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Forord 

 

Denne rapport samler resultaterne fra undersøgelsen ”Screening for miljøfarlige forurenende stoffer i vand-

miljøet” som er igangsat af Naturstyrelsen.  

 

Undersøgelsen er udført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi v/ Institut for Miljøvidenskab, Aarhus 

Universitet i perioden 3. oktober til 17. december 2012. Undersøgelsen er udført af en projektgruppe, som 

bestod af seniorforskere Katrin Vorkamp, Rossana Bossi og Kai Bester samt laboranterne Annegrete 

Ljungqvist, Birgit Groth og Christel Christoffersen. Fra Naturstyrelsens side deltog Anna Gade Holm, Berit 

Borksted og Gudrun Frandsen Krog.  

 

Projektgruppen ønsker at takke alle prøveindsamlere.  Fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi hjalp 

Ulla Bollmann, Martin M. Larsen, Jakob Strand og Sigga Joensen med indsamlingen og klargøring af prøver. 

 

Screeningsundersøgelsen er gennemført under det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og 

NAturen (NOVANA). Formålet med screeningsundersøgelsen har været at bidrage med viden om tilstedevæ-

relsen af miljøfarlige forurenede stoffer i vandmiljøet, med henblik på at vurdere behovet for at inddrage 

stofferne i det fremtidige overvågningsprogram.  
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Sammenfatning 

   

EU-Kommissionen har i januar 2012 udsendt forslag om ændring af Europaparlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF (Vandrammedirektivet) og direktiv 2008/105/EF (direktiv om miljøkvalitetskrav). Forslaget 

reviderer listen over prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer samt fastsætter miljøkvalitetskrav (en-

viromental quality standards, EQS) i vand og/eller biota. Efterfølgende er den foreslående ændring af direk-

tivet blevet vedtaget den 12. august 2013 (Direktiv 2013/39/EU). De nye prioriterede stoffer omfatter bl.a. 

biociderne cybutryn/Irgarol og terbutryn, pesticiderne aclonifen, bifenox, cypermethrin og heptach-

lor/heptachlor epoxid samt den bromerede flammehæmmer hexabromcyclododecan (HBCDD). Heptach-

lor/heptachlor epoxid og HBCDD er udpeget som prioriterede farlige stoffer. Formålet med denne undersø-

gelse var at tilvejebringe data omkring stoffernes forekomst og koncentration i det danske vandmiljø med 

henblik på at skabe et grundlag for at kunne vurdere relevansen af at inddrage et eller flere af de nye priorite-

rede stoffer i overvågningen i Danmark.  

 

Stofferne blev analyseret i både ferskvands- og havvandsprøver. Stofferne med EQS-værdier for biota er der-

udover analyseret i biotaprøver. Stationerne blev valgt efter størst sandsynlighed for stoffernes forekomst. 

Prøveudtagningen fandt sted i oktober 2012. 

 

Aclonifen og bifenox blev analyseret i 16 ferskvands- og 14 havvandsprøver, og alle koncentrationerne lå un-

der detektionsgrænsen. Prøveudtagningsperioden om efteråret er ikke optimal for at detektere pesticider som 

primært anvendes om foråret og sommeren. 

 

Cybutryn og terbutryn blev ligeledes analyseret i 16 ferskvands- og 14 havvandsprøver, deriblandt 4 døgnprø-

ver for at tage højde for varierende koncentrationer, f.eks. i forbindelse med regnhændelser. Cybutryn og 

terbutryn er detekteret i hhv. 63 og 90 % af de analyserede prøver. For cybutryn varierede koncentrationerne 

over detektionsgrænsen mellem 0,02 og 13 ng/l, med den højeste koncentration i Sydhavnen (København). 

Tre prøver (Odense Fjord, Sydhavn, Aarhus Lystbådehavn) havde koncentrationer for cybutryn over miljø-

kvalitetskravet (udtrykt som årlig middelkoncentration, annual average, AA-EQS). For terbutryn lå koncen-

trationerne over detektionsgrænsen mellem 0,02 og 14 ng/l. Den højeste koncentration blev fundet i Lagunen 

ved Slagelse, som modtager vand fra et renseanlæg. Terbutryn koncentrationerne var alle under AA-EQS-

værdierne for terbutryn. Der ses en tendens til højere koncentrationer for terbutryn end for cybutryn i fersk-

vandsprøverne, mens koncentrationerne af de to stoffer i de marine prøver var på samme niveau.  

