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FORORD 
 
Denne rapport beskriver resultaterne fra projektet ” Projekt om grundvandsbeskyttelse i andre 
land mht. pesticider”. Projektet er finasieret af Naturstyrelsen og er gennemført i perioden Sep-
tember 2012 – Februar 2013. Arbejdet har været fulgt af en faglig følgegruppe med følgende 
medlemmer: 

 

 Mikkel Bach Madsen, Naturstyrelsen 

 Thomas Hansen, Naturstyrelsen 

 Steen Marcher, Miljøstyrelsen  

 Christian Andersen, Danske Regioner 

 Eike Stubsgaard, KL(Århus Kommune) 

 Claus Vangsgård, DANVA 

 Walter Brüsch, GEUS 

 Jens Erik Ørum, Københavns Universitet 

 Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet 
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English summary 
 

When forming the future strategies for groundwater protection, Denmark would like to learn from 

experiences and strategies applied in other countries. Consequently, the Danish Nature Agency 

has initiated this project for analysing how groundwater is protected towards pesticides in Swe-

den, England, Germany and Holland. The current study is mainly based upon interviews with rel-

evant national authorities involved in pesticide registration, groundwater protection and monitor-

ing. 

 

The overall groundwater protection towards pesticides include both general protection to regulate 

the overall pesticide usage at the national level and targeted protection  in those areas where the 

groundwater is considered to be especially vulnerable and used for drinking water production. 

The general protection appears to be somewhat stricter in Denmark than in Sweden, Holland, 

England and Germany. The targeted protection in the different countries is however very diverse 

and not easy comparable. Based on the experience from the four investigated countries, it would 

be relevant for Denmark to consider the following suggestion, when formulating the future strat-

egy for groundwater protection:  

 

 It should be evaluated how representative the current model scenarios used in Danish 

registration of pesticides are, and how and under which circumstances preferential 

transport could be included in the registration process. 

 

 Define a protection goal for Danish groundwater, which should be operational. This would 

be useful when assessing 1) how representative the regulatory model scenarios need to 

be and 2) how monitoring data should be interpreted and used for regulatory purposes.  

 

 To incorporate targeted protection in drinking water protection areas directly in the na-

tional pesticide regulation. In these areas, this could be done by imposing a safety factor 

in the regulatory risk assessments.  

 

 Let the pesticide industry justify, that a given pesticide occurrence in the groundwater 

e.g. a pesticide detected several time above the maximum allowed concentration in the 

groundwater is not caused by prescribed usage.   
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1. INDLEDNING 

 

1.1 Baggrund og formål 

Den danske model for grundvandsbeskyttelse er baseret på et system af generelle, landsdæk-

kende reguleringer kombineret med en målrettet beskyttelse af grundvandet, hvor det indvindes, 

og hvor det er mest sårbart. 

 

Den generelle beskyttelse mht. pesticider omfatter primært godkendelsesordningen for pesticider 

suppleret med Varslingssystemet for pesticider i grundvandet, handlingsplaner for pesticider og 

sprøjtemiddelstrategi, vaskepladsbekendtgørelsen, golfaftalen, 25 meter dyrknings- og sprøjtefri 

zoner omkring drikkevandsindvindingsboringer, informationskampagner, kontrol med ulovlig im-

port og anvendelse samt aftalen om ophør med anvendelse af pesticider på offentlige arealer. 

Endelig indeholder virksomhedsgodkendelser (herunder af husdyrbrug) med hjemmel i miljøbe-

skyttelsesloven vilkår til sikring af grundvandsressourcen mod forurening. 

 

Den målrettede grundvandsbeskyttelse mht. pesticider fokuseres inden for områder med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. I disse områder 

gennemføres en detaljeret geologisk kortlægning, som afgrænser indvindingsområder, der er føl-

somme over for en eller flere typer forureninger. De følsomme indvindingsområder beskyttes 

gennem indsatsplaner, som kan indeholde rådighedsindskrænkninger fastlagt af kommunerne på 

baggrund af konkrete vurderinger. Endvidere kan der etableres boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO) omkring vandforsyningsboringer. I BNBO'er kan der gennemføres en indsats til at sikre 

drikkevandsinteresserne mod forurening med pesticider og andre stoffer efter en konkret vurde-

ring. 

 

En rød tråd i den danske regulering er, at rådighedsindskrænkninger sker mod fuld erstatning, 

hvilket følger af, at det er lovlig anvendelse af godkendte midler, som indskrænkes. Finansierin-

gen af erstatninger afholdes af forbrugerne af vandet og betales via taksterne.     

 

Miljøministeren ønsker generelt at sikre, at den danske model for regulering og beskyttelse af 

grundvandet mod pesticider er optimal og opdateret i forhold til den nyeste viden. Formålet med 

denne undersøgelse er derfor at etablere et overblik over alternative tilgange og strategier for 

grundvandsbeskyttelse baseret på en undersøgelse af alternative modeller i andre lande.  

 

1.2 Undersøgelsens omfang 

I undersøgelsen indhentes viden og erfaringer med grundvandsbeskyttelse i lande som grund-

vandsmæssigt og geografisk er sammenlignelige med Danmark med fokus på reguleringen af pe-

sticider. De lande, der har indgået i undersøgelsen, er Sverige, Tyskland (med fokus på delstaten 

Slesvig-Holsten), Holland og England. 

 

Grundlaget for undersøgelsen er besøg og interview med nøglepersoner i de statslige organisati-

oner med ansvar for regulering af pesticider og grundvandsbeskyttelse efterfulgt af et opfølgende 

litteraturstudium for at afklare eventuelle spørgsmål.   

 

1.3 Rapportens indhold 
Rapporten indeholder en nærmere beskrivelse af metoden til indsamling af erfaringer og viden 

fra de andre lande, en beskrivelse af de andre landes modeller til grundvandsbeskyttelse i forhold 
til pesticider samt en vurdering af muligheder og opmærksomhedspunkter for alternative model-

ler for regulering i Danmark.  
 
Kapitel 2 beskriver, hvordan viden og erfaringer er indhentet fra de andre lande samt de forhold, 
som har været i fokus ved interviews og litteraturstudier. Endvidere beskrives afgrænsning af 
projektet og de faglige termer, der er anvendt i rapporten.  
 
Kapitel 3 til kapitel 7 giver en status for organiseringen samt den generelle og målrettede beskyt-

telse af grundvandet over for pesticider i henholdsvis Tyskland, Holland, Sverige, England og 
Danmark baseret på interviews og litteraturstudier.  
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I kapitel 8 sammenlignes og diskuteres modellerne for grundvandsbeskyttelse i de undersøgte 
lande med den danske model, og muligheder og opmærksomhedspunkter ved alternative model-
ler for regulering vurderes. Kapitel 9 indeholder en sammenfatning og konklusion på projektet.   
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2. METODE 

Viden og erfaringer med modeller for grundvandsbeskyttelse i de udvalgte lande er primært ind-

hentet ved besøg og interview af nøglemedarbejdere hos de statslige organisationer. Efterfølgen-

de er der gennemført et opfølgende litteraturstudium til afklaring af spørgsmål og uddybning af 

reguleringsmetoder. Det er valgt kun at kontakte de statslige organisationer, da undersøgelsen 

skal skabe et overblik over de nationale modeller for grundvandsbeskyttelse. Som følge af orga-

niseringen i Tyskland, hvor store dele af grundvandsbeskyttelsen fastlægges og varetages for-

skelligt i de enkelte delstater, har myndighederne i delstaten Slesvig-Holsten ligeledes indgået i 

undersøgelsen. De personer og organisationer, som har bidraget til projektet, fremgår af tabel 1.  

 

Interviewene er gennemført ud fra en ensartet spørgeguide, så der sikres en så ensartet erfa-

ringsindsamling som muligt. Ved at gennemføre interviews med nøglemedarbejdere inddrages 

viden og erfaringer om, hvordan love og regler tolkes og forvaltes i praksis. Interviewformen gi-

ver således mulighed for at spørge ind til enkelte dele i modellerne for grundvandsbeskyttelse, og 

allerede ved dataindsamlingen begynde en indledende sammenligning af modellerne i de enkelte 

lande. Metoden betyder dog, at beskrivelsen af modellerne for grundvandsbeskyttelse i de enkel-

te lande i denne rapport kan indeholde fortolkninger foretaget af Rambøll.    

 

I opgaven har der været fokus på at skabe et overblik over de forskellige modeller for grund-

vandsbeskyttelse i de udvalgte lande. Det betyder, at de mere regionale og frivillige tiltag, der 

gennemføres for lokalt at løse specifikke problemer med pesticider i grundvandet, ikke er medta-

get i undersøgelsen. Ligesådan har flere af landene gennemført nationale pesticidhandlingsplaner 

for at reducere forbruget af pesticider og minimere skadesvirkninger på miljø og mennesker. 

Indholdet i disse handlingsplaner er ikke beskrevet direkte i undersøgelsen, hvorfor der henvises 

til /1/ for yderligere information vedrørende disse.  

 

Opgaven fokuserer på at beskrive og indhente viden om både den generelle og den målrettede 

grundvandsbeskyttelse. Den generelle grundvandsbeskyttelse omfatter hele grundvandsressour-

cen, mens den mere målrettede beskyttelse typisk er koncentreret om et relativt lille område 

centreret der, hvor grundvandet indvindes og er mest sårbart.   

 

I beskrivelsen af den generelle beskyttelse er der indhentet viden om: 

 

 Den nationale godkendelsesordning af pesticider samt i hvor høj grad det enkelte land følger 

op på reguleringen og evt. ændrer godkendelsen af pesticider som følge af moniteringsresul-

tater.  

 

I beskrivelsen af den målrettede beskyttelse har der været fokus på: 

 

 Hvilke modeller er der anvendt for den målrettede beskyttelse? 

 I hvilke og hvor store områder foregår den målrettede beskyttelse? 

 

I forbindelse med den nationale godkendelsesordning af pesticider vurderes risikoen for, at stof-

ferne udvaskes til grundvandet i koncentrationer, der overstiger den tilladte grænseværdi. Denne 

risikovurdering følger hovedsagligt de fælles europæiske retningslinjer /2/, om end der er for-

skelle landene imellem. Det vil være alt for omfattende at gengive alle dele af de nationale god-

kendelsesprocedurer. Eftersom langt de fleste pesticider bliver godkendt på baggrund af modelle-

ringsresultater, har vi valgt at fokusere på at beskrive denne del af risikovurderingen med særlig 

fokus på at belyse, hvor restriktive de pågældende myndigheder er i forhold til 1) valg af model 

scenarie, herunder at vurdere hvor repræsentativt dette er for de nationale forhold, 2) valg af in-

put parametre, der beskriver sorption og nedbrydning, 3) fortolkning af modelresultaterne.  

 

I forbindelse med landenes nationale grundvandsmonitering har fokus været på at beskrive, 

hvornår og hvordan man reagerer, når der findes overskridelse for pesticider i grundvandet. Her-

under at belyse hvorvidt godkendelsesmyndighederne får besked herom og deres muligheder for 

eventuelt at reagere på eventuelle overskridelser. Det ligger imidlertid uden for projektets ram-

mer kvantitativt at vurdere, hvor godt de enkelte lande via deres nationale grundvandmonitering 
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overvåger deres grundvand. Dette vil kræve et indgående kendskab til selve moniterings-

programmet, herunder antal af prøver, prøvetagningsfrekvens, analysepakkernes sammensæt-

ning samt ikke mindst en vurdering af, hvor vidt disse afspejler de pesticider, som anvendes i 

landbruget. En sådan redegørelse lader sig ikke gøre inden for projektets økonomiske rammer.  

 

Den samlede beskyttelse af grundvandet mod pesticider er et samspil mellem den generelle og 

den målrettede beskyttelse. Inden for projektets rammer er det ikke muligt at foretage en kvan-

titativ sammenligning af de enkelte landes samlede beskyttelse, og dermed om den samlede 

danske beskyttelse er mere elle mindre restriktiv end de øvrige landes beskyttelse mod pestici-

der. I projektet foretages derfor en kvalitativ sammenligning af beskyttelsen. Der peges på op-

mærksomhedspunkter, hvor man i udlandet gennemfører dele af grundvandsbeskyttelsen med 

hensyn til pesticider på en anden måde end i Danmark, og hvor man i Danmark kan overveje at 

arbejde videre med disse punkter for at undersøge nærmere, om de kan forbedre den danske 

model.  
 

Den regulative risikovurdering er en meget fagspecifik disciplin. Eftersom det vil være for omfat-

tende at beskrive samtlige af de mange fagtermer, har vi valgt at holde "sproget indforstået" i de 

enkelte kapitler, og gengive de væsentligste fagtermer i nedenstående ordforklaring (tabel 2). 
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Tabel 1. Personer, der i projektet har bidraget med viden om grundvandsbeskyttelsen i de på-
gældende lande.  

