretage en landsdækkende identifikation og udpegning af sprøjtemid-
delfølsomme områder på lerede jorder” (Duch, 2015). Miljø- og fødevareministeren skal 
ifølge lov nr. 479 af 1. juli 1998 om beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning 
udpege følsomme indvindingsområder, herunder områder der er følsomme overfor sprøjte-
midler. I første omgang har man kortlagt udbredelsen af sandjorde, primært i Midt- og Søn-
derjylland (Wahl m.fl., 2015), der er mere sårbare end den mest sårbare testmark i VAP. 
Kortlægningen baserede sig på resultaterne fra KUPA-sand. Jævnfør Miljøstyrelsen (2017) er 
sandede landbrugsjorde i omdrift udpeget baseret på ”en vurdering af jordenes indhold af hu-
mus, ler, silt, fint sand og groft sand ned til en meters dybde”. Det konkluderes at ”Endelig er 
lavbunds-arealer med en opadgående vandbevægelse ikke sprøjtemiddelfølsomme, da udvask-
ning til grundvandet ikke vil forekomme her”. I udpegningen tages ikke højde for, i hvor høj 
grad der i øvrigt sker grundvandsdannelse. Som noget nyt præciserede Miljøstyrelsen at: 
”Fund i grundvandet af sprøjtemidler, der ikke længere er godkendt til anvendelse, kan ikke 
umiddelbart tages som dokumentation for, at der på de pågældende arealer er en særlig ri-
siko for udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet. Kommunerne bør derfor ikke isoleret set 
bruge fund af disse stoffer i sin vurdering af behovet for beskyttelse i et indsatsområde.” (Mil-
jøstyrelsen, 2017). 
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Cowi (2020) 
I 2020 udarbejdede COWI et landsdækkende kort over pesticidfølsomhed (Jeppesen, 2020). 
Projektet var baseret på machine learning, hvor algoritmer for udvaskning blev udviklet og 
trænet med et del-datasæt for forekomst af pesticidstoffer i boringer og de potentielt styrende 
fysisk-kemiske parametre: topografi, magasintype, vandspejl, nettoinfiltration, tykkelse af 
umættet zone, grundvandsdannelse, dybde til magasin, akkumuleret lertykkelse under redox-
grænsen, dybde til redoxgrænsen, makroporeafstrømning, humusindhold og arealanvendelse. 
Efterfølgende blev algoritmerne vurderet ud fra deres evne til at forudsige forekomsten af pe-
sticidstoffer i den resterende del af datasættet. I denne tilgang er der ikke taget højde for for-
skellige pesticidstoffers forskellige fysisk-kemiske egenskaber, idet et målepunkt tildeles 
værdien ”1”, hvis der for nuværende eller historisk har været påvist pesticidstoffer, eller ”0” 
hvis der ikke har været påvist pesticidstoffer. Til gengæld må man formode, at i hvert fald 
nogle data for DPC/MDPC og DMS indgik i analysen, idet disse stoffer kom på drikkevands-
bekendtgørelsen i henholdsvis 2017 og 2018. Den endelige model forudsagde målværdierne 
med 72 % sikkerhed på landsplan. Derefter blev der udarbejdet et landsdækkende kort, der vi-
ser hvor sikker modellen er på, at der findes pesticidstoffer (>50% sandsynlighed for fund el-
ler <50% sandsynlighed for fund) i et 100 x 100 m grid. De to vigtigste parametre i modellen 
var dybde til magasin og akkumuleret lertykkelse over indtag under redoxgrænsen. Arealan-
vendelsen havde overraskende ringe betydning. 
 