 

Cypermethrin var under detektionsgrænsen i alle vandprøverne, det samme var resultatet for pesticiderne 

aclonifen og bifenox. For cypermethrin var detektionsgrænserne højere end AA-EQS-værdierne samt MAC-

EQS for havvand. Heptachlor blev heller ikke påvist, men nedbrydningsproduktet heptachlor epoxid var til 

stede i alle vandprøverne, i koncentrationer mellem 3,4 og 7,5 pg/l. Dermed var indholdet i alle prøverne 

højere end AA-EQS-værdierne for heptachlor/heptachlor epoxid på 0,2 og 0,01 pg/l for hhv. ferskvand og det 

marine miljø. Det forholdsvis lille koncentrationsinterval for heptachlor epoxid tyder på diffuse kilder, f.eks. 

atmosfærisk deposition. Anvendelsen af heptachlor stoppede i Danmark i 1972. 

 

Resultaterne for vandprøverne understøttes af analysen for heptachlor i fisk. 90 % af prøverne indeholdt 

heptachlor epoxid i detekterbare koncentrationer, mellem 0,0035 og 0,023 µg/kg vådvægt. De højeste kon-

centrationer er fundet i to prøver af skrubber (Vedbæk Havn og Hjelm Bugt). Syv ud af de 10 analyserede 

prøver (70 %) overskred EQS-værdien for heptachlor/heptachlor epoxid i biota. 

 

HBCDD er påvist i alle vandprøverne og i 90 % af fiskeprøverne. Fiskeprøverne indeholdt mest α-HBCDD, 

mens vandprøverne i gennemsnit indeholdt lige store andele af α- og γ-HBCDD. Koncentrationerne i vand-

prøverne varierede mellem 0,052 og 2,9 ng/l i hhv. Roskilde Fjord og Ringsted Å. Prøven fra Odense Å havde 

den næsthøjeste koncentration på 2,8 ng/l. Indholdet i de to prøver var dermed højere end AA-EQS-værdien 
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for HBCDD i ferskvand. Derudover er der også fundet en forholdsvis høj koncentration på 0,9 ng/l i Lagunen 

ved Slagelse, som også indeholdt en høj koncentration af terbutryn på 13,6 ng/l. Den højeste koncentration i 

biota blev fundet i ålekvabber fra Aarhus Lystbådehavn (0,056 µg/kg vådvægt), som ligger mindst tusind 

gange under EQS-værdien. 

 

Koncentrationerne af stofferne i denne screening var alle under MAC-EQS, den maksimalt tilladte koncentra-

tion. 
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Summary 

In January 2012, the EU Commission proposed a revision of directive 2000/60/EF (Water Framework Di-

rective) and the daughter directive 2008/105/EF (Environmental Quality Standards, EQS). Directive 

2013/39/EU went into force in 2013 amending directives 2000/60/EF and 2008/105/EF.  The revised list of 

priority substances includes the biocides cybutryn/Irgarol and terbutryn, the pesticides aclonifen, bifenox, 

cypermethrin and heptachlor/heptachlor epoxide as well as the brominated flame retardant hexabromocy-

clododecane (HBCDD). The objective of this screening study was to obtain data on the presence and concen-

trations of these seven compounds in the Danish aquatic environment, with regard to assessments defining to 

what extent the compounds should be included in the Danish monitoring programme. 

 

The compounds were analysed in a both freshwater and marine water samples. Biota samples were analysed 

for those compounds that had been assigned biota EQS values. The sampling stations were chosen according 

to the highest chance of positive results. Sampling took place in October 2012. 

 

Aclonifen and bifenox were analysed in 14 marine water samples and 16 water samples from the freshwater 

environment. All samples had concentrations below the limits of detection. It is possible that the sampling 

period in the autumn was less suitable for detection of pesticides which primarily are applied in the spring 

and summer. 

 

Cybutryn and terbutryn were also analysed in 14 marine and 16 freshwater samples, amongst these in 4 sam-

ples covering a 24 hour sampling period, to account for varying concentrations during changing weather con-

ditions. Cybutryn and terbutryn were detected in 63 and 90 %, respectively, of all samples. For cybutryn, 

concentrations above detection limits ranged between 0.02 og 13 ng/l. The highest concentration was found 

in a sample from Sydhavnen, Copenhagen. Three samples (10 %) exceeded the annual average AA-EQS value 

for cybutryn in freshwater (Odense Fjord, Sydhavnen and Aarhus Marina). Terbutryn concentrations above 

the detection limit ranged from 0.02 to 14 ng/l, with the highest concentration detected in a lake (Lagunen) 

near Slagelse, presumably receiving effluents from a wastewater treatment plant. None of the terbutryn con-

centrations exceeded the AA-EQS values. There were indications of higher concentrations of terbutryn than 

those of cybutryn in the freshwater samples, while concentrations of the two biocides were comparable in the 

marine samples.  