Land og navn Organisation 

Tyskland  

 Wolter Ruediger The Federal Environment Agency, General Aspects of water and soil (Das 

Umweltbundesamt - UBA) 

 Philipp Klaas  

 

The Federal Environment Agency, Plant Protection products (Das Umweltbun-

desamt - UBA) 

 Steinmann, Frank State Agency for Agriculture, Environment and Rural Areas (Landesamt für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume -  LLUR) 

Holland  

 Ton van der Linden National Institute for Public Health and the Environment (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu – RIWM) 

 Aaldrik Tiktak Netherlands Environmental Assessment Agency (Planbureau voor de 

Leefomgeving – PBL) 

 Adi A. Cornelese College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(Ctgb) 

Sverige  

 Peter Bergkvist Swedish Chemicals Agency (Kemikalieinspektionen – KEMI) 

 Anna Hellstrom Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket – NV) 

 Clas Magnusson Swedish Agency for Marine and Water Management (Havs og Vattenmyn-

digheten – HaV) 

 Ann-Karin Thorén Swedish Agency for Marine and Water Management (Havs og Vattenmyn-

digheten – HaV) 

 Jenny Kreuger Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniversitet – 

SLU) 

 Sunita Hallgren The Federation of Swedish Farmers (Lantbrukarnas Riksförbund (lrf) 

 

England  

 Tim Besien Head Office of the Environment Agency, Environment and Business Direc-

torate (EA) 

 Jo Kennedy Head Office of the Environment Agency, Environment and Business Direc-

torate (EA) 

 Lisa Hammond Chemicals Regulation Directorate (CRD) 

 Tracey Ware Chemicals Regulation Directorate (CRD) 

 

Danmark  

 Steen Marcher Miljøstyrelsen (MST) 

 Aase Rodkjær Narturstyrelsen (NST) 

 Thomas Hansen Narturstyrelsen (NST) 
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Tabel 2. Ordforklaring  

Begreb Forklaring 

Avanceret vandbe-

handling 

Avanceret vandbehandling i forbindelse med produktion af drikkevand defineres 

som al anden vandbehandling end simpel vandbehandling. Avanceret vandbehand-

ling er fx aktiv kulfilter, UV-anlæg, membranfiltrering, tilsætning af stoffer til vand-

behandlingen mv.  

 

Simpel vandbehandling Simpel vandbehandling i forbindelse med produktion af drikkevand defineres i 

Danmark som iltning og sandfiltrering.  

 

Europæisk godkendel-

sesordning 

 

National godkendelses-

ordning 

I EU foregår godkendelse af plantebeskyttelsesmidler via en to-trins proces. Første 

skridt er den Europæiske godkendelsesordning, der vurderer, om et aktivt stof må 

anvendes i EU. Dernæst vurderer de enkelte medlemslande via deres nationale 

godkendelsesordninger, om – og i givet fald under hvilke betingelser (afgrøde, do-

sering, tidspunkt etc.) - et ansøgt plantebeskyttelsesmiddel kan godkendes natio-

nalt.  

 

FOCUS- guidelines FOCUS (Focus for the forum of the Co-ordination of pesticide fate models and their 

use) er fælles navn for en række arbejdsgrupper, der har udarbejdet guidelines for 

den regulative risikovurdering mht. forventet koncentration i grundvand og over-

fladevand, der indenfor disse områder ligger til grund for, hvorvidt og under hvilke 

betingelser, et givent aktivt stof kan godkendes i EU. I daglig tale omtales disse 

guidelines som FOCUS guidelines.  

 

FOCUS-scenarier Standardisering af modelscenarier, som anvendes til den Europæiske godkendel-

sesordning. 

 

PEARL, PELMO og 

MACRO 

De pesticidmodeller, som anvendes i den Europæiske godkendelsesordning (PEARL, 

PELMO, MACRO). Disse bliver også omtalt som FOCUS modeller. 

 

Regulative modellering Den modellering, der bliver foretaget som del af den regulative godkendelse af pe-

sticider. 

 

Præferential transport En transportmekanisme, der på lerjorde er udbredt i form af hurtig transport af 

vand og stof via jordens sprækker og bioporer (ormegange og rodkanaler).  

 

Befæstede arealer I denne rapport er befæstede arealer defineret som enten flise- eller brostensdæk-

ning over stabilgrus direkte på underjord, dvs. hvor muldlaget er fjernet; flise- eller 

brostensdækning direkte på underjord, hvor muldlaget er fjernet samt grus- eller 

stendækning, der ligger på muldlag.  
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3. TYSKLAND 

I Tyskland stammer 50-60 % af vandforsyningen fra grundvand. Landbrugsarealerne dækker ca. 

50-54 % af landet med store regionale forskelle. Eksempelvis er 70 % af Slesvig-Holsten land-

brugsland. Rent grundvand er vigtigt for befolkningen og står også højt på den politiske dagsor-

den, selvom nitrat anses for det primære problem for det tyske grundvand. Man finder pesticider 

i grundvandet, men størstedelen af fundene stammer fra stoffer, som enten er forbudt eller regu-

leret. På baggrund heraf anses pesticidforurening af grundvandet ikke som et stort problem i 

Tyskland. Ifølge The Federal Environment Agency (UBA) er det kun 4 % af de grundvandsfore-

komster, der jvf. vandrammedirektivets klassificering har ringe kemisk tilstand, der skyldes pe-

sticidforurening. Det er tilladt for vandforsyningerne at rense vandet med avanceret vandbehand-

ling, om end det i Slesvig-Holsten sjældent er nødvendigt.  

 

3.1 Organisering 

I Tyskland er ansvarsområdet grundvandsbeskyttelse delt imellem de statslige organisationer og 

delstatsorganisationer (de såkaldte länder). De statslige organisationer er ansvarlige for alt vedr. 

godkendelsesordningen. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) er 

den koordinerende myndighed, mens den humane og miljømæssige risikovurdering foretages af 

henholdsvis Bundesinstitut für Risikobewertubg (BFR) og The Federal Environment Agency - 

Umweltbundesamt (UBA). Derudover er UBA ansvarlige for en gang om året at indsamle monite-

ringsresultater fra de enkelte delstater og vurdere, om disse giver anledning til at indføre yderli-

gere restriktioner i pesticidanvendelsen (se afsnit 3.2).  

 

De enkelte delstater er selv ansvarlige for grundvandsmoniteringen, samt at iværksætte den me-

re målrettede beskyttelse af grundvandet, som foregår i de områder, hvor det indvindes, og hvor 

det er mest sårbart (se afsnit 3.3). Derudover har de enkelte delstater også mulighed for at fore-

tage mere "generelle reguleringer" på pesticidanvendelsen. I Slesvig-Holsten har man således 

forbudt al pesticidanvendelse på befæstede arealer. Hver delstat har et ministerium og dertil hø-

rende "State Agency" som faglige rådgiver. Regionalt sker vandforvaltningen via de lokale vand-

myndigheder (Wasserbehörde), og derudover er det såkaldte "landswirtsctkammer" også aktive i 

forhold til grundvandsbeskyttelsen. Sidstnævnte er en offentlig støttet landbrugsorganisation, der 

varetager landmændenes interesser. Kommunernes rolle i grundvandsbeskyttelse af pesticider er 

- ifølge de personer vi talte med - begrænset. I Tyskland er de indvundne vandmængder pålagt 

en afgift, som går til den såkaldte "grundwasserabgabe", en grundvandsfond øremærket til for-

skellige tiltag inden for grundvandsbeskyttelse. De enkelte delstater beslutter selv, hvordan disse 

penge skal fordeles.  

 

3.2 Generel beskyttelse 

I den nationale godkendelsesordning foretages modelleringen med de standardiserede FOCUS 

scenarier "Hamburg" og "Kremsmünster", hvorfor der ikke er udviklet specifikke nationale scena-

rier. Parameterisering af disse scenarier afviger i visse tilfælde fra FOCUS guidelines. Såfremt af-

vigelsen mellem de angivne DT50 og Koc er stor (CVDT50>100 %; CVKoc> 60 %), anvender man 90 

percentil og 10 percentil for henholdsvis DT50 og Koc i stedet for middelværdier, som foreslået i 

FOCUS guidelines. Såfremt sorption og nedbrydning er pH afhængig, anvender man ligeledes 

mere restriktive sorptionsværdier /3/. Et givent pesticid bliver tilladt anvendelse i Tyskland, hvis 

der i begge scenarier i 80 % af de simulerede år udvaskes årlige gennemsnitskoncentrationer 

under 0,1 μg/l. Derudover har man i Tyskland udarbejdet tre nationale scenarier, der anvendes, 

når udvaskningsrisikoen for anvendelse af pesticider på befæstede arealer langs jernbanestræk-

ninger skal vurderes. Eftersom denne særlige pesticidanvendelse er problematisk for grundvan-

det (idet jordens beskyttende muldlag er bortgravet) er der kun 3 pesticider, der er tilladt til an-

vendelse lang jernbanerne i Tyskland (glyphosat, flumioxazin og flazasulfuron).  

 

Den nuværende godkendelsesordning tager ikke hensyn til præferentiel transport, eftersom den-

ne transportvej ikke er inkorporeret i de anvendte modeller (PEARL og PELMO). Om end man an-

erkender, at denne transportvej er væsentlig på lerjordene, har man endnu ikke fundet de rigtige 

værktøjer til at håndtere dette. De personer, vi talte med, mente, at dette var problematisk i for-

hold til at beskytte grundvandet under visse lerjorde. Ligeledes mangler man pt. viden om, hvor 
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repræsentative de to modelscenarier er for tyske forhold, hvorfor man netop har igangsat et stør-

re forskningsprojekt, der skal kortlægge dette/4/.  

 

Grundvandsmoniteringen foretages af de enkelte delstater, hvorfor moniteringsprogrammerne 

(antallet af prøver, prøvetagningshyppighed, samt hvilke stoffer der analyseres for, varierer fra 

delstat til delstat). Ifølge de folk vi talte med, blev der regelmæssigt analyseret for ca. 20 – 30 

stoffer, ligesom der nationalt findes pesticiddata fra omkring 30.000 boringer. De enkelte delsta-

ter indberetter årligt moniteringsdata til UBA, som samler data i en årlig national rapport. Vand-

værkernes råvand bliver analyseret regelmæssigt. Regulering af vandværkernes boringskontrol 

varierer fra delstat til delstat, og som følge heraf er det ikke alle delstater, der indrapporterer de-

res data til UBA.  

 

Man tilstræber en restriktiv godkendelsesordning, der sikrer, at pesticiderne ikke findes i grund-

vandet i koncentrationer over 0,1 μg/l. Hvis man – mod forventning – alligevel finder godkendte 

pesticider over grænseværdien i grundvandet, pålægges det industrien at godtgøre, at disse fund 

ikke stammer fra regelret anvendelse af det pågældende pesticid /5/. Såfremt myndighederne 

ikke finder industriens forklaring tilfredsstillende, kan de via godkendelsesordningen regulere an-

vendelsen af det pågældende pesticid. 

 

Hvor mange overskridelser, der rent konkret skal til, for at industrien pålægges en sådan udred-

ning, beror på en konkret vurdering fra sag til sag. Beskyttelsesgraden for grundvand er således 

ikke konkret defineret ved udbredelser i tid og rum eller ved minimum antal overskridelser. En 

gældende "tommelfingerregel" er, at myndighederne overvejer en regulering, såfremt der er flere 

overskridelser, som industrien ikke kan forklare på fornuftig vis. Ordningen benyttes aktivt, og de 

folk vi talte med, var bekendt med omkring 10 tilfælde i Tyskland, hvor man havde bedt industri-

en om en udredning, og i flere tilfælde havde disse udredninger ført til restriktioner. Myndighe-

derne er rigtig glade for denne ordning idet: 

 
1) Udredningerne er meget bekostelige, idet det i praksis ofte kan være vanskeligt at kob-

le de givne moniteringsresultater med en regelret anvendelse. Man finder det rimeligt, 

at denne omkostning ikke pålægges det offentlige, men pålægges industrien, som jo i 

sidste ende tjener penge på produktet.  

2) Det giver industrien et stærkt incitament til at gøre en aktiv indsats for at mindske pe-

sticidudvaskningen til grundvandet. UBA kendte til flere eksempler, hvor industrien 

havde handlet aktivt i forhold til at sikre, at de godkendte produkter håndteres og an-

vendes miljømæssigt forsvarligt i landbruget.  

3.3 Målrettet beskyttelse 

I Tyskland foregår den målrettede beskyttelse primært i de områder, der er udpeget som drikke-

vandsbeskyttelsesområder (DBO). De indvindingsområder, hvor grundvandet er både antropo-

gent påvirket, og hvor de geologiske forhold yder ringe beskyttelse, fastlægges først. I disse om-

råder bliver infiltrationsområderne for de enkelte indvindingsboringer fastlagt og klassificeret som 

drikkevandsbeskyttelsesområder (DBO) /6,7/. Hvert af disse drikkevandsbeskyttelsesområder er 

underopdelt i yderligere 3 zoner:  

 

 Zone 1: Indhegnet område beliggende i en radius på 10 – 30 meter omkring boringen.  

 Zone 2: Det område, hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mindre end 50 

dage.  

 Zone 3: Det infiltrationsområde, der ikke er dækket af område 1 og område 2, svarende til 

områder hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er længere end 50 dage.  