CLAYFRAC (2022) 
Projektet CLAYFRAC (Aamand m.fl., 2022) har undersøgt muligheden for at kortlægge og 
rangordne lerlokaliteters pesticidfølsomhed baseret på det polymorfologiske (PM) koncept. 
Undersøgelsen bygger på fire dybe udgravninger, som repræsenterede fire forskellige typer 
polymorfologiske landskabselementer. Alle fire udgravninger viste sig at være heterogene 
med mange geologiske enheder blandet mellem hinanden, hvilket betyder, at det er svært at 
tildele specifikke geologiske karakteristika til de forskellige PM-typer. Alle fire lokaliteter 
blev vurderet potentielt pesticidsårbare. Overordnet havde de alle hydraulisk vigtige makropo-
rer i de øvre lag, men forståelsen af transport af pesticidstoffer gennem bioporer og sprækker 
er stadigvæk fragmentarisk. Derudover var sandlag og sandlinser til stede i alle fire PM-typer. 
Projektet konkluderede, at (oversat) ”Vi har brug for en mere solid forståelse af de hydrauli-
ske egenskaber af de dybere iltfattige lerlag og hvorfor forskellige lerlokaliteter tilsynela-
dende har forskellig kapacitet til at tilbageholde pesticider….for at udvikle omfattende 
metoder til kortlægning af sårbarhed er der behov for viden om heterogeniteter på større dyb-
der under 'fraktur-zonen', der er undersøgt i CLAYFRAC, samt en systematisk bekræftelse 
med pesticid-forurening af grundvandsmagasiner, der ligger under de lerholdige till-akvi-
tards.  
 
PESTPORE2 (2022) 
I projektet PESTPORE2 (Jørgensen m.fl., 2022) blev betydende strømningsveje i overflade-
nært moræneler (ned til ca. 6 m.u.t.) undersøgt med særligt fokus på at undersøge betydningen 
af strømning i sprækker og rodkanaler. I projektet blev der udført en række udgravninger på 
henholdsvis topografisk højtliggende områder og lavtliggende områder. Desuden blev der ud-
ført forsøg med farvetracer i felten for at sandsynliggøre de dominerende strømningsveje i 
moræneleren. Derudover blev der i projektet udført en række andre undersøgelser, fx alders-
datering af rødder i identificerede rodkanaler og konceptuelle numeriske modelleringer for at 
beskrive mulige scenarier for pesticidudvaskning i den øverste del af moræneleren. I forhold 
til pesticidfølsomhed konkluderede projektet, at der vil være særligt stor sårbarhed i områder 
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med følgende egenskaber eller kombination af egenskaber i moræneler: 1) Områder med ler-
tykkelser, der er mindre end ca. 10 m. 2) Lavtliggende områder særligt nær større kildepladser 
med intensiv grundvandsindvinding. 3) Områder med høj vertikal hydraulisk ledningsevne 
og/eller stor grundvandsdannelse i lerlag under maksimal historisk roddybde. De to vigtigste 
parametre for udpegning af pesticidfølsomme områder angives at være lerlagstykkelsen og 
grundvandsdannelsen. Det angives også, at der er observeret en væsentlig lokal variation af 
sårbarheden på markskala, og at der kræves mere forskning og udvikling før denne variation 
kan anvendes og opskaleres til oplandsskala.       
 
 
Diskussion af historiske pesticiddatas relevans for vurdering af den fremtidige risiko for 
pesticidudvaskning 
 
Der er i projektet behov for vurdering af, i hvilket omfang nuværende områder med pesticid-
stoffer i grundvandet kan udpeges som særligt følsomme over for fremtidig pesticidudvask-
ning. Det skyldes, at tidligere lovlige anvendelser af pesticider, der har resulteret i udvaskning 
af de pesticidstoffer, man i dag finder i grundvandet, oftest ikke ville kunne accepteres i den 
nuværende, restriktive godkendelsesordning i Danmark, fx fordi stoffernes sorption og persi-
stens ville give for høje koncentrationer i godkendelsesordningens modeller for udvaskningen 
til grundvand. Den restriktive godkendelse for plantebeskyttelsesmidler blev implementeret 
omkring år 2000 og risikoen for udvaskning af pesticidstoffer fra godkendte anvendelser af 
nuværende og kommende plantebeskyttelsesmidler er derfor langt mindre end tidligere. God-
kendelsen af pesticidstoffernes biocidanvendelse har været mindre detaljeret end for anven-
delse som plantebeskyttelsesmidler, men er nu på linje med godkendelsesordningen for 
plantebeskyttelsesmidler under de EU-fælles godkendelsesordninger, der blev taget i brug 
omkring 2010. 
 