 

Cypermethrin was below detection limits in all water samples, as were the pesticides aclonifen and bifenox. 

For cypermethrin, detection limits were higher than AA-EQS values as well as MAC-EQS for marine waters. 

Heptachlor was not detected either, but the degradation product heptachlor epoxide was present in all water 

samples. Concentrations ranged from 3.4 to 7.5 pg/l, thus exceeding the AA-EQS values of 0.2 and 0.01 pg/l 

(for fresh water and marine water, respectively) in 100 % of the samples. The limited concentration range 

might indicate input from diffuse sources, for example atmospheric deposition. Application of heptachlor 

ceased in Denmark in 1972. 

 

The results for the water samples are supported by the analyses of heptachlor in fish. 90 % of the samples 

contained heptachlor epoxide at detectable levels, between 0.0035 and 0.023 µg/kg wet weight. The highest 

concentrations were found in two samples of flounder (Vedbæk Harbour and Hjelm Bay). Of the 10 samples 

analysed for heptachlor, 7 (70 %) exceeded the EQS value for heptachlor/heptachlor epoxide in biota. 

 

HBCDD was detected in all water samples and 90 % of the fish samples. α-HBCDD was the dominating iso-

mer in biota samples, while water samples contained equal amounts of α-HBCDD and γ-HBCDD, on average. 

The summed concentrations of all three isomers in water ranged between 0.052 and 2.9 ng/l in samples from 

Roskilde Fjord and Ringsted Å, respectively. A sample from Odense Å had a similarly high concentration of 
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2.8 ng/l. These two samples exceeded the AA-EQS value for HBCDD in the freshwater environment. A rela-

tively high concentration of 0.9 ng/l was also detected in the lake near Slagelse (Lagunen), which also con-

tained the highest concentration of terbutryn at 13.6 ng/l. The highest concentration in biota was found in 

eelpout from Aarhus Marina (0.056 µg/kg wet weight), however, it was more than a factor of thousand below 

the proposed AA-EQS value. 

 

The concentrations of the substances in this screening were all below MAC-EQS, maximum allowable concen-

tration.  
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1. Baggrund 

Det fremgår af EUs vandrammedirektiv (Direktivet 2000/60/EF) bilag V, at vandrammedirektivets kontrol-

overvågning af overfladevand skal omfatte prioriterede stoffer, der udledes til vandmiljøet samt andre forure-

nende stoffer, der udledes i signifikante mængder til vandmiljøet.  

 

For at beskytte vandmiljøet er der i datterdirektivet om prioriterede stoffer (Direktivet 2008/105/EF) fastsat 

miljøkvalitetskrav (environmental quality standards, EQS) for de prioriterede stoffer, i form af en årsmid-

delkoncentration (annual average concentrations, AA-EQS) og en maksimalt tilladt koncentration (maxi-

mum allowable concentration, MAC-EQS). Mens AA-EQS skal beskytte vandmiljøet mod længerevarende og 

kroniske effekter, skal MAC-EQS imødegå alvorlige irreversible konsekvenser for økosystemet som følge af 

kortvarig akut eksponering (Lepom et al., 2009). For nogle stoffer, hvor det vurderes at være nødvendigt at 

beskytte mod indirekte effekter og sekundærforgiftning, er der fastsat EQS-værdier for biota. Blandt stofferne 

på listen over prioriterede stoffer er nogle klassificeret som ”prioriterede farlige stoffer”. Disse skal på længere 

sigt udfases, mens der for de prioriterede stoffer skal sikres en nedadgående eller uændret udvikling i koncen-

trationen. 

 

Ifølge vandrammedirektivets Artikel 16 skal listen over prioriterede stoffer revideres mindst hvert sjette år. 