 

Zone 1 ejes typisk af vandværkerne, og al landbrugsdrift herunder udbringning af pesticider er 

forbudt. Grundet risiko for bakteriel forurening er udbringning af gylle forbudt i zone 2, ligesom 

kvæg ikke må opholde sig i denne zone. Indenfor Zone 1 og 2 kan myndighederne dels foretage 

ekspropriering, dels pålægge yderligere restriktioner (herunder forbud) på anvendelsen af pesti-

cider. Det er delstaterne selv, der beslutter, hvorvidt der skal gøres brug af disse juridiske virke-

midler, hvorfor forvaltningspraksis varierer fra delstat til delstat. Denne undersøgelse er baseret 

på forvaltningspraksis i Slesvig-Holsten. 
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I Slesvig-Holsten er udpeget 26 drikkevandsbeskyttelsesområder svarende til ca. 2 % af det 

samlede areal. Ekspropriering er meget bekosteligt og har efter sigende kun været anvendt i me-

get få tilfælde, hvor man ønskede at bevare specielle naturområder. De personer, vi talte med, 

var ikke bekendt med fortilfælde i hverken Slesvig-Holsten eller resten af Tyskland, hvor ekspro-

priering var anvendt som virkemiddel mod grundvandbeskyttelse. Hvis myndighederne i Slesvig-

Holsten ønsker at pålægge restriktioner på anvendelsen af pestcider, kræver det, at de kan de-

monstrere, at en pesticidanvendelse i et givent område påvirker grundvandskvaliteten. Enten via 

fund af det pågældende pesticid, eller hvis man på baggrund af andre fund kan godtgøre, at om-

rådet er særligt sårbart. Restriktioner kan i Slesvig-Holsten således kun pålægges, hvis man vha. 

eksisterende moniteringsdata demonstrerer, at området er særligt sårbart overfor pesticider, og 

kan derfor ikke anvendes forebyggende (dvs. i områder, hvor der endnu ikke er fundet pesticider 

i grundvandet ). I praksis har det imidlertid vist sig uhyre vanskeligt at gennemføre sådanne re-

striktioner. I Slesvig-Holsten er sådanne restriktioner således kun indført i et af de 26 DBO nem-

lig på øen Föhr, hvor den udnyttelige grundvandsressource grundet saltvandindtrængning er me-

get trængt.  

 

En rød tråd i den nationale tyske regulering (omfattende alle delstater) er, at alle pålagte restrik-

tioner erstattes, eftersom det er en lovlig anvendelse af godkendte midler, der indskrænkes. Det 

er imidlertid op til de enkelte delstater at beslutte, hvordan erstatningen finansieres. I Slesvig-

Holsten betales erstatningen typisk af vandværkerne, som herefter bliver kompenseret via 

grundvandsfonden  - den såkaldte "grundwasserabgabe"1. De første fem år fastsættes erstat-

ningssummen af "Ministery of Agriculture and Rural areas" på baggrund af beregninger foretaget 

af "Landswirtstschftkammer". Herefter er det vandselskaberne, der fastsætter erstatningssum-

men. Det er "Ministry of Agriculture, Environment and Rural areas" der, med rådgivning fra 

"State Agency for Agriculture, Environment and Rural Areas of Schleswig-Holstein" beslutter, om 

der skal foretages restriktioner, mens de lokale vandmyndigheder (Wasser behörde) er ansvarli-

ge for at implementere disse restriktioner i praksis. Ved implementeringen arbejder de lokale 

vandmyndigheder sammen med "landwirtshtkammer", som via målrettet information og rådgiv-

ning af de berørte landmænd, sikrer forståelse for og overholdelses af de påskrevne restriktioner. 

 

Derudover har man i Slesvig-Holsten siden 2008 via en målrettet rådgivningsordning - af frivillig 

vej - forsøgt at påvirke landmændene til en mere miljøbevidst adfærd. Denne ordning foregår in-

tensivt i DBO områderne, men har så småt også bredt sig til de områder (udenfor DBO), hvor 

grundvandets kemiske tilstand jvf. vandrammedirektivet er klassificeret som værende ringe. Om 

end fokus i disse programmer ikke har været pesticider, har man - efter sigende - haft succes 

med at få erstattet anvendelse af terbuthylazin med stoffer med lavere skadevirkning over for 

miljøet. Ligesom man i områder, hvor jorden anses for at være særlig sårbar overfor pesticidud-

vaskning, forsøger at påvirke landmændenes valg af pesticider. Til dette formål er der inden for 

DBO foretaget en meget detaljeret sårbarhedskortlægning, hvor man på markniveau ud fra jor-

dens iboende egenskaber vurderer jordens sårbarhed over for udvaskning af nitrat og pesticider 

(i denne vurdering differentieres der ikke mellem forskellige pesticider). Derudover registreres al 

pesticidanvendelse i de landbrug, som er med i ordningen. Effekten af disse tiltag er endnu ikke 

blevet evalueret. Ordningen omfatter imidlertid kun en begrænset del af landmændene. De folk, 

vi talte med i Tyskland, udtrykte en generel bekymring over for, hvorvidt grundvandet beliggen-

de uden for drikkevandsbeskyttelsesområderne er tilstrækkeligt beskyttet, eftersom beskyttel-

sesindsatsen primært er fokuseret omkring det relativt lille areal omkring vandboringerne (defi-

neret som arealet med en transporttid på under 50 dage).  

 

I forhold til pesticider er der, ifølge de folk vi snakkede med, intet "formelt samspil/koordinering" 

imellem grundvandsbeskyttelse (som primært er fokuseret omkring områderne omkring indvin-

dingsboringerne) og de udarbejdede vandplaner. Omend UBA mente, at "det burde man nok", er 

der ingen planer herom. Det har høj prioritet at minimere input af pesticider til vandløbene, men 

set i forhold til andre kilder anses et givent pesticidinput fra grundvandet imidlertid ikke at være 

væsentligt.   

                                                
1 I Tyskland er de indvundne vandmænger pålagt en afgift som går til den såkaldte "grundwasseradgabe". En 

grundvandsfond, øremærket til forskellige tiltag indenfor grundvandsbeskyttende aktiviteter.  De enkelte del-

stater beslutter selv hvordan disse penge skal fordeles.  
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4. HOLLAND 

I Holland er ca. 60 % af drikkevandsforsyningen baseret på grundvand, 35 % på overfladevand 

og 5 % på kunstig infiltration. Omkring 60 % af Holland er landbrugsland, hvoraf 50 % er græs-

arealer. Ifølge de folk, vi snakkede med, er rent grundvand ikke p.t. et "hot emne" I Holland, 

hverken i den offentlige debat, folks bevidsthed eller på den politiske dagsorden. Om end vand-

værkernes forening fører en meget aktiv lobby virksomhed for at fastholde emnet i den politiske 

bevidsthed. 

 

Fokus i den hollandske grundvandsbeskyttelse er at beskytte den del af grundvandet, der anven-

des til drikkevand. I drikkevandet finder man sjældent pesticider over grænseværdien, og når 

man gør, er der typisk tale om stoffer, som enten er blevet reguleret eller forbudt. Som følge 

heraf anses grundvandsforurening med pesticider som værende et mindre problem. Derimod er 

der et langt større fokus på pesticider i overfladevandet, som anses for at udgøre et langt større 

problem. En rød tråd i den hollandske regulering er at sikre, at grundvandet kan indvindes til 

drikkevand uden avanceret vandbehandling. Det er dog tilladt for vandselskaber at rense vandet, 

hvis der er behov for dette. P.t. diskuteres det ivrigt, om anvendelse på befæstede arealer skal 

forbydes enten i form af et totalt forbud eller begrænset forbud for privat anvendelse. De folk, vi 

talte med, mente, at et forbud fra og med 2017 var meget sandsynligt. Grundet de geologiske 

forhold i Holland vurderes udvaskningsrisikoen til grundvandet at være størst på sandjorde og 

mindst på lerjorde.  

 

4.1 Organisering 

Alt vedrørende godkendelse af pesticider foregår i de statslige organisationer, hvor man helt be-

vidst har delt ansvarsområdet mellem tre organisationer henholdsvis National Institute for Public 

Health and the Environment (RIWM), Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) og 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Landets regering 

har fremsat den generelle beskyttelsesgrad for landets grundvand, og med baggrund heri har 

RIVM (ofte i samarbejde med forskningsinstitutionen Alterra) udarbejdet en guideline for, hvor-

dan den regulative risikovurdering skal foretages. Risikovurdering og registrering foretages af 

CTgb, mens PBL er ansvarlig for at evaluere, om de gældende risikovurderinger fungerer tilfreds-

stillende, eller om der er behov for justeringer.  

 

Regionalt findes der 12 provinser, som er ansvarlige for grundvandsmoniteringen, og 25 lokale 

vandmyndigheder (waterschappen) som er ansvarlig for alt overfladvand herunder udarbejdelse 

og evaluering af vandplaner. I visse kommuner har man valgt ikke at anvende pesticider på de 

offentlige arealer, men derudover spiller kommuner ikke nogen central rolle i forhold til grund-

vandsbeskyttelsen.  

 

4.2 Generel beskyttelse 

I Holland er grundvandbeskyttelsen koncentreret om at beskytte den del af grundvandet, der be-

nyttes som drikkevand. Eftersom det grundvand, der indvindes til drikkevand, typisk ligger dybe-

re end 10 meter, har man fra myndighedernes side defineret følgende "operationelle" beskyttel-

sesgrad for grundvandet: "long-term" median koncentrationen i 10 meters dybde må ikke over-

stige 0,1 μg/l under mindst 90 % af det areal, hvorpå pesticidet anvendes. Med udgangspunkt i 

denne målsætning er der udviklet guidelines for, hvordan den trinvise risikovurdering skal foreta-

ges /8/. Det ligger uden for dette projekts rammer at beskrive disse guidelines, men det skal 

nævnes, at Holland adskiller sig fra andre lande ved at have en fuldt distribueret pesticidmodel, 

der estimerer den rummelige fordeling af pesticidudvaskningen til grundvandet. Modellen Ge-

oPEARL, der dækker hele Holland, er således en integreret del af risikovurderingen, og den giver 

mulighed for at vurdere i hvor store dele af de behandlede områder der sker udvaskning af pesti-

cider til grundvandet. Baseret på GeoPEARL simuleringer bliver et givent pesticid tilladt anvendel-

se i Holland, hvis der på 90 % af jorderne og i 50 % af de simulerede år udvaskes årlige gen-

nemsnitskoncentrationer under 0,1 μg/l. Den nuværende godkendelsesordning tager ikke hensyn 

til præferentiel transport. Eftersom denne transportmekanisme er inkorporeret i den anvendte 

registreringsmodel PEARL, kan man - såfremt myndighederne ønsker – tage højde for den i god-

kendelsesproceduren.  
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I Holland anvender man ikke specifikke værktøjer til at vurdere risikoen for pesticidanvendelser 

på befæstede arealer såsom langs jernbanestrækninger. Eftersom denne særlige pesticidanven-

delse er problematisk for grundvandet (idet jordens beskyttende muldlag er bortgravet), foreta-

ges der altid en særskilt ad hoc vurdering for hvert af disse pesticider, og i dag er der kun enkel-

te pesticider, der er tilladt anvendelse på sådanne befæstede arealer.  

 

Med udgangspunkt i det "operationelle" beskyttelsesmål er der derudover udarbejdet meget de-

taljerede guidelines og konkrete retningslinjer for, hvordan moniteringsdata kvalitetssikres, for-

tolkes og anvendes i reguleringsmæssig sammenhæng. Hvis datasættet ud fra en række opsatte 

kvalitetskrav anses for værende repræsentativt i reguleringsmæssig sammenhæng, gælder det 

at: "The 90th percentile in space of the long-term average concentration in groundwater should 

not exeed 0.1 μg/l". Det vil være for omfattende at gennemgå guidelines i dette projekt, hvorfor 

der henvises til /9/ for yderligere informationer. 

 

Grundvandsmoniteringen foretages af de enkelte provinser. Moniteringsprogrammerne (antallet 

af prøver, prøvetagningsfrekvens, samt hvilke stoffer der analyseres for) varierer meget fra pro-

vins til provins, og der er ingen harmonisering imellem disse. Data fra de enkelte provinser bliver 

indberettet til en national database (på RIVM), men der sker ingen regelmæssig afrapportering af 

de indsamlede data, og der er derfor ingen formel feedback til godkendelsesmyndighederne vedr. 

eventuelle fund. Vandværkernes moniteringsdata samles også i en national database, og organi-

sationen RIWA (Association of River Water Supply Companies) har pligt til årligt at gennemgå da-

ta og informere CTgb om eventuelle overskridelser af grænseværdien. I praksis sker dette dog 

yderst sjældent, ikke mindst fordi man - efter sigende - stort set aldrig finder godkendte pestici-

der over grænseværdien. De folk, vi talte med, var ikke bekendt med, hvordan eventuelle over-

skridelser i grundvandsmoniteringen blev håndteret i de enkelte provinser, og det skal siges, at vi 

ikke har været i kontakt med de regionale myndigheder vedr. dette.  

 

4.3 Målrettet beskyttelse 

I Holland foregår den målrettede beskyttelse primært i de områder, der er udpeget som drikke-

vandsbeskyttelsesområder (DBO). DBO er defineret som den del af infiltrationsområdet, hvor 

transporttiden (i grundvandet) til en given indvindingsboring er mindre en 100 år. Dette område 

er opdelt i tre zoner, fastlagt ud fra opholdstiderne i grundvandet:  

 

 Zone 1: Det område, hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mindre end 60 

dage.  

 Zone 2: Det område, hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mellem 60 dage 

og 25 år.  

 Zone 3: Det område, hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mellem 25 år og 

100 år.  