Udover Miljøstyrelsens godkendelse, der bl.a. baseres på modelleringer af udvaskningen til 
grundvand, testes udvalgte, godkendte plantebeskyttelsesmidler i praksis i pesticidvarslings-
programmet (VAP) på én eller flere af programmets fem forsøgsmarker. Her testes for ud-
vaskning af moderstof og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter til dræn og det øvre 
grundvand efter regelret anvendelse i højest tilladte dosis. Hvis de testede stoffer udvasker i 
uacceptable koncentrationer reguleres eller forbydes stofferne til anvendelse i plantebeskyttel-
sesmidler.  
 
GEUS vurderer, at der trods det nuværende restriktive godkendelsessystem grundlæggende er 
ni scenarier, hvor pesticidstoffer fra godkendte pesticider kan risikere at udvaske til grundvan-
det i koncentrationer over kravværdien: 
 
1) Nogle områder er ikke sikret mod udvaskning med den nuværende godkendelsesordning. 
Miljøstyrelsen konkluderede i 2017 at: ”Godkendelsesordningen for sprøjtemidler sikrer med 
sine restriktive kriterier generelt mod, at sprøjtemidler udvaskes til grundvandet. Godkendel-
sesordningen for sprøjtemidler hindrer dog ikke fuldt ud sprøjtemidler i at nå grundvandet, 
når midlerne anvendes på særligt følsomme jorde”, hvilket er beskrevet af Wahl m.fl. (2015) 
og Duch m.fl. (2015). På disse arealer kan der således være en særlig risiko for udvaskning til 
grundvand, selv om midlerne er godkendt og anvendes regelret, idet der kan være specielle 
geologiske eller klimatiske forhold, som modellerne ikke tager højde for. De to rapporter om-
handler sårbarhed på sand, men det kan også være svært at simulere udvaskning gennem 
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opsprækket moræneler på kalk (EU-Kommissionen, 2014), altså netop den geologiske setting, 
der ofte findes i projektets modelområde vest for Køge. Skybrud, som der forventes flere af i 
fremtiden, vil sandsynligvis også kunne give øget udvaskning af pesticidstoffer i høj koncen-
tration, et scenarie der heller ikke er dækket af modellerne. I godkendelsen tillades desuden en 
dosis, der i modellerne kan give udvaskning op til 0,1 µg/l med overskridelse i højest ét ud af 
20 år (Miljøstyrelsen, 2018), hvilket betyder, at der ikke er en sikkerhedsbuffer til at tage 
højde for ekstra sårbare geologiske- og klimatiske forhold. 
 
2) Data for sorption og/eller persistens kan være upræcise eller misvisende, så stofferne udva-
sker over kravværdien på trods af lav risiko i model-simuleringerne. Ofte vil der være ganske 
stor spredning i data for sorption og nedbrydning, så data til modellerne afhænger af, hvilke 
jorde der er brugt til bestemmelse af parametrene. Efterfølgende kan nye data føre til, at pesti-
cidstoffer fx vurderes mere persistente end først antaget. I VAP prioriteres i dag overvejende 
stoffer, som indikerer risiko for udvaskning i koncentrationer omkring kvalitetskravet på 0,1 
µg/l i godkendelsesprocedurens modelberegninger (Miljøstyrelsen, 2018). Hvis sorption 
og/eller persistens er bestemt for jorde, som ikke fuldt dækker forholdene på danske marker, 
er der derfor risiko for, at stoffer med udvaskningsrisiko fravælges i VAP.  
 