EU Kommissionen har i januar 2012 udsendt forslag om ændring af Europaparlamentets og Rådets direktiver 

2000/60/EF og 2008/105/EF. Forslaget reviderer listen over prioriterede stoffer og prioriterede farlige stof-

fer samt fastsætter miljøkvalitetskrav i vand og/eller biota. Efterfølgende er ændringerne til direktivet blevet 

vedtaget den 13. august 2013. Listen over de nye prioriterede stoffer omfatter bl.a. biociderne cybut-

ryn/Irgarol og terbutryn, pesticiderne aclonifen, bifenox, cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid samt 

den bromerede flammehæmmer hexabromcyclododecan (HBCDD) (tabel 1). Heptachlor/heptachlor epoxid 

samt HBCDD er også udpeget som prioriterede farlige stoffer. Endvidere er det anført i direktivet 

2013/39/EU, at EQS for biota gælder for fisk. For flere af de nye stoffer foreligger der meget lidt viden om 

forekomsten og niveauerne i det danske miljø. 

 

Denne screeningsundersøgelse er foretaget som en del af det nationale overvågningsprogram (NOVANA). 

Screeningsundersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer indgår i strategien for inddragelse af nye stoffer i 

udvalgte matricer ved et begrænset antal stationer. Det har været undersøgelsens formål at tilvejebringe data 

fra det danske vandmiljø for syv af de nye prioriterede stoffer (tabel 1) med henblik på at skabe et grundlag for 

at kunne vurdere i hvilket omfang enkelte stoffer skal indgå i overvågningen for at imødekomme vandram-

medirektivets krav om overvågning af prioriterede stoffer i overfladevand. Undersøgelsen er af begrænset 

omfang, og derfor kan den kun anvendes til at drage overordnede konklusioner om stoffernes udbredelse i 

vandmiljøet i Danmark. 

 

I overensstemmelse med hvilke matricer EQS-værdierne er fastsat for (tabel 1), er alle stofferne analyseret i 

vand og heptachlor/heptachlor epoxid samt HBCDD er derudover analyseret i biota. En nærmere beskrivelse 

af prøveudvælgelse og stationerne fremgår af afsnit 3. Stofferne er nærmere beskrevet i de nedenstående 

afsnit 1.1 til og med 1.7. 
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Tabel 1: EU Kommissionens klassificering af stofferne i denne undersøgelse samt tilhørende miljøkvalitetskrav (Environmental 

quality standards, EQS). vv: vådvægt. HBCDD: Hexabromcyclododecan  

Stof Prioriterede 

stoffer 

Prioriterede 

farlige 

stoffer 

AA-EQS 

ferskvand 

AA-EQS 

marin 

MAC-EQS 

ferskvand 

MAC-EQS 

marin 

Biota 

EQS 

ng/l µg/kg vv 

Aclonifen X - 120 12 120 12 - 

Bifenox X - 12 1,2 40 4 - 

Cybutryn X - 2,5 2,5 16 16 - 

Terbutryn X - 65 6,5 340 34 - 

Cypermethrin X - 0,08 0,008 0,6 0,06 - 

Heptachlor/ 

Heptachlor 

epoxid 

- X 0,0002 0,00001 0,3 0,03 0,0067 

HBCDD - X 1,6 0,8 500 50 167 

  
 

1.1 Aclonifen 

Aclonifen (2-Chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin) er en klorholdig diphenyl ether, som anvendes som herbicid 

mod græs og storbladet ukrudt, primært inden planterne spirer. Aclonifen er godkendt som herbicid i Dan-

mark og andre europæiske lande. Ifølge bekæmpelsesmiddelstatistikken faldt forbruget i Danmark fra ca. 22 

tons i 2009 til ca. 10,5 tons i 2o1o (Miljøstyrelsen, 2012). De nyeste tal fra 2011 viser igen et forbrug på 21 

tons, primært til dyrkning af kartofler og grøntsager (Miljøstyrelsen, 2012).  

 

Vandopløseligheden for aclonifen ligger på ca. 1,4 mg/l, dvs. betydeligt højere end for pesticiderne bifenox, 

cypermethrin og heptachlor. Aclonifen har en logKOW-værdi på 4,37, hvilket tyder på muligheden for bioak-

kumulering. Ifølge PPDB (2012), en database for pesticidegenskaber, er stoffet ikke eller kun moderat flygtigt 

og potentialet for udvaskning er lavt. I databasen er der registreret en risiko for, at stoffet er kræftfremkal-

dende og kan påvirke reproduktionen (PPDB, 2012). 