 

Restriktioner på pesticidanvendelsen omfatter kun zone 1 og zone 2. Et område, der omfatter ca. 

4 % af landbrugsområderne. Zone 1 ejes typisk af vandværkerne, og al landbrugsdrift herunder 

udbringning af pesticider er forbudt. 

 

I zone 2 (opholdstid mellem 60 dage og 25 år) er det kun tilladt at anvende visse pesticider. Be-

slutningen om, hvilke pesticider der må anvendes i denne zoner, fastlægges i den nationale god-

kendelse, idet der her er indlagt en sikkerhedsfaktor på 10 i de konkrete risikovurderinger. De 

pesticider, der i registreringsmodellerne GEOPEARL udvaskes i koncentrationer mindre end 0,01 

μg/l, må anvendes i hele landet, hvorimod de pesticider, der udvaskes i koncentration mellem 

0,01 - 0,1 μg/l, ikke må anvendes i DBO områderne (zone 2)2. Der er således tale om en diffe-

rentieret restriktion, der kun rammer de mest mobile og persistente pesticider. Det fremgår af 

produktmærkningen, hvorvidt stoffet må anvendes i DBO områderne (zone 2), og denne restrik-

tion gælder derfor al pesticidanvendelse dvs. både den erhvervsmæssige og private. Denne eks-

tra sikkerhedsfaktor blev indført, idet en konkret undersøgelse udført med GeoPEARL viste, at ik-

                                                
2 De helt præcise afskæringsværdier for GEOPEARL er defineret således: De pesticider der på 90 % af jorder-

ne og i 50 % af de simulerede år udvaskes i årlige gennemsnitskoncentrationer, der overstiger 0,01 μg/l, må 

ikke anvendes i DBO. Tilsvarende afskæringsværdi udenfor DBO er på 0,1 μg/l. 
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ke alle DBO'er var tilstrækkeligt beskyttet via den nationale godkendelsesordning/10/. De land-

mænd, der berøres af denne restriktion, bliver ikke kompenseret. Som tidligere nævnt er der tale 

om relativt små områder, der dækker 4 % af landets landbrugsområder. Ekspropriering er mu-

ligt, men det er meget bekosteligt, og de personer, vi talte med, var ikke bekendt med fortilfælde 

i Holland, hvor ekspropriering var anvendt som virkemiddel mod grundvandbeskyttelse. Derud-

over har man i DBO (zone 2) flere steder iværksat initiativer, hvor man via målrettet rådgiv-

ningsordninger - ad frivillig vej - forsøger at påvirke landmændene til en mere miljøbevidst ad-

færd. Det er typisk provinserne, de lokale vandmyndigheder, landbrugsorganisationer og nogle 

gange vandværkerne, der er involverede i disse tiltag. De personer, vi talte med, var også be-

kendt med tilfælde, hvor vandværkerne via kompensation og ad frivillig vej fik landmændene til 

at ændre sprøjtepraksis.  

 

I forhold til pesticider er der, ifølge de folk vi snakkede med, intet "formelt samspil/koordinering" 

imellem grundvandsbeskyttelse (som primært fokuserer på områderne omkring indvindingsbo-

ringerne) og vandplanernes vandløbsbeskyttende tiltag. Vandplanerne fokuserer primært på risi-

ko for oversvømmelse. Det at minimere input af pesticider til vandløbene har dog også høj priori-

tet, og som følge heraf har man bl.a. indført sprøjtefri bufferzoner omkring vandløbene. Sam-

menlignet med andre kilder anses et givent pesticidinput fra grundvandet imidlertid ikke at være 

væsentligt.  
  



 

  

 

 

 

 
 
 

 

18 

5. SVERIGE 

Samlet set er omkring 25 % af den svenske vandforsyning baseret på grundvand. Den almene 

vandforsyning (kommunale offentlige anlæg) forsyner ca. 9 mio. mennesker med vand, hvoraf 

50 % stammer fra overfladevand, 25 % fra grundvand og 25 % fra kunstig infiltration. På landet 

er der ca. 1 mio. mennesker, der har egne private brønde, og dertil kommer 1 mio. fritidshuse, 

som alle har private brønde. Denne "landlige" forsyning er udelukkende baseret på grundvand. I 

Sverige er pesticidproblematikken primært fokuseret omkring overfladevand, om end man også 

finder pesticider i grundvandet. Ifølge Havs- og Vattenmyndigheten er det 60 % (36 ud af 60) af 

de grundvandsforekomster, der jvf. vandrammedirektivets klassifikation har ringe kemisk til-

stand, der skyldes pesticidforurening. Om end det samlet set kun svarer til 1 % af de identifice-

rede grundvandsforekomster (36 ud af 3021), er disse koncentreret omkring det relativt lille 

landbrugsareal, der dækker ca. 7 % af Sverige, og som primært er beliggende i den sydlige del 

af landet. I Skåne har man således haft problemer med pesticidbelastet grundvand /11/.  

 

5.1 Organisering 

I Sverige er reguleringen af pesticider delt mellem kemikalieinspektionen (KEMI) og de enkelte 

kommuner. Mens kemikalieinspektionen regulerer, hvilke pesticider der må sælges i Sverige og 

anvendes uden for drikkevandsbeskyttelsesområderne, bestemmer de enkelte kommuner, hvilke 

pesticider der må anvendes inden for de enkelte drikkevandsbeskyttelsesområder. Modsat andre 

lande er pesticidanvendelse i drikkevandsbeskyttelsesområderne (zone 1 og zone2) som ud-

gangspunkt forbudt, og kun tilladt hvis kommunen giver tilladelse hertil.  

 

Nationalt varetages forvaltningen af vandmiljøet af den nyoprettede institution Havs og vatten-

myndigheten, mens alt vedrørende pesticidhåndteringen varetages af Naturvårdsverket (NV) og 

jordbrugsverket (SJU).  Den Svenske Geologiske Undersökning (SGU) er involveret i grundvand-

moniteringen og spiller ligesom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en vigtig rolle som faglige 

rådgiver for myndighederne. På regionalt niveau sker vandforvaltningen via de 21 ländsstyrelser 

og de 5 lokale vandmyndigheder (vattendistrikten), hvoraf sidstnævnte er ansvarlige for udar-

bejdelsen og opfølgning på vandplanerne. Derudover spiller kommunen en vigtig rolle i forhold til 

grundvandsbeskyttelse, idet de er ansvarlige for udpegning af drikkevandsbeskyttelsesområder 

samt regulering af pesticidanvendelse inden for disse områder.   

 

 

5.2 Generel beskyttelse 

I den nationale godkendelsesordning foretages modelleringen med det standardiserede FOCUS 

scenarie "Hamburg" (modelleret med PEARL og PELMO) samt tre nationale scenarier, som alle er 

modelleret med pesticidmodellen MACRO, som tager højde for præferentiel transport /12/. Myn-

dighederne kræver, at de tre nationale scenarier anvendes, hvis et af følgende forhold gør sig 

gældende /13/: 

 
1) Den modellerede udvaskning i Hamburg scenariet er større end 0,01 µg/l i 80 % af de 

simulerede år.  

2) Stoffets Koc er større end 100l/kg. 

3) Den europæiske vurdering angiver udvaskning til grundvandet som kritisk punkt.  

Man tilstræber, at jordprofilerne i de valgte scenarier beskytter 80 % af den Svenske landbrugs-

jord. Som følge heraf har man netop revideret det nationale scenarie kaldet Næsbygaard, idet en 

analyse viste, at opsætningen i det oprindelige scenarie var for sårbart /14/. Til modelleringen 

anvendes de af EU fastsatte middelværdier for både DT50 og Koc. Et givent pesticid bliver tilladt 

anvendelse i Sverige, hvis den modellerede årlige gennemsnitskoncentration i 80 % af de simule-

rede år ligger under 0,1 μg/l i de tre nationale scenarier. 

 

Den svenske grundvandsmonitering er fordelt på mange forskellige aktører og forskellige pro-

grammer, som det i dette projekt vil være for omfattende at beskrive. Sverige er (modsat Dan-

mark) karakteriseret ved mange små grundvandsforekomster, hvoraf størstedelen ikke monite-

res. Ud af landets 3.021 grundvandsforekomster er det kun 115 (svarende til 4 %), der overvå-

ges /16/.  
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Den nationale monitering omfatter i alt 548 boringer, som i løbet af vandrammedirektivets 6-

årige plan cyklus bliver prøvetaget minimum en gang.  80 af boringerne bliver moniteret 2 – 4 

gange om året, mens de resterende 486 prøvetages en gang hvert sjette år. Blandt disse udvæl-

ges hvert år 78 boringer til analyse, således at alle de 486 boringer bliver prøvetaget en gang i 

løbet af en 6 årig periode. Den regionale monitering varetages af de lokale vandmyndigheder, 

hvorfor antal boringer samt prøvetagningshyppighed varierer fra sted til sted. Data fra disse mo-

niteringsprogrammer samles i nationale databaser. I forbindelse med vandrammedirektivets 6-

årige plan cyklus bliver disse data gennemgået, og det afrapporteres, hvorvidt de givne grund-

vandforekomster har god eller ringe kemisk tilstand. Derudover forestår SLU en mere intensiv 

monitering i fire mindre oplande (8 – 16 km2), de såkaldte typeområder. I hvert af disse er der 

installeret 4 grundvandsboringer, der prøvetages fire gange årligt. Derudover moniteres overfla-

devandet, og der indsamles data vedrørende det reelle pesticidforbrug. Moniteringsresultater 

(både grundvand og overfladevand) afrapporteres årligt og præsenteres for en følgegruppe be-

stående af repræsentanter fra henholdsvis landbruget, industrien, Sveriges geologiske undersø-

gelse og myndigheder (naturvårdsverket, jordbrugsverket, kemikaliesinspektionen og landssty-

relsen).  Kommunerne er ansvarlige for at indrapportere resultater fra de almene vandværkers 

boringskontrol til national databaser. Der er p.t. problemer med denne dataoverførsel, og de folk, 

vi talte med, var derfor usikre på, i hvilket omfang disse data blev evalueret nationalt.   

 

Man tilstræber en restriktiv godkendelsesordning, der sikrer, at pesticiderne ikke findes i grund-

vandet i koncentrationer over 0,1 μg/l. Hvis man – mod forventning – alligevel finder godkendte 

pesticider over grænseværdien, er det de lokale vandmyndigheder, der skal iværksætte initiati-

ver. I forhold til pesticider er beskyttelsesgraden for grundvand ikke konkret defineret ved ud-

bredelser i tid og rum eller ved minimum antal overskridelser. Blandt de folk, vi talte med fra 

HaV, var der nogen uklarhed om, hvordan eventuel overskridelse i grundvandmoniteringen reelt 

blev håndteret fra myndighedernes side. Ligeledes var det uklart, hvorvidt kommunerne inddrog 

tilgængelige moniteringsdata, når de foretog deres lokale risikovurdering (se afsnit 5.3), når de 

skal beslutte, om et givent pesticid skal forbydes. Det skal dog pointeres, at vi i dette projekt ik-

ke har haft kontakt med de lokale vandmyndigheder eller kommunerne for at få afklaring på det-

te spørgsmål. Ifølge Kemikalieinspektionen er det dog sjældent, at man i moniteringsprogram-

merne finder tilladte pesticider i koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi. Der-

udover er det fra myndighedernes side uhyre svært at relatere givne overskridelse til regelret 

anvendelse af det pågældende pesticid. Det er med andre ord meget vanskeligt for myndighe-

derne at godtgøre, at givne overskridelser ikke skyldes forurening fra punktkilder eller tidligere 

tiders anvendelse, hvor mange pesticider var tilladt i langt højere dosering. Som følge heraf er 

det svært at anvende moniteringsdata i regulativ sammenhæng.  

 

5.3 Målrettet beskyttelse 

Den målrettede beskyttelse foregår primært i de områder, der er udpeget som drikkevandsbe-

skyttelsesområder (DBO). DBO, som i Sverige omfatter hele indvindingsoplandet, er opdelt i tre 

zoner fastlagt ud fra opholdstiderne i grundvandet/15/:  

 

 Zone 1: Det område hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mindre end 100 

dage. 

 Zone 2: Det område hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mellem 100 dage 

og 1 år.  

 Zone 3: Det område som ikke er omfattet af zone 1 og zone 2.  

 

Modsat Danmark er Sverige typisk karakteriseret med mange små grundvandsforekomster, hvor-

for nogle DBO kun omfatter zone 1 og zone 2. Indenfor DBO kan kommunerne, såfremt de skøn-

ner det nødvendigt, indføre generelle restriktioner på pesticidanvendelsen (både den erhvervs-

mæssige og private) for præventivt at beskytte grundvandet.  Derudover kræver al erhvervs-

mæssig anvendelse af pesticider i DBO en særskilt tilladelse fra kommunen /17/. Narturvarsdver-

kets anbefaler kommunerne, at man helt undgår at anvende pesticider i zone 1, mens eventuelle 

tilladelser i de andre zoner beror på en konkret risikovurdering. Disse tilladelser gives for en 1 – 

5 årig periode. De berørte landmænd får ingen kompensation, men de har mulighed for - via ret-

tens vej - at få tildelt erstatning. Mange landmænd søger om dette, men kun få får tildelt erstat-

ning, idet man anser det som en "national nødvendighed" at beskytte vandmiljøet. Det er kom-
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munerne og i nogle tilfælde landstyrelserne der, på baggrund af vandforsyningernes indstilling, 

beslutter, om et givent område skal udlægges som DBO. Forud for denne beslutning er der en 

høringsrunde, hvor de forskellige interessenter har mulighed for at komme med indsigelser. Ofte 

er der stor lokal interesse og modstand imod disse DBO, idet den grundet den restriktive lovgiv-

ning påvirker erhvervet. Som følge heraf diskuteres det i Sverige, hvorvidt man skal kompensere 

de berørte landmænd. Indtil videre er DBO fastlagt for 60 – 70 % af de almene vandforsyninger.  