3) Identificeringen af nedbrydningsprodukter med udvaskningsrisiko kan være utilstrækkelig, 
enten fordi nedbrydningsprodukter er overset i de indledende laboratorieforsøg, der ligger til 
grund for godkendelserne, eller fordi nedbrydningsprodukterne dannes i andre relative forhold 
i marken end i laboratorieforsøgene, så det er andre nedbrydningsprodukter, der forekommer i 
højest koncentration i grundvandet. I godkendelsesproceduren for aktivstoffer i EU er ned-
brydningsprodukter i høj grad identificeret ud fra omsætning af 14C-mærkede moderstoffer i 
batch-forsøg, men oftest er det kun nogle positioner i molekylet, der er 14C-mærkede. Hvis det 
mærkede atom ikke indgår i et dannet nedbrydningsprodukt, vil nedbrydningsproduktet kunne 
blive overset. Det vil kunne føre til, at nogle nedbrydningsprodukter med udvaskningsrisiko 
ikke vurderes i godkendelsen og heller ikke indstilles til test i VAP, hvor nedbrydningspro-
dukter langt overvejende testes baseret på konkret dokumentation for, at stoffet dannes under 
nedbrydningen og kan risikere at udvaskes i uacceptabel grad. Typisk testes 1-3 nedbryd-
ningsprodukter per moderstof. Et nedbrydningsprodukt kan desuden have en erkendt risiko 
for udvaskning og alligevel ikke blive testet i VAP, hvis der fx ikke findes en kommerciel 
analysemetode for stoffet.   
 
LM5 og LM6 er nedbrydningsprodukter fra terbuthylazin, der ifølge Miljøstyrelsens bekæm-
pelsesmiddelstatistikker havde sidste salgsår i 2008. I 2021 blev LM5 og LM6 i en scree-
ningsundersøgelse påvist i en stor andel af de undersøgte indtag i grundvandsovervågningen 
(Miljøstyrelsen, 2022). LM5 blev fundet i 6,4% af de undersøgte indtag med overskridelse af 
kravværdien i 2,8%. LM6 blev fundet i 7,2 % af de undersøgte indtag med overskridelse af 
kravværdien i 4,4 %. Detektionsgrænsen var 0,05 µg/l og fundprocenterne ville derfor have 
været højere, hvis man havde kunnet analysere ned til de normale 0,01 µg/l. LM5 og LM6 
indgik ikke i analyseprogrammet, da terbuthylazin blev testet i VAP (2005-2007), hvor der i 
stedet blev testet for andre nedbrydningsprodukter. Det er muligt, at dette skyldes begrænset 
viden om dannelsen af LM5 og LM6 på daværende tidspunkt. I EFSA’s konklusionsrapport 
(EFSA, 2011) konkluderes efterfølgende, at LM5 og LM6 på baggrund af lysimeter-studier 
og grundvandsmoniteringsdata kan forventes at forekomme over kravværdien på 0,1 µg/l un-
der mange forskellige geoklimatiske forhold, men datagrundlaget var ufuldstændigt, idet der 
manglede data for LM5’s og LM6’s mobilitet i jord og der forelå ikke modelsimuleringer af 
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stoffernes risiko for udvaskning til grundvandet (EFSA, 2011). Før screeningen i 2021 indgik 
LM5 og LM6 heller ikke i grundvandsovervågningen, hvor der i stedet blev testet for andre 
terbuthylazin-nedbrydningsprodukter, der har vist sig at have mindre udbredelse.  
 
Trifluoreddieksyre (TFA) indgik i 2020 i Miljøstyrelsens pesticidscreening, hvor det overra-
skende blev fundet i 219 ud af 247 analyserede indtag (88,7 %), i 212 tilfælde over kvalitets-
kravet for pesticidstoffer på 0,1 μg/l svarende til 85,8% af de undersøgte indtag (Thorling 
m.fl., 2021). Den højeste koncentration i screeningen var 2,4 μg/l. TFA kan have mange kil-
der, der ikke er pesticider, men kan også dannes ved nedbrydning af pesticid-aktivstofferne 
flurtamone og flufenacet (EFSA, 2017, Miljøstyrelsen, 2021), der dog ikke har haft registreret 
anvendelse i Danmark. Ved fund i grund- og drikkevand reguleres TFA i Danmark som et in-
dustrikemikalie. Teoretisk kan TFA også dannes ved nedbrydning af en række aktuelt god-
kendte pesticider, hvor der indgår C-CF3-grupper i molekylet. Nogle af C-CF3 pesticiderne 
testes i VAP, men en eventuel udvaskning af TFA til dræn- og grundvand testes ikke, idet det 
vurderes, at baggrundsniveauerne er så høje, at det er tvivlsomt om man kan se en effekt af 
enkelte udbringninger på markerne. Det skal bemærkes, at den tyske miljøstyrelse Umwelt-
bundesamt (UBA) anser risikoen for TFA-udvaskning fra C-CF3-pesticider som sandsynlig og 
vurderer, at alle pesticider med en C-CF3 gruppe bør risikovurderes med hensyn til TFA-ud-
vaskning (Jentzsch m.fl., 2022).  
 