 

 
Figur 1: Strukturformel for aclonifen 

 

1.2 Bifenox 

Bifenox (Methyl-5-(2',4'-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat) er også en kloreret diphenyl ether, som primært 

bruges som kontaktherbicid ved dyrkning af korn, rapsfrø og frugt. Bifenox er godkendt som herbicid i de 

fleste europæiske lande og blev indført i Danmark i 2008. Bifenox er netop blevet forbudt med sidste frist for 

anvendelse per 1. juni 2013, eftersom tests af bifenox i varslingssystemet for pesticider i grundvand (VPG) har 

vist en bifenox-metabolit (Miljøministeriet, 2012). Forbruget i Danmark lå på ca. 10 tons om året i 2009, men 

faldt til ca. 1,1 tons i 2010 og yderligere til 0,8 tons i 2011 (Miljøstyrelsen, 2011; 2012).  

 

Vandopløseligheden er angivet til 0,1 mg/l og er dermed ca. 10 gange lavere end vandopløseligheden af aclo-

nifen (PPDB, 2012). LogKOW-værdien ligger på 3,64. I PPDB databasen karakteriseres bifenox som ikke flygtig 

eller moderat flygtig og med en lav risiko for udvaskning. 
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Figur 2: Strukturformel for bifenox 

 

1.3 Cybutryn/Irgarol 

Cybutryn er en s-triazin, som bl.a. er markedsført under navnet Irgarol 1051. Cybutryn anvendes som algicid i 

bygninger og som antifoulingmiddel på skibe, hvor det erstatter organotinforbindelsen tributyltin (TBT). 

Cybutryn har haft en udbredt anvendelse i Europa i de seneste 15 år, men kun begrænset anvendelse i Dan-

mark (Naturstyrelsen, 2012). Cybutryn har aldrig været registreret som pesticid.  

 

 

 
 
Figur 3: Strukturformel for cybutryn 

 

Cybutryn har en logKOW-værdi på 3,95 og en vandopløselighed på 7 mg/l. Flere undersøgelser har vist, at 

cybutryn kan udvaskes fra bygninger til overfladevand (Burkhard, 2008; Burkhard et al., 2012; Wangler, 

2012). Cybutryn er også påvist i lystbådehavne langs den tyske Nordsø- og Østersøkyst (Biselli et al., 2000). 

Stoffet kan påvirke non-target organismer og har en EC10-værdi på ca. 10 ng/l (Mohr, 2008). 

 

1.4 Terbutryn 

Terbutryn er en s-triazin og dermed i kemisk familie med cybutryn/Irgarol. Stoffet anvendes primært som 

algicid/biocid i bygninger, men er ikke godkendt som biocid i Danmark (Naturstyrelsen, 2012). LogKOW-

værdien for terbutryn er 3,66 og vandopløseligheden ligger på 25 mg/l (PPDB, 2012). Bioakkumulationspo-

tentialet er vurderet som værende lavt, toksiciteten for vandlevende organismer er moderat til høj (PPDB, 

2012). Eksperimentelle studier har vist effekter på phytoplankton og fisk under realistiske miljøforhold (Za-

mora-Ley et al., 2006; Velisek et al., 2011). 

 

Flere undersøgelser har vist, at terbutryn kan udvaskes fra bygninger til overfladevand (Burkhardt, 2008; 

Burkhardt et al., 2012; Wangler, 2012). En tysk undersøgelse har påvist terbutryn i vandløb, også flere år efter 

anvendelsen som herbicid var ophørt, sandsynligvis som følge af nye tilførsler fra renseanlæg (Quednow & 

Püttmann, 2007).  
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Figur 8: Strukturformel for terbutryn 

 

 

1.5 Cypermethrin 

Cypermethrin er en syntetisk pyrethroid som har bred anvendelse som insekticid i landbruget. Ifølge Miljø-

styrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik er der i Danmark solgt 4,2 tons cypermethrin (aktivt stof) i 2011, hvor 

3,9 tons er solgt til insektbekæmpelse i landbruget og resten til andre anvendelser (Miljøstyrelsen, 2012).  

 

Cypermethrin har en meget lav vandopløselighed (0,004 mg/l) og en relativt høj logKow-værdi på 6,6, som 

gør at stoffet er mest bundet til partikler og sediment i vandmiljøet (Laskowski, 2002). Pyrethroider har gene-

relt en høj akvatisk toksicitet, men adsorption til suspenderede partikler kan signifikant formindske deres 

biotilgængelighed og dermed deres toksicitet i forhold til akvatiske organismer (Yang et al., 2006). 

 

Cypermethrin er på listen over miljøfarlige forurenende stoffer i NOVANA 2011-2015, der skal moniteres i 

sediment fra vandløb og søer (Naturstyrelsen, 2011). I en tidligere undersøgelse er der fundet cypermethrin i 

4 ud fra 15 sedimentprøver fra danske vandløb i koncentrationsområde 1,5 - 4,8 µg/kg (Bossi et al., 2009). 