 

Hvorvidt der gives tilladelse til en given pesticidanvendelse i DBO, beror på kommunernes risiko-

vurdering. Denne risikovurdering foregår efter helt andre retningslinjer end den nationale, idet 

den foretages ud fra et simpelt beslutningsdiagram, der kombinerer jordtype med stoffets mobili-

tet/20/. Pesticider må ikke anvendes på jorde uden muldlag eller jorde med ingen eller begræn-

set vegetation (såsom industriområder, vejrabatter, gader, gårdspladser og jernbanestræknin-

ger). Pesticider med høj mobilitet (de såkaldte lättrörliga pesticider) må derudover ikke anvendes 

på grovsandede jorde med lavt organisk indhold (organisk materiale<2.5 % og lerindhold < 

15 %). Pesticider er klassificeret som lättrörliga såfremt modelleringsresultater viser, at det ud-

vaskes til grundvandet i gennemsnitskoncentrationer over 0.05 µg/l, og ud fra disse kriterier ud-

arbejdede man i 2007 en generel liste, der omfattede 14 stoffer /18/. Man er imidlertid p.t. ved 

at ændre praksis, og NV og SJU er ved at udarbejde nye retningslinjer. Dette sker dels fordi den-

ne nuværende risikovurdering ikke tager højde for præferentiel strømning, og dels fordi det rent 

praksis har vist sig svært at holde listen med “lättrörliga pesticider” opdateret, hvorfor denne 

vurdering nu er lagt ud til sagsbehandlerne i de enkelte kommuner /19/. Man ønsker nu at skifte 

til en mere ensartet procedure, der er nemmere for kommunen at administrere. Til dette formål 

har SLU udviklet et brugervenligt modelleringsværktøj MACRO DB. Omend denne model er taget i 

brug i nogle kommune, er de endelige retningslinjer for, hvordan den lokale risikovurdering skal 

foregå fremover endnu ikke fastlagt. Ifølge landbruget har kommunerne de seneste par år givet 

flere afslag end tidligere. Derudover er der stor forskel på, hvor restriktive de forskellige kommu-

ner er, hvilket landbruget også finder problematisk. De svenske rullestensåser, som udgør en 

ubeskyttet grundvandsforekomst, er mange steder i hydrologisk kontakt med overfladevandssy-

stemet. I disse områder er man i vandplanerne derfor særlig opmærksom på grundvandsbeskyt-

telse som middel for at beskytte vandløbskvaliteten.  
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6. ENGLAND 

Cirka 1/3 af den engelske vandforsyning er baseret på grundvand. Denne andel er størst i det 

sydøstlige England, hvor ca. 70 – 80 % af vandforsyningen er baseret på grundvand /22/. Tidli-

gere kunne vandværkerne typisk klare sig ved simpel vandbehandling, men i de seneste år er 

andelen af vandværker, der grundet pesticider anvender avanceret vandbehandling, steget, og 

avanceret vandbehandling er efterhånden ret almindeligt mange steder. Som følge heraf er 

vandpriserne steget markant de seneste år. Om end folk generelt er meget miljøbevidste, har 

problematikken vedr. rent grundvand ikke tidligere haft det store fokus hos befolkningen. De se-

neste år er folks bevidsthed omkring grundvand dog steget, primært fordi de miljømæssige 

aspekter i forbindelse med indvindingen af skifergas samt problemer med faldende grundvands-

spejl har været debatteret ivrigt i medierne. 

 

I forhold til grundvandkvaliteten er nitrat det store problem. Pesticidproblematikken er primært 

fokuseret omkring overfladevand, selvom man også finder pesticider i grundvandet. Ifølge EA 

(Environmental Agency) er det ca. 1/3 af de grundvandsforekomster, der jvf. vandrammedirekti-

vets klassifikation har ringe kemisk tilstand, der skyldes pesticidforurening. Samlet set svarer 

dette til 5 % af de identificerede grundvandsforekomster. EA forventer imidlertid, at problemets 

omfang vil stige i de kommende år, efterhånden som data vedrørende vandværkernes råvands-

kvalitet bliver indsamlet og analyseret. En aktivitet som netop er igangsat (se afsnit 6.2). Samlet 

set er ca. 72 % af Englands areal landbrugsland fordelt på 57 % græsarealer, 35 % afgrøder og 

brakmarker og 7 % andre landbrugsaktiviteter.  

 

6.1 Organisering 

I England varetages grundvandsbeskyttelsen primært at de statslige organisationer. Alt vedrø-

rende registrering og godkendelse af pesticider varetages af Chemicals Regulation Directorate 

(CRD), mens ansvaret for hele vandmiljøet inklusiv grundvandet forvaltes af Environmental 

Agency (EA). Sidstnævnte er organiseret i 1 hovedkontor, 7 regionale kontorer samt 20-30 lokale 

kontorer. Hovedkontoret udarbejder generelle vejledninger, nationale evalueringer og bliver in-

volveret i de tilfælde, hvor der er behov for nationale indgreb/lovændringer i forhold til at beskyt-

te vandmiljøet. De regionale kontorer er ansvarlige for selve implementeringen af de forskellige 

vandplaner (implementering af head office plans), og i forbindelse hermed er de lokale kontorer, 

grundet deres lokale kendskab, ansvarlig for al "on the ground work" herunder også fastlæggelse 

af moniteringsprogrammet (prøvetagningssteder samt fastlæggelse af analyseprogrammer). 

Drinking Water Inspectorate (DWI) er ansvarlige for drikkevandskvaliteten for de store offentlige 

vandforsyninger, mens kommunerne har tilsvarende ansvar for de små private vandforsyninger. 

Men derudover er kommunernes rolle i grundvandsbeskyttelsen ret begrænset.  

 

6.2 Generel beskyttelse 

I den nationale godkendelsesordning foretages modelleringen med de standardiserede FOCUS 

scenarier Hamburg, Kremsmünster, Cathedeau og Okhamton, som modelleres med modellen 

PEARL og PELMO. Den nationale godkendelsesordning tager højde for præferentiel transport, idet 

man for moderat og stærkt sorberende pesticider (Koc>100) kræver, at FOCUS scenariet Chate-

deau modelleres med MACRO modellen, som beskriver den præferentielle transport /23/. Et gi-

vent pesticid bliver tilladt anvendelse i England, hvis den årlige gennemsnitskoncentration i alle 4 

scenarier er mindre end 0,1 μg/l i 80 % af de simulerede år /24/. Samlet set anslås det, at man 

med disse scenarier beskytter 97,8 % af det engelske grundvand /25,26/. Såfremt sorptionen er 

pH afhængig, anvendes den mest restriktive Koc værdi til modelleringen, men ellers anvendes de 

af EU fastsatte middelværdier for både DT50 og Koc. Derudover har man i England udarbejdet 

specifikke modelleringsværktøjer (HardSPEC), der estimerer udvaskningsrisikoen ved anvendelse 

af pesticider på befæstede arealer langs jernbanestrækninger/27/. Eftersom denne særlige pesti-

cidanvendelse er problematisk for grundvandet (idet jordens beskyttende muldlag er bortgravet) 

er der kun 3 pesticider, der er tilladt til anvendelse langs jernbaner i England (glyphosat, flazas-

ulfuron  og diflufenican). 
 

Den nationale grundvandsmonitering omfatter 3.000 boringer, der analyseres mellem 1 – 4 gan-

ge årligt. Det er de lokale kontorer, der er ansvarlige for selve moniteringen, og data indrappor-

teres løbende i nationale databaser. Tidligere blev data afrapporteret i form af årlige rapporter, 
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der angav i hvor høj grad, man fandt pesticider i grundvandet i koncentrationer, der oversteg 

grænseværdien. I forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet har man de sene-

ste år ændret praksis. I stedet for de årlige evalueringer gennemgås moniteringsdata nu hvert 3. 

år, og det afrapporteres, hvorvidt de givne grundvandforekomster jf. Vandrammedirektivets klas-

sifikation har god eller ringe kemisk tilstand. Årsagen til, at en given grundvandsforekomst har 

ringe kemisk status, bliver ligeledes afrapporteret /22/.  Til dette formål har man udviklet stan-

dardiserede værktøjer, der på baggrund af de indkomne moniteringsdata samt enkelte manuelle 

input, automatisk foretager denne analyse.  

 

Analyseprogrammet varierer fra region til region, hvor man forsøger at tilpasse analyseprogram-

merne til de regionale forhold. Analyseprogrammet revideres hvert 5. år på baggrund af 1) resul-

tater fra en screeningsanalyse, hvor udvalgte prøver analyseres for 200 – 300 stoffer, 2) afgrø-

dedata, der giver en indikation om, hvilke pesticider der typisk anvendes. Man arbejder p.t. for at 

få konkrete forbrugsdata for pesticider for herigennem at kunne forbedre analyseprogrammerne 

yderligere.  

 

Som noget relativt nyt skal vandværkerne nu analysere deres råvand og indrapportere analyse-

resultaterne til DWI, hvor data samles i nationale databaser. Data bliver herefter evalueret af EA, 

som - med henblik på implementering af vandrammedirektivets artikel 7.33 - undersøger forure-

ningstendensen af forurenende stoffer herunder pesticider. Hvis forureningstendensen er stigen-

de, oprettes beskyttelseszoner (safegaurd zones) omkring de pågældende boringer /29/. På nu-

værende tidspunkt har man oprettet 200 beskyttelseszoner (svarende til 10 % af de store ind-

vindingsboringer), hvoraf de 40 skyldes stigende forureningstendens med pesticider (se afsnit 

6.3). Denne aktivitet er netop igangsat, men EA forventer som følge heraf et langt tættere sam-

arbejde med DWI fremover. 

 

Der er et tæt samarbejde mellem EA og CRD, og som følge heraf bliver CRD holdt opdateret med 

moniteringsresultaterne fra ovennævnte programmer.  

 

Man tilstræber en restriktiv godkendelsesordning, der sikrer, at pesticiderne ikke findes i grund-

vandet i koncentrationer over 0,1 μg/l. Hvis man– mod forventning – alligevel finder godkendte 

pesticider i grundvandet over grænseværdien, vil EA's regionale kontorer vurdere, hvilke tiltag 

der i givet fald skal igangsættes. Hvorvidt problemet kan løses via lokale initiativer, eller om det 

er nødvendigt med nationale reguleringer, vurderes fra sag til sag. Nationale reguleringer er fore-

taget for at beskytte overfladevandet, men det er de sidste mange år ikke sket i forbindelse med 

grundvandsbeskyttelse. Dels er det sjældent, man ser fund af de pesticider, der i dag anvendes i 

landbruget. Derudover er det fra myndighedernes side uhyre svært at relatere givne overskridel-

se til regelret anvendelse af det pågældende pesticid. Det er med andre ord meget vanskeligt for 

myndighederne at godtgøre, at givne overskridelser ikke skyldes forurening fra punktkilder eller 

tidligere tiders anvendelse, hvor mange pesticider var tilladt i langt højere dosering. Som følge 

heraf er det svært at anvende moniteringsdata i regulativ sammenhæng. Ekspropriering er mu-

ligt, men det er meget bekosteligt, og de personer, vi talte med, var ikke bekendt med fortilfælde 

i England, hvor ekspropriering var anvendt som virkemiddel mod grundvandbeskyttelse. 

 

Om end beskyttelsesgraden ikke er direkte defineret, vil den ændrede afrapporteringsform gøre, 

at man kun "opdager og reagerer" på givne overskridelser såfremt 1) der påvises stigende foru-

reningstendenser i vandværkernes råvandskontrol eller 2) den kemiske tilstand af en grund-

vandsforekomst er klassificeret som ringe. Sidstnævnte vil i praksis sige, at grænseværdien er 

overskredet i det, der svarer til 20 % af grundvandsforekomsten/29,30/.  
  

                                                
3Vandrammedirektivet artikel 7.3: Medlemsstaterne sørger for den nødvendige beskyttelse af de udpegede vandforekomster 

for at undgå en forringelse af deres kvalitet med henblik på at reducere omfanget af den rensning, der kræves til fremstilling 

af drikkevand. Medlemslandene kan oprette beskyttelseszoner for disse forekomster.  

.  
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6.3 Målrettet beskyttelse 

Ligesom i andre lande har man i England udlagt drikkevandsbeskyttelsesområder (DBO) omkring 

de store indvindingsboringer. Modsat andre lande, er det i England ikke muligt at pålægge re-

striktioner på pesticidanvendelsen indenfor DBO, hvorfor man forsøger derimod at løse eventuelle 

problemer ad frivillig vej. 