Et helt nyt eksempel er test af det tilladte kartoffel-fungicid cyazofamid testet i VAP fra 2020 
(Badawi et al., 2023). Ud fra resultaterne i EFSA-vurderingen blev to ”major metabolites” 
(CTCA og CCIM) udvalgt til monitering i VAP. De blev ikke påvist i hverken vand fra suge-
celler eller grundvand, hvilket betyder, at cyazofamid ville vurderes at være uproblematisk, 
hvis man kun vurderede på baggrund af de kendte metabolitter. Undtagelsesvis blev der også 
moniteret for dannelse af DMS og DMSA, som kan mistænkes for at dannes ud fra cyazofa-
mids molekylære struktur. DMS og DMSA er ikke tidligere nævnt som nedbrydningsproduk-
ter fra cyazofamid i nedbrydningsstudier med jord. Efter udbringning af cyazofamid forekom 
både DMS og DMSA i grundvandet i 6-12 måneder med maksimale koncentrationer på hen-
holdsvis 0,44 og 0,78 µg/l (Badawi et al., 2023). Cyazofamid var i EFSA-forsøgene mærket 
på alle kulstofatomer i molekylets benzen-ring og i kulstofatom i 4. position i molekylets 
imidazol-ring, hvorfor man ikke kunne påvise DMS og DMSA som metabolitter, da ingen 
atomer i disse stoffer var 14C-mærkede. 
 

 
Figur 1. Cyazofamids molekylære struktur med angivelse af DMS-strukturen (rødt).  
 
 
4) Der kan gå mange år fra et stof tillades, til stoffet og udvalgte nedbrydningsprodukter testes 
i VAP. Det betyder, at der er risiko for, at pesticidstoffer kan nå at udvaske i betydeligt om-
fang, inden stofferne testes i VAP. Det skal her bemærkes, at kun en mindre del af de god-
kendte pesticider har indgået i test i VAP. Metalaxyl/metalaxyl-M er et eksempel på et stof, 
hvor der gik lang tid fra stoffet blev markedsført (1981) til det blev testet i VAP (2010). 
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Metalaxyl blev testet i VAP efter en revurdering i 2010, som identificerede mulig risiko for 
udvaskning af nedbrydningsprodukter og blev efterfølgende forbudt som sprøjtemiddel. I 
2020 forekom metalaxyls to testede nedbrydningsprodukter i henholdsvis 2,6% af de under-
søgte GRUMO-indtag med overskridelse af kravværdien i 0,6% (CGA 62826) og 2,1% uden 
overskridelse af kravværdien (CGA 108906). 
 
Et nyere eksempel er cyazofamid, der blev testet på VAP-marken i Jyndevad i 2010 og igen i 
2020. I den første test blev der kun moniteret for moderstoffet cyazofamid, som ikke udva-
skede i moniteringsperioden (Brüsch m.fl, 2013). I 2020 blev der moniteret for fire nedbryd-
ningsprodukter, hvor DMS og DMSA udvaskede til grundvandet med maksimale 
koncentrationer på henholdsvis 0,44 og 0,78 µg/l (Badawi et al., 2023). Cyazofamid er regi-
streret solgt i Danmark siden 2004. 
 