 

DBO, som i England omfatter hele indvindingsoplandet, er opdelt i tre zoner fastlagt ud fra op-

holdstiderne i grundvandet:  

 

 1 zone: Det område hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mindre end 50 da-

ge. 

 2 zone: Det område hvorfra transporttiden (i grundvandet) til boringen er mellem 50 og 400 

dage.  

 3 zone: Det område som ikke er omfattet af zone 1 og zone 2.  

 

Som tidligere nævnt undersøges forureningstendenser i de enkelte boringer, og hvis denne er 

stigende, bliver zone 1 og zone 2 udlagt som "safegaurd zones" for den pågældende boring (se 

afsnit 6.2). Hvad angår pesticider, er der ingen juridiske restriktioner vedrørende pesticidanven-

delsen i de tre zoner, om end det er generel praksis, at der i zone 1 ikke placeres biobede og ikke 

anvendes mobile og persistente pesticider langs jernbanestrækninger. Derimod forsøger man ad 

frivillig vej, med hjælp fra henholdsvis private og offentlige organisationer, at mindske pesticid-

belastningen af vandmiljøet.  

  

For 12 år siden varslede regeringen med at indføre særlig afgift på alt salg af pesticider. Dette 

forslag mødte kraftig kritik fra landbruget og industriens side, der mente, at man ad frivillig vej 

kunne opnå tilsvarende resultater, nemlig at minimere pesticiders skadesvirkning på mennesker 

og miljø. Dette førte til dannelse af "Volentary initiative” (VI), en privat organisation, der i dag er 

aktiv i størstedelen af det engelske landbrug (http://www.voluntaryinitiative.org.uk). Via en ræk-

ke initiativer forsøger VI ad frivillig vej at påvirke landmændene til en mere miljøbevidst anven-

delse af pesticider. Der er et meget tæt samarbejde mellem EA og VI, som mødes regelmæssigt 

flere gange om året.  Eksempelvis arbejder de to organisationer sammen om at udarbejde "sa-

feguard action plans" for boringer med stigende forureningstendens af pesticider.  VI spiller her 

en meget aktiv rolle både i udarbejdelsen af selve planen samt i den efterfølgende implemente-

ring. VI bliver også inddraget, hvis man i grundvandmoniteringen finder pesticider i koncentratio-

ner, der overstiger grænseværdien. Et eksempel herpå er sagen omkring bentazon, som man of-

te finder i grundvandet over den tilladte grænseværdi. Der var ikke datagrundlag for at kunne 

iværksætte national regulering. Derimod har VI iværksat målrettet rådgivning for at fremme en 

mere miljøbevidst anvendelse af dette pesticid (se bilag 1.). Derudover er det strategiske samar-

bejde "Catchment Sensitive farming" mellem 3 offentlige organisation (EA, Natural England og 

Department for Environment, Food and Rural Affairs - Defra) også aktive i forhold til at iværk-

sætte initiativer, der på lokalt plan skal mindske landbrugets påvirkning af vandmiljøet 

(https://www.gov.uk/catchment-sensitive-farming). Man foretrækker således frivillige aftaler, 

hvor de berørte landmænd ikke kompenseres for at ændre sprøjtepraksis. Lykkedes dette ikke, 

er det de seneste år blevet muligt for de engelske vandværker at kompensere landmænd for at 

ændre sprøjtepraksis. Ekspropriering er muligt, men det er meget bekosteligt, og de personer, vi 

talte med, var ikke bekendt med fortilfælde i England, hvor ekspropriering var anvendt som vir-

kemiddel mod grundvandbeskyttelse. 

 

Mange engelske vandløb er belastet med pesticider, men i forhold til andre forureningskilder an-

ses et givent pesticidinput fra grundvandet imidlertid ikke at være væsentligt. I forbindelse med 

den treårige afrapportering undersøges årsagerne til, at et givent vandløb ikke overholder de 

fastsatte miljømål. P.t. er der intet, der tyder på, at pesticidudledning fra grundvandet skulle væ-

re en medvirkende årsag til, at disse vandløb ikke overholder de fastsatte miljøkrav. Som følge 

heraf er der i de dele af vandplanerne, der omfatter overfladevandet, ikke meget fokus på de 

grundvandsbeskyttende tiltag. Fra EA's hovedkontors side er man dog meget bevist om, at koor-

dinering/samspil i forhold til pesticidproblematikken i henholdsvis grundvand og overfladevand er 

nødvendig, og man forsøger at facilitere disse via fælles møder m.v.   

https://www.gov.uk/catchment-sensitive-farming
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7. DANMARK 

I Danmark er vandforsyningen udelukkende baseret på grundvand. Det er målet, at grundvandet 

kun skal gennemgå en simpel vandbehandling, og at avanceret vandbehandling kun tillades, så-

fremt en konkret vurdering af de tekniske og økonomiske forhold viser, at avanceret vandbe-

handling er det bedste alternativ til at sikre drikkevandsforsyningen for det pågældende vand-

værk. Det at have rent grundvand er højt prioriteret på den politiske dagsorden og i folks be-

vidsthed, og der er ofte fokus på emnet i medierne. 

 

Danmark er karakteriseret ved et intensivt landbrug, der dækker 60 % af arealet  

 

I Danmark er der siden 1995, hvor det blev almindeligt at analysere for pesticider i grundvandet 

og i vandværkernes indvindingsboringer, blevet fundet pesticider, som igennem årene har lukket 

en del vandforsyningsboringer/29/. Naturstyrelsen har med en ændring af bekendtgørelse 1024 i 

december 2012 sørget for, at ejeren af et vandforsyningsanlæg årligt skal indberette antallet af 

lukkede boringer og årsagerne til lukningerne til kommunalbestyrelsen og Jupiter-databasen for 

derigennem at skabe klarhed over det præcise antal af lukkede boringer og årsagerne hertil. 

 

Både i Grundvandsovervågningen(GRUMO)og i vandværkernes boringskontrol er det hovedsage-

ligt ”ældre” pesticider, som nu er forbudt, eller hvor anvendelsen i de senere år er blevet kraftigt 

reguleret, der analyseres for, og det er typisk disse, som findes i grundvandet, hvilket skyldes, at 

alderen af det indvundne drikkevand i Danmark typisk er nogle årtier gammelt. I Grundvands-

overvågningen blev der i 2011 fundet pesticider i 39 % af indtagene, og indholdet var over 

grænseværdien i 11 % af tilfældene. I vandværkernes boringskontrol blev der tilsvarende fundet 

pesticider i 23 % af boringerne, og grænseværdien var overskredet i 4 % af tilfældene /32/.  

 

I Danmark er de nationale moniteringsprogrammer for pesticider hovedsagligt fokuseret på 

grundvandet /33/. De nationale moniteringsprogrammer(NOVANA) omfatter også årlige pesti-

cidmålinger i vandløb og søer, men hvor de indsamlede grundvandsdata analyseres og afrappor-

teres årligt, er der siden 2007 ikke sket nogen regelmæssig afrapportering af tilsvarende vand-

løbsdata. Dette forventes at blive gjort ved udløbet af den nuværende NOVANA-periode i 2015. 

 

7.1 Organisering 

I Danmark varetages grundvandsbeskyttelsen både af staten, regionerne og kommunerne. Alt 

vedrørende registrering og godkendelse af pesticider varetages af Miljøstyrelsen, mens ansvaret 

for vandplanerne, som inkluderer grundvandet, ligger hos Naturstyrelsen. Staten er ligeledes an-

svarlig for de nationale overvågningsprogrammer. 

 

I Danmark er der udpeget ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD), som skal dæk-

ke det nuværende og fremtidige drikkevandsbehov. Naturstyrelsen har det overordnede ansvar 

for at kortlægge geologi og grundvand i OSD samt i vandværkers indvindingsoplande uden for 

OSD, herunder også at udpege følsomme indvindings- og indsatsområder.  

 

Kommunerne er grundvandsmyndighed og udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 

Indsatsplanerne giver mulighed for at stille krav om, at brug af pesticider reduceres eller helt op-

hører, hvis de konkret kan begrunde det. Samme mulighed har kommunerne inden for boring-

snære beskyttelsesområder. Kommunerne har således en stor rolle i grundvandsbeskyttelsen i 

Danmark. 

 

I Danmark spiller vandforsyningerne også en rolle i grundvandsbeskyttelsen, idet flere vandfor-

syninger har medvirket til f.eks. skovrejsning i sårbare indvindingsområder og har indgået frivilli-

ge aftaler med landmændene om pesticidfri dyrkning i sårbare indvindingsområder.  

 

7.2 Generel beskyttelse 

I den nationale godkendelsesordning foretages modelleringen med enten det standardiserede 

FOCUS scenarie Hamburg eller to nationale scenarier Langevad og Karup. I modelleringen an-

vendes 80 percentilen for DT50 og 20 percentilen for Koc  til at beskrive henholdsvis nedbrydning 

og sorption. Et givent pesticid bliver tilladt anvendelse i Danmark, hvis det i højest 1 ud af 20 si-
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mulerede år (svarer omtrentligt til 5 % af de simulerede år) udvaskes i gennemsnitskoncentrati-

oner, der ligger over 0,1 μg/l. 

 

I forhold til udvaskning af metabolitter adskiller den danske lovgivning sig fra andre EU lande. I 

Danmark må ingen metabolitter udvaskes over den tilladte grænseværdi, mens man i andre lan-

de tillader, at de såkaldte ”ikke relevante” metabolitter udvaskes over grænseværdien. Ifølge 

MST har dette danske forbehold over for metabolitter ført til, at en del pesticider gennem årene 

ikke er blevet tilladt anvendelse i Danmark. Hvorvidt en given metabolit er relevant eller ej, vur-

deres i EU på baggrund af stoffets toksikologiske egenskaber. 

 

I Danmark anvender man ikke specifikke model scenarier til at vurdere risikoen for pesticidan-

vendelser på befæstede arealer såsom langs jernbanestrækninger. Eftersom denne særlige pesti-

cidanvendelse er problematisk for grundvandet (idet jordens beskyttende muldlag er bortgravet), 

foretages der altid en særskilt ad hoc vurdering for hvert enkelt pesticid, og i dag er der kun en-

kelte pesticider, der er tilladt anvendelse på befæstede arealer. De tilladte pesticider er glypho-

sat, diflufenican samt sæbestoffer, og derudover har Bane Danmark fået en speciel tilladelse til at 

anvende MCPA langs jernbanestrækningerne ved punktsprøjtning på de arealer, hvor der fore-

kommer padderokke.  

 

De to nationale scenarier Langevad og Karup blev udpeget i forbindelse med NPO-redegørelsen 

som "realistiske worst-case" scenarier i forhold til nitratudvaskning, men det er ikke undersøgt, 

om dette også gør sig gældende i forhold til pesticidudvaskning. Hovedparten af godkendelserne 

bliver imidlertid givet på baggrund af Hamborg scenariet, og der foreligger ingen publicerede un-

dersøgelser, der kvantificerer, hvor repræsentativ dette scenarie er for danske forhold. Ifølge 

MSTs erfaring er resultaterne fra Hamborg scenariet, på nær enkelte undtagelser, sammenligne-

lige eller mere restriktive end den udvaskning, der reelt observeres på varslingssystemets mar-

ker (se nedenfor). En modelleringsøvelse udført med pesticidmodellen MACRO i 2007 viste imid-

lertid, at Hamborg scenariet for visse pesticidanvendelser var mindre konservativt end tilsvaren-

de modelkørsler på Varslingssystemets marker/34/. Efterfølgende er modelleringerne og vurde-

ring heraf revideret i en mere restriktiv retning.  

 

Den nuværende godkendelsesordning tager ikke direkte hensyn til præferentiel transport, efter-

som denne transportvej ikke er inkorporeret i de mest anvendte modeller (PEARL og PELMO). 

Modeller, der anvender præferentiel transport, kan benyttes men det er ikke et krav fra myndig-

hedernes side. Om end man anerkender, at denne transportvej er væsentlig på lerjordene, har 

man endnu ikke fundet egnede værktøjer til at håndtere dette. De stoffer, hvor en "ad-hoc vur-

dering" skønner, at der er en potentiel mulighed for udvaskning, bliver undersøgt på varslingssy-

stemets marker (se nedenfor). Resultaterne fra varslingssystemet bekræfter for størstedelen af 

stofferne, at modelsimuleringerne er konservative.  

 

Den nationale grundvandsmonitering GRUMO omfatter i dag 990 indtag, fordelt på 63 monite-

ringsoplande, som analyseres med forskellige prøvetagningsfrekvenser. Dertil kommer vandvær-

kernes boringskontrol. Hyppigheden af boringskontrolanalyser i aktive indvindingsboringer af-

hænger af, hvor store mængder drikkevand, det pågældende vandværk producerer med prøve-

tagninger hvert 5. år til hvert 3. år. I gennem de seneste 5 år er der indberettet data fra ca. 

1.600 boringer til den nationale database JUPITER /32/. Herfra afrapporterer GEUS data i form af 

en årlig rapport, som bl.a. anvendes til at evaluere og evt. revidere vandværkernes kontrolpro-

gram for pesticider.  

 

Derudover moniterer Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP), om 

godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved regelret an-

vendelse på udvalgte testmarker (www.pesticidvarsling.dk). Formålet med programmet er at give 

et tidligt varsel om risiko for påvirkning af grundvandet ved regelret anvendelse af godkendte pe-

sticider under realistiske danske forhold. Hvis et godkendt pesticid eller dets nedbrydningspro-

dukter udvaskes i uacceptable koncentrationer, skal resultaterne kunne give grundlag for, at Mil-

jøstyrelsen kan igangsætte en revurdering af det pågældende stof.  

 

Der er en meget tæt kontakt mellem MST/NST og GEUS, hvorfor de ansvarlige myndigheder er 

fuldt informeret om moniteringsresultaterne, herunder eventuelle overskridelser.  

http://www.pesticidvarsling.dk/
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Man tilstræber en restriktiv godkendelsesordning, der sikrer, at pesticiderne ikke findes i grund-

vandet i koncentrationer over 0,1 μg/l. Hvis man – mod forventning – alligevel finder godkendte 

pesticider over grænseværdien i grundvandet, vurderer MST fra sag til sag, om dette skal føre til 

regulering af pesticidanvendelsen. Beskyttelsesgraden for grundvand er ikke konkret defineret 

ved udbredelser i tid og rum eller ved et minimum antal overskridelser. Generel praksis i MST, 

når moniteringsdata vurderes, er, at gennemsnitskoncentrationen i det grundvand, der dannes 

under en mark, som årsmiddel ikke må overskride grænseværdien på 0,1 μg/l. I de nationale 

moniteringsprogrammer (GRUMO og boringskontrollen) er det uhyre svært at relatere givne 

overskridelser til regelret anvendelse af det pågældende pesticid. Det er med andre ord meget 

vanskeligt at vurdere, om givne overskridelser skyldes forurening fra punktkilder eller tidligere ti-

ders anvendelse, hvor mange pesticider havde en mindre restriktiv godkendelse (dvs. var tilladt i 

flere afgrøder, højere dosering, kritiske tidspunkter etc.). Som følge heraf er det svært at anven-

de disse moniteringsdata i regulativ sammenhæng, og MST tillægger derfor moniteringsdata fra 

Varslingsystemet størst betydning. Varslingssystemet tester, om godkendte pesticider og deres 

nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved regelret anvendelse på udvalgte testmarker 

(www.pesticidvarsling.dk). Resultater herfra indgår sammen med danske og udenlandske god-

kendelsesmyndigheders vurdering samt anden dokumentation, når MST vurderer udvaskningsri-

sikoen for et givent pesticid.  

 

Derudover skal det nævnes at der er indgået frivillige aftaler med landets kommuner om at redu-

cere eller indstille pesticidanvendelsen på offentlige arealer. Som resultat af disse aftaler er pe-

sticidforbruget på offentlige arealer de seneste år reduceret med 89 % /35/.   

 
 

7.3 Målrettet beskyttelse 

I vandplanerne er der fokus på den kemiske og kvantitative tilstand af alt grundvand – både de 

dybe grundvandsmagasiner, der typisk bruges til produktion af drikkevand og de mere overflade-

nære magasiner, der typisk har kontakt med overfladevandet. Nogle indsatser i vandplanerne er 

henvist til en generel og målrettet indsats, der allerede er implementeret i Danmark. Det gælder 

bl.a. grundvandskortlægningen og indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse.  

 

Den målrettede beskyttelse foregår primært i de områder, hvor grundvandet indvindes, og i de 

områder, der i grundvandskortlægningen af OSD områder og indvindingsoplande til almene 

vandværker er udpeget som sårbare over for forskellige typer af forurening. Kommunerne udar-

bejder på baggrund af kortlægningen indsatsplaner i samarbejde med vandforsyningerne og an-

dre interessenter i indsatsområdet. Indsatsplanerne kan indeholde rådighedsindskrænkninger for 

landmænd og andet erhverv om brug af pesticider, hvis en konkret vurdering viser, at der er risi-

ko for forurening af grundvandet. Indenfor OSD kan disse rådighedsindskrænkninger pålægges i 

de områder hvor grundvandsdannelsen primært sker.  

 

Derudover kan kommunerne etablere boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring indvin-

dingsboringer. BNBO'erne etableres ud fra de lokale grundvandsforhold og kan fx etableres, så 

transporttiden fra beskyttelsesområdets rand til boringen er mellem 0,25 og 2 år. Størrelsen af 

BNBO fastlægges lokalt af kommunen på baggrund af forskellige forhold. I BNBO'er kan der gen-

nemføres en indsats til at sikre grundvandet mod forurening fra pesticider efter en konkret vur-

dering af de enkelte forhold. I indsatsområder og BNBO kan der således udstedes påbud/forbud 

mod f.eks. anvendelse af pesticider i landbruget, andre erhverv samt private haver(kun BNBO). 

Hvis der via et påbud/forbud sker sådanne rådighedsindskrænkninger i ejerens mulighed for at 

bruge pesticider, kan ejeren modtage erstatning, som finansieres via vandforsyningens takster.   

 

Naturstyrelsen har i 2012 givet tilskud til kommunerne til at få etableret BNBO'er omkring ind-

vindingsboringerne for at beskytte drikkevandet, og 17 kommuner har fået bevilliget tilskud. Til-

skudsordningen fortsætter i 2013, hvor forventningen er, at et tilsvarende antal kommuner opnår 

tilskud til etableringen af BNBO’er.  

 

I forbindelse med indvindingstilladelse til en indvindingsboring er der mulighed for at etablere en 

10-meter beskyttelseszone rundt om boringen, hvor der ikke må ske oplag eller anvendelse af 

stoffer herunder pesticider, som kan forurene grundvandet. Derudover er det med vedtagelsen af 

http://www.pesticidvarsling.dk/
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Miljøbeskyttelseslovens (MBL) § 21b blevet obligatorisk at etablere en 25-meter zone rundt om 

alle indvindingsboringer til almene vandforsyninger, hvor der ikke må gødskes eller sprøjtes med 

pesticider. MBL § 21b gælder dog kun for erhvervsmæssige eller offentlige formål, og kan derfor 

ikke anvendes over for private grundejere. 10-meter zonen omkring boringen ejes ofte af vand-

forsyningen, eller arealet lejes af ejeren, således at det er vandforsyningen, der har ansvaret for 

anvendelsen af arealet. Ejeren af arealet i zonen fra 10 meter til 25 meter, som pålægges re-

striktioner for brug af pesticider og gødskning, godtgøres af vandforsyningen med et årligt beløb, 

der er fastsat i lovgivningen.  

 

Vandforsyningerne spiller en stor rolle i grundvandsbeskyttelsen i Danmark, idet landmændene 

typisk kompenseres over vandtaksterne. Endvidere har flere vandforsyninger indgået frivillige af-

taler med landmænd om reduceret eller intet brug af pesticider på sårbare arealer i indvindings-

oplandet til vandværksboringen.    
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8. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DANMARK 

 

Den samlede beskyttelse af grundvandet over for pesticider består af generelle og målrettede til-

tag, hvor vægten mellem de to varierer fra land til land. De generelle tiltag beskytter hele grund-

vandsressourcen, mens de målrettede tiltag beskytter grundvandet, hvor det et mest sårbart og 

indvindes til produktion af drikkevand. 

 

I de foregående kapitler er de enkelte landes forskellige modeller for grundvandsbeskyttelse i 

forhold til pesticider beskrevet. I dette kapitel vurderes den danske model i forhold til de øvrige 

landes generelle og målrettede beskyttelse, og muligheder og opmærksomhedspunkter for alter-

nativ måder til beskyttelse af grundvandet mod pesticider i Danmark beskrives og vurderes.  

 

8.1 Generel beskyttelse 

Den generelle grundvandsbeskyttelse i Danmark vurderes samlet set at være mere restriktiv end 

de andre undersøgte lande (herefter udlandet), om end de udenlandske erfaringer giver anled-

ning til enkelte opmærksomhedspunkter, som man med fordel kunne overveje at arbejde videre 

med i Danmark. I tabel 3 er vist en skematisk sammenligning af de forskellige landes generelle 

beskyttelse.  

 

Langt de fleste pesticider bliver i dag godkendt på bagrund af regulative modeller4, som I Dan-

mark anvendes mere restriktivt end i udlandet. Hvor man i udlandet som udgangspunkt anven-

der middelværdier for DT50 og Koc til at beskrive henholdsvis nedbrydning og sorption, benytter 

man i Danmark 80 percentilen for DT50 og 20 percentilen for Koc, hvilket er mere restriktivt. Mo-

delleringsresultaterne fortolkes ligeledes mere restriktivt, idet man kun tillader, at den årlige 

gennemsnitkoncentration overskrider 0,1 μg/l i 1 ud af 20 år, hvilket ligeledes er mere restriktivt 

end i udlandet (Tabel 3). I forhold til udvaskning af metabolitter er den danske lovgivning ligele-

des mere restriktiv end de andre lande. I Danmark må ingen metabolitter udvaskes over den til-

ladte grænseværdi, mens man i andre lande tillader, at de såkaldte ”ikke relevante” metabolitter 

udvaskes over grænseværdien. Ifølge MST har dette danske forbehold over for metabolitter ført 

til, at en del pesticider ikke er blevet tilladt anvendelse (eller er ansøgt om godkendelse) i Dan-

mark. 

 

Sammenlignet med udlandet har man i Danmark også langt bedre mulighed for via moniterings-

data at kontrollere og foretage opfølgning af den nationale godkendelsesordning. Et generelt og 

anerkendt problem i forbindelse med moniteringsdata er, at det fra myndighedernes side er 

svært at relatere givne overskridelse af grænseværdien med regelret anvendelse. Det er med 

andre ord uhyre vanskeligt for myndighederne at godtgøre, at givne overskridelser ikke skyldes 

forurening fra punktkilder eller tidligere tiders brug, hvor mange pesticider var tilladt i langt høje-

re dosering. Som følge heraf er det svært at anvende moniteringsdata i regulativ sammenhæng. 

Danmark har, som det eneste land, etableret et post-registrering moniteringssystem, det såkald-

te Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet. I Varslingsystemet tester man, 

om regelret anvendelse af pesticider forårsager udvaskning til grundvandet i uacceptable koncen-

trationer. Moniteringsdesignet muliggør, at fund af pesticider i uønskede koncentrationer kan re-

lateres til en regelret anvendelse af stoffet på den pågældende lokalitet. Varslingssystemet er 

derfor et vigtigt supplement til godkendelsesordningen, og moniteringsdata herfra har bidraget til 

regulering eller forbud af i alt 4 pesticider. 

 

En vigtig parameter i forhold til den modellering, der foregår i den nationale godkendelsesproce-

dure, er at vurdere, hvor repræsentativ det valgte model scenarier er for det pågældende land. 

På dette punkt adskiller Danmark sig fra de andre lande ved ikke at have publicerede undersø-

gelser, der belyser repræsentativiteten af de anvendte model scenarier. Tilsvarende gør sig gæl-

dende i Tyskland, men her har man netop igangsat et større forskningsprojekt, der skal belyse 

dette. I Danmark har man imidlertid netop besluttet at gennemføre en international evaluering af 

godkendelsesordningen og herunder forventer man også at vurdere repræsentativiteten af de 

anvendte scenarier.  

                                                
4 Se tabel 2 
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Dertil kommer også, at de regulative modeller, man i dag anvender i Danmark, ikke alle tager 

højde for præferentiel transport. Tilsvarende gør sig gældende i Tyskland og Holland, mens man i 

England og Sverige anvender modeller, som kan håndtere dette. I Sverige er præferentiel trans-

port imidlertid kun medtaget i den nationale godkendelsesordning, men ikke i den lokale risiko-

vurdering som kommunerne foretager i DBO (se afsnit 5.3). Det er almindelig accepteret, at 

præferentiel transport på lerjorde spiller en væsentlig rolle i udvaskningen af specielt stærkt, 

sorberende pesticider /36, 37/. Danske undersøgelser har også vist, at præferentiel transport på 

opsprækkede lerjorde er væsentlig for pesticidtransporten til det unge og højtliggende grundvand 

/38, 39/. Om end man anerkender, at denne transportvej er væsentlig på lerjordene, har man 

endnu ikke fundet egnede værktøjer til at håndtere dette. En generel udfordring for både Dan-

mark og andre lande er parameteriseringen af modeller med præferentiel transport, herunder at 

vurdere i hvor høj grad den valgte parameterisering er repræsentativt for de nationale forhold 

/2/.  

 
 

Tabel 3. Sammenstilling mellem den generelle grundvandsbeskyttelse mht. pesticider i de un-

dersøgte lande. De fundne opmærksomhedspunkter for Danmark er markeret med blåt. 

    Danmark Tyskland Sverige Holland England 

Nationale godkendelsesordning – modellering 

 

- 

Parameterisering af 

DT50, Koc 

80 og 20 percen-

til  

for hhv DT50, 

Koc1) 

Middel 

værdier1) 

Middel 

Værdier 

Middel 

Værdier 

Middel 

værdier1) 

- Antal simuleringssår 

(ud af 20 år) hvor den 

årlige simulerede ud-

vaskning må oversti-

ge 0,1µg/l 

 

1 år 4 år 4 år 10 år (10 % af 

de behandlede 

arealer)2 

4 år 

- Er der krav om mo-

dellering af præferen-

tiel transport? 

 

Nej Nej Ja   Nej Ja 

- Er det undersøgt, 

hvor repræsentative 

de anvendte modelle-

ringscenarie er? 