5) Stoffer kan udvaske så langsomt, at de ikke påvises i VAP. Risikoen for at dette scenarie 
forekommer vurderes med den nuværende praksis at være lille, men det vides, at rimsulfurons 
nedbrydningsprodukt PPU ikke udvaskede til grundvandet i løbet af de første to års monite-
ring i VAP. Efter forbuddet mod rimsulfuron i 2012 gav Miljøstyrelsen årlige dispensationer 
frem til 2019, da Miljøstyrelsen ud fra VAP-data vurderede, at der var sikker anvendelse ift. 
udvaskning til grundvand. I 2020 indgik PPU i GRUMO’s pesticidscreening og blev påvist i 
1,5% af de undersøgte indtag dog uden overskridelse af kvalitetskravet. Siden 2021 er proce-
duren, at det på baggrund af en vurdering af data fra både dræn, sugeceller og grundvands-
filtre skal godkendes i VAP-styregruppen, når moniteringer indstilles efter de generelle 2 års 
test. 
 
6) Et aktivstof kan være udfaset i jordbruget, men tilladt som biocid med udbredt biocidan-
vendelse i en længere årrække. Da det oftest er aktivstoffernes forskellige anvendelser, der re-
guleres, ikke aktivstoffet i sig selv, vil udfasning af et aktivstof i jordbruget ikke nødvendigvis 
følges op med udfasning af aktivstoffet som biocid. Forskellige biocidanvendelser kan derfor 
forekomme lang tid efter et stof er udfaset i jordbruget. DMS’ moderstof dichlofluanid blev fx 
forbudt i bær- og frugtavl i 1974, men havde stor anvendelse som biocid i udendørs maling, 
hvor det i Danmark blev udfaset omkring 2010 (Spin2000-databasen). En række stoffers bio-
cidanvendelser har endnu ikke været igennem en grundig vurdering mht. udvaskningspotenti-
ale til grundvandet, hvorfor der kan være problematiske biocidanvendelser, som endnu ikke er 
erkendt. En variant af denne problemstilling er stoffer med næsten identisk struktur. Triazinet 
terbuthylazins sidste salgsår i jordbruget var fx 2008, men det strukturelt næsten identiske bi-
ocid terbutryn er stadigvæk tilladt som biocid fx i byggematerialer. Terbuthylazin og terbut-
ryn har flere fælles nedbrydningsprodukter. Terbutryn er p.t. under vurdering i EU.  
 
7) Et stofs pesticidanvendelse kan være forbudt i Danmark, men man kan lovligt importere 
behandlede produkter fra et andet EU-land. Det kunne fx være bejdset udsæd, hvor det er lov-
ligt at importere og anvende udsæd bejdset med stoffer, som ikke indgår i aktuelt godkendte 
bejdse- eller sprøjtemidler i Danmark, hvis bejdsningen er tilladt i det andet EU-land. Bejdse-
midlerne bruges typisk i lavere doser end sprøjtemidlerne, men for den importerede, bejdsede 
udsæd findes der ikke nødvendigvis danske vurderinger af risikoen for udvaskning til grund-
vandet, eller bejdsemidlerne er ikke tilladte i Danmark netop fordi de ikke opfylder de danske 
krav. Man kan fx lovligt importere udsæd bejdset med fluopicolid. Fluopicolid omdannes i 
jorden til BAM, som historisk har været den største udfordring for den danske vandforsyning. 
Det vides ikke, hvor store mængder bejdset udsæd, der årligt importeres til Danmark. 
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8) Nogle stoffer kan vise sig at være giftigere end først antaget. Teoretisk kan man ikke ude-
lukke, at der for enkelte pesticidstoffer på et senere tidspunkt fastsættes en sundhedsbaseret 
grænseværdi, som er lavere end det generelle kvalitetskrav på 0,1 µg/l. Stofferne med den 
største sænkning af kravværdien på grund af revurderet sundhedsrisiko er ikke pesticidstoffer, 
men derimod nogle PFAS’er, hvor kravværdien i drikkevandsbekendtgørelsen er 0,1 µg/l for 
summen af 12 PFAS’er, men hvor der i 2021 blev indført et strengere krav på 0,002 µg/l for 
summen af de fire PFAS’er PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (Miljøministeriet, 2021) pga. ef-
fekter på immunsystemet hos børn (Miljøstyrelsen, 2021b), der fx får nedsat antistofrespons 
efter vaccination (Sundhedsstyrelsen, 2022). Der findes på nuværende tidspunkt ikke tilsva-
rende eksempler for pesticidstoffer. Det skal bemærkes, at selv om datagrundlaget typisk er 
bedre end for industrikemikalier, vil der fx sjældent være data for eventuelle effekter på im-
munsystemet.  
 