Nej Igangsat Ja  Ja Ja 

Mulighed for kontrol/opfølgning af godkendelsesordningen via moniteringsdata 

 Varslingssyste-

met 3) 

 

 

Meget vanskeligt at relatere givne overskridelser til regelret 

anvendelse 

 Andre opmærksomhedspunkter 

  

 

  Industrien 

redegør for 

overskridel-

ser af græn-

seværdien i 

grundvandet 

  Veldefineret 

operationel be-

skyttelsesmål 

for grundvandet  

  

1) Mere restriktive værdier anvendes, når sorption er pH afhængig, samt når der er stor variation mellem de 

enkelte målinger imellem (sidstnævnte gælder kun for Tyskland). 2) Holland har, som det eneste land, en 

fuldt distribueret model, hvorfor afskæringsværdierne omfatter derfor også arealfordelingen (se side 15). 3) 

Et moniteringssystem der under reelle feltforhold undersøger hvorvidt regelret anvendelse af godkendte pe-

sticider udvaskes til grundvandet. 

 

Opmærksomhedspunkter, som man med fordel kunne arbejde videre med i den nationale god-

kendelsesprocedure ville derfor være at undersøge, i hvor høj grad de anvendte modelleringssce-
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narier er repræsentative for danske forhold, samt at vurdere hvordan præferentiel transport kan 

indarbejdes i de regulative modeller.  
 

I forbindelse hermed vil det være relevant at nævne Holland, der som det eneste land har et vel-

defineret såkaldt ”operationelt beskyttelsesmål” for landets grundvand. Et lignende beskyttel-

sesmål tilpasset danske forhold vil i Danmark være gavnligt for at kunne vurdere 1) hvor repræ-

sentativt et givent modelleringsscenarier bør være, 2) hvordan forskellige typer af moniterings-

data anvendes og fortolkes i regulativ sammenhæng.  

 

Som et yderligere opmærksomhedspunkt kan nævnes, at man i Tyskland pålægger industrien at 

godtgøre, at eventuelle overskridelser fundet i grundvandsmoniteringen ikke skyldes regelret an-

vendelse af pesticider. I forhold til andre lande har man således flyttet bevisbyrden fra de regule-

rende myndigheder over på industrien. Udover den økonomiske fordel (en sådan udredning kan 

være ret bekostelig) giver dette tiltag industrien et stærkt incitament til at gøre en aktiv indsats 

for at mindske pesticidudvaskningen til grundvandet. I Tyskland findes flere eksempler på, at in-

dustrien havde handlet aktivt i forhold til at sikre, at de godkendte produkter håndteres og an-

vendes miljømæssigt forsvarligt i landbruget. Hvorvidt industrien vil igangsætte tilsvarende initia-

tiver i Danmark, som udgør et langt mindre marked end Tyskland, er imidlertid usikkert.  

 

8.2 Målrettet beskyttelse 

De målrettede beskyttelsestiltag er meget forskelligartet, og der foreligger ingen kvantitative tal, 

der viser i hvor høj grad disse er implementeret i de undersøgte lande. En direkte sammenligning 

landene imellem er derfor vanskelig. 

 

I alle de undersøgte lande foregår den målrettede beskyttelse primært i de zoner, som er udlagt 

som beskyttelseszoner omkring indvindingsboringerne. Størrelsen på de udlagte beskyttelsesom-

råder og omfanget af de beskyttende tiltag varierer fra land til land (Tabel 4).  

 

I Danmark har flere vandforsyninger indgået frivillige aftaler med landmænd om reduceret eller 

intet brug af pesticider på sårbare arealer i indvindingsoplandet til vandværksboringen. Derud-

over er de målrettede beskyttelsestiltag som kommunerne har mulighed for at foretage i sårbare 

områder og BNBO og OSD endnu ikke fuldt implementeret. I forhold til dette kommende arbejde 

giver de udenlandske erfaringer i specielt Holland anledning til enkelte opmærksomhedspunkter, 

som man med fordel kunne arbejde videre med i Danmark.   

 

I England baseres den målrettede beskyttelse udelukkende på frivillige aftaler, og de berørte 

landmænd kompenseres typisk ikke for at ændre sprøjtepraksis. De seneste år er det dog blevet 

muligt for de engelske vandværker at kompensere landmænd for at ændre sprøjtepraksis. Mange 

af initiativerne er iværksat inden for de seneste 10 år, og man har endnu ikke et samlet billede 

af, hvor effektive disse frivillige tiltag har været. Et interessant opmærksomhedspunkt fra Eng-

land er, at data fra vandværkernes råvandskontrol bliver indsamlet og analyseret med henblik på 

at fastlægge forureningstendensen af bl.a. pesticider for de enkelte boringer. Dette sker med 

henblik på implementering af vandrammedirektivets artikel 7.3.  

 

Den tyske model (baseret på forvaltningspraksis i Slesvig-Holsten) ligner den danske model, idet 

det er muligt for myndighederne at pålægge restriktioner på pesticidanvendelsen, såfremt en 

konkret vurdering skønner det nødvendig. I praksis har det imidlertid vist sig uhyre svært at 

gennemføre sådanne restriktioner, idet det kræver, at man kan demonstrere, at pesticidanven-

delse i et givent område påvirker grundvandskvaliteten. I Slesvig-Holsten er sådanne restriktio-

ner således kun indført i et af de i alt 26 drikkevandsbeskyttelsesområder. Ligesom i Danmark 

erstattes de berørte landmænd for pålagte restriktioner, eftersom det er en lovlig anvendelse af 

godkendte midler, der indskrænkes.  

 

Anderledes er det i Sverige og Holland, hvor man har man indført generel regulering på pesticid-

anvendelsen gældende i alle landets drikkevandsbeskyttelsesområder, og de berørte landmand 

kompenseres derfor ikke. 

 

I Sverige er al erhvervsmæssig anvendelse af pesticider som udgangspunkt forbudt i drikke-

vandsbeskyttelsesområderne, medmindre de enkelte kommuner giver særskilt tilladelse hertil. En 
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udfordring ved den svenske model er at udarbejde retningslinjer, der sikrer en ensartet og trans-

parent sagsbehandling blandt kommunernes sagsbehandlere. Dertil kommer, at ordningen er 

administrativ tung, idet hver enkelt landmand skal søge om en tilladelse gældende for en 1 – 5 

årig periode. En yderligere udfordring for den svenske model er at sikre, at den højtspecialisere-

de kompetence, som kræves for at kunne vurdere udvaskningsrisikoen for de mange nye pestici-

der, der løbende kommer på markedet, er til stede lokalt i kommunerne.  

 

I Holland har man valgt at indarbejde den målrettede beskyttelse omkring drikkevandboringerne 

direkte i den nationale godkendelsesordning, idet grænseværdien, som anvendes i den regulative 

modellering, er en faktor 10 lavere end i resten af landet (nedsat fra 0,1 til 0,01 µg/l). Der er tale 

om en differentieret restriktion, der kun rammer de mest ”udvaskelige” pesticider, hvorimod de 

pesticider, som i forvejen ikke udvaskes, ikke bliver pålagt yderligere restriktioner.  

 

I de fleste lande beror den målrettede beskyttelse på, at man lokalt kortlægger og målretter ind-

satsen i de pesticidfølsomme områder. I Danmark er det på sandjorde i princippet muligt at af-

grænse særligt pesticidfølsomme områder/40/, men en præcis arealudpegning forudsætter sup-

plerende kortlægning. På lerjorde er de faktorer, der lokalt er styrende for pesticidudvaskning til 

grundvandet primært opsprækning af jorderne i kombination med ormehuller og rodgange, som 

er vanskelige at kortlægge præcist på nationalt niveau. Som følge heraf foreligger der i Danmark 

pt. ingen retningslinjer for, hvordan disse sårbarhedskortlægninger skal foretages på nationalt 

niveau.  

 

I lyset af disse udfordringer er den hollandske model interessant, idet man frem for at foretage 

konkret vurderinger for hvert område har valgt en pragmatisk tilgang, hvor man øger den gene-

relle beskyttelse omkring alle landets boringer. Det bør ligeledes bemærkes, at de områder, hvor 

man i Holland pålægger disse generelle restriktioner, er langt større end i andre lande (Tabel 4). 

Dette til trods er der imidlertid tale om relativt små områder, som kun dækker 4 % af landets 

landbrugsområder. Denne model fokuserer derved kun på den del af grundvandet der indvindes 

til drikkevand, og ikke de områder uden for DBO som måtte være særligt sårbare overfor pestici-

der.  

 

Et yderligere opmærksomhedspunkt er, at man i Tyskland pålægger de indvundne vandmængder 

en afgift, som går til den såkaldte ”grundwasserabgabe”. En grundvandsfond, øremærket til for-

skellige tiltag inden for grundvandsbeskyttende aktiviteter.  

 

Mange af de udenlandske myndigheder gav udtryk for, at pesticidbelastning af deres vandløb var 

et problem, og som følge heraf havde det høj prioritet at minimere input af pesticider til vandløb. 

Sammenlignet med andre kilder anses et givent pesticidinput fra grundvandet imidlertid ikke at 

være væsentligt, og som følge heraf er der typisk intet "formelt samspil/koordinering" imellem 

den målrettede grundvandsbeskyttelse (som primært fokuserer på områderne omkring indvin-

dingsboringerne) og vandplanernes vandløbsbeskyttende tiltag. 

 

I Danmark foretages der på årligt basis målinger af pesticidbelastningen i de danske vandløb og 

søer. Disse data er tilgængelige og ved udløbet af den nuværende NOVANA-periode i 2015 vil der 

ske en samlet afrapportering. Den seneste nationale afrapportering fandt sted i 2007 og på nu-

værende tidspunkt har man derfor ikke et samlet billede af, i hvor høj grad de danske vandløb er 

belastet med pesticider, samt hvorvidt pesticidudvaskning fra markerne er væsentligt for vand-

løbskvaliteten. Denne viden er imidlertid relevant for at vurdere hvorvidt det er nødvendigt at fo-

retage yderligere koordineringen/samspil mellem de målrettede grundvandsbeskyttende tiltag 

(som primært er fokuseret omkring vandindvindingsområderne) og vandplanernes vandløbsbe-

skyttende tiltag.  
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Tabel 4. Sammenstilling mellem den målrettede grundvandsbeskyttelse i de undersøgte lande. 

De fundne opmærksomhedspunkter for Danmark er markeret med blåt.  

    Danmark Tyskland Sverige Holland England 

Målrettet beskyttelse 

- Inderste zone 

hvor anvendelse 

af pesticider er 

forbudt 

 

25 m 10-30 m 100 d1) 60 d1)   

- Størrelsen af de 

områder, hvor der 

kan indføres re-

striktioner på pe-

sticidanvendel-

sen1) 

Op til 2 år 

(BNBO) samt  

OSD 

50 dage 1 år 25 år 400 d 

 

 - Hvilke typer re-

striktioner pålæg-

ges i disse områ-

der 

Rådighedsind-

skrænknin-

ger/restriktion

er i anvendel-

sen af pestici-

der er mulige 

Restriktioner 

er mulige, 

men praktise-

res sjældent  

Al erhvervs-

mæssig pesti-

cidanvendelse 

kræver en 

særskilt tilla-

delse  

Målrettet 

forbud 

mod de 

"værste" 

pesticider  

Frivillige aftaler 

- Bliver berørte 

landmænd kom-

penseret Ja Ja Nej Nej Nogle gange 

 Andre opmærksomhedspunkter 

  

 

  National 

grundvands-

fond øremær-

ket til grund-

vandsbeskyt-

tende formål 

     

Forureningsten-

dens i den en-

kelte vand-

værksboring 

(VRD 7.3) 

 

1) Områdets størrelse er angivet som det område, hvorfra transport tiden fra områdets ydre rand til boringen 

er mindre end den angivne tid 
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9. KONKLUSION 

 

Sammenlignet med andre lande vurderes den danske model samlet set at være mere restriktiv i 

forhold til den generelle beskyttelse. De målrettede beskyttelsestiltag er meget forskelligartet, og 

der foreligger ingen kvantitative tal, der viser i hvor høj grad disse er implementeret i de under-

søgte lande. En direkte sammenligning landene imellem er derfor vanskelig.  

 

De udenlandske erfaringer giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter, som man med 

fordel kunne arbejde videre med både i forhold til den generelle og målrettede beskyttelse:  

 

 At undersøge i hvor høj grad de modelleringsscenarier, man i dag anvender i den nationale 

godkendelsesordning, er repræsentative for danske forhold, samt at vurdere hvordan præfe-

rentiel transport kan indarbejdes i de regulative modeller.  

 

 At definere et ”operationelt beskyttelsesmål” for landets grundvand, hvilket vil være gavnligt 

for at kunne vurdere, hvor repræsentativt et givent modelleringsscenarier bør være, samt 

hvordan forskellige typer af moniteringsdata anvendes og fortolkes i regulativ sammenhæng. 

 

 At indarbejde den målrettede beskyttelse omkring drikkevandboringerne direkte i den natio-

nale godkendelsesordning. Dette kunne eksempelvis gøres ved, at man i visse områder ind-

førte en sikkerhedsfaktor i den regulative modellering.  

 

 At pålægge industrien at godtgøre, at eventuelle overskridelser fundet i grundvandsmonite-

ringen ikke skyldes regelret anvendelse af pesticider. 
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