9) Godkendelsesordningen og VAP tager i sagens natur ikke højde for ulovlig import af sprøj-
temidler, som er tilladte i andre lande. Dette er demonstreret ved fund af metazachlors ned-
brydningsprodukter, hvor metazachlor ESA for øjeblikket er påvist i 0,9% af testede 
vandforsyningsindtag, med overskridelse af kravværdien i 0,4% af indtagene (GEUS, 2022).   
 
 
Konklusion, pesticidfølsomme områder i projektet: ”Undersøgelse af anvendelsen af ni-
tratfølsomme indvindingsområder (NFI) til brug for pesticidindsats”. 
 
I de forskellige studier er en række faktorer fremhævet som potentielt bestemmende for et 
områdes pesticidfølsomhed, men det er et fælles træk, at mange af studierne er retrospektive 
og ofte forsøger at korrelere den observerede udbredelse af pesticidstoffer i grundvandet og én 
eller flere forklarende faktorer. Den grundlæggende antagelse er i de fleste tilfælde, at pesti-
cidfølsomme områder som minimum er områder, hvor der er observeret udvaskning af pesti-
cidstoffer uanset anvendelsestidspunktet. Antagelsen er ofte ikke beskrevet i studierne, men 
ligger implicit i databehandling og konklusioner. Vores analyse af området i den vestlige del 
af Køge Kommune vil tage udgangspunkt i netop denne definition af pesticidfølsomhed og 
sammenligne med udbredelsen af nitratfølsomme indsatsområder. Det er her vigtigt at be-
mærke, at fund af pesticidstoffer i et indtag ikke altid skyldes pesticidanvendelse lige, hvor 
boringen er placeret, men derimod pesticidanvendelse, hvor vandet er infiltreret. I disse til-
fælde er det infiltrationsområdet, der er pesticidfølsomt. Dette er særlig vigtigt for dybe ind-
tag, hvor vandet, og dermed pesticidstofferne, kan være infiltreret langt fra boringen.  
 
Test af overlap mellem nitratfølsomme indsatsområder og pesticidfølsomme områder vil være 
begrænset til den yngre del af grundvandet, idet grundvand dannet i 50’erne eller tidligere kun 
sjældent har været eksponeret for pesticider og derfor ikke vil kunne defineres som pesticid-
følsomt alene på baggrund af fund af pesticidstoffer. Vi vil heller ikke kunne beskrive og teste 
følsomheden i større naturområder, hvor der ikke har været anvendt pesticider. 
 
Det kan også konkluderes, at der på trods af den nuværende restriktive godkendelsesordning 
fortsat vil være risiko for udvaskning af pesticidstoffer til grundvandet, dog i betydeligt min-
dre grad end tidligere, hvor risikovurdering mht. til udvaskning var begrænset eller helt mang-
lede. I de ni ovenstående scenarier for mulig fremtidig udvaskning af pesticidstoffer er der 
ikke noget, der tyder på, at eventuelt udvaskede pesticidstoffer fremover vil have markant 
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andre fysisk-kemiske egenskaber end de stoffer, der oftest påvises i grundvandet i dag fx 
DPC/MDPC, DMS, BAM, 1,2,4-triazol, triaziner, CTAS/R471811 og bentazon, der typisk er 
persistente og mobile, hvorfor nedbrydning og sorption i de øvre jordlag vil være af begrænset 
betydning. Den historiske forekomst af stoffer med disse egenskaber kan derfor indikere 
grundvandsdannende områder, der også i fremtiden vil være pesticidfølsomme. Det er dog 
ikke muligt på dette grundlag at vurdere, hvorvidt konkrete pesticidstoffer i sådanne områder 
vil udvaske i koncentrationer over eller under kravværdien for grundvand, idet koncentratio-
nerne vil afhængige af det specifikke stof og den specifikke dosering og anvendelse. Den hi-
storiske udvaskning af pesticidstoffer bruges derfor i dette projekt som proxy for arealernes 
iboende pesticidfølsomhed. 
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