Cypermethrin blev i denne undersøgelse også analyseret i overfladevand men blev ikke fundet (Bossi et al., 

2009). 

 

 
Figur 4: Strukturformel for cypermethrin 

 

1.6 Heptachlor/heptachlor epoxid 

Heptachlor er et klorholdigt insekticid, som bruges i landbrug primært mod insekter i jord. Heptachlor er et 

forholdsvis flygtigt stof, så en del af det anvendte insekticid vil derfor ende i luft, hvor heptachlor hurtigt vil 

blive nedbrudt til heptachlor epoxid ved fotooxidation i atmosfæren. Oxidationsproduktet heptachlor epoxid 

kan også dannes gennem biologiske processer, f.eks. i jordorganismer (Fan & Alexeeff, 1999). Ifølge disse 

forfattere er anvendelsen af heptachlor den eneste kilde til heptachlor epoxid i miljøet. 

 

Heptachlor er toksisk, persistent i miljøet og akkumulerer i fedtvæv og op gennem fødekæden (Inchem, 

1984). Heptachlor epoxid er lige så toksisk som heptachlor, men er mere stabilt i miljøet. Heptachlor er et af 

stofferne i ”Det beskidte dusin”, som reguleres under Stockholm-konventionen for svært nedbrydelige organi-

ske forureninger (persistent organic pollutants, POPs). Stockholm-konventionen skal begrænse eller elimine-

re produktionen, brugen og udledningen af kemikalier eller kemikaliegrupper, som er svært nedbrydelige, 

bioakkumulerer, bevæger sig op gennem fødekæderne og som kan transporteres over lange afstande. Hepta-

chlor er endvidere omfattet af EU-Kommissionens Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) forord-
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ning og POP protokollen af konventionen on Long-Range Transboundary Atmospheric Pollution af FN’s Øko-

nomiske Kommission for Europa (United Nations Economic Commission for Europe, UN ECE).  

 

Brugen af heptachlor blev forbudt i Danmark i 1972. Selv om heptachlor ikke har været brugt i industrialise-

rede lande siden 1980’erne, findes stoffet stadigvæk i miljøet på grund af fordampning fra tidligere behandle-

de overflader (jord og træværk). Heptachlor og heptachlor epoxid indgår i den dansk-grønlandske overvåg-

ning af luftkoncentrationer i Grønland, under det arktiske moniterings- og assessmentprogram (AMAP) (Bos-

si et al., 2013).  

 
 

Figur 5: Strukturformel for heptachlor 

 

1.7 Hexabromcyclododecan (HBCDD) 

 

HBCDD er en bromholdig flammehæmmer, som bl.a. anvendes til brandbeskyttelse af isoleringsmaterialer i 

byggeindustrien samt i tekstiler. Det kommercielle HBCDD produkt består af flere isomerer, hvoraf de vigtig-

ste er α-, β- og γ-HBCDD (figur 7). De tre isomerer er forskellige i deres fysisk-kemiske egenskaber, f.eks. 

ligger vandopløseligheden på hhv. 48,8, 14,7 og 2,1 µg/l for α-, β- og γ-HBCDD (Covaci et al., 2006). Med en 

logKOW-værdi på 5,6 ligger HBCDD i det område, der ofte associeres med bioakkumulering (e.g. Wiandt & 

Poremski, 2002). 

 
 

Figur 6: Strukturformel for hexabromcyclododecan (HBCDD) 

 

HBCDD er fundet i marine og ferskvandsfisk i Europa (Janak et al., 2005; Miège et al., 2012) og transporteres 

til Arktis, hvor stoffet ligeledes akkumuleres i biota (de Wit et al., 2010). Dog tyder nye undersøgelser på, at 

HBCDD ikke bioakkumuleres på samme måde som nogle klorerede forbindelser (Tomy et al., 2011). HBCDD 

bliver også optaget af mennesker og er f.eks. påvist i serumprøver fra Norge og i modermælksprøver fra Sveri-

ge (Vorkamp, 2012). Den humane eksponering kan stamme fra indeklimaet, idet HBCDD er fundet i støv 

(Abdallah et al., 2008). Til gengæld foreligger der ikke meget information om HBCDD i overfladevand, men 

stoffet er påvist i søer i England (Harrad et al., 2009). 
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Figur 7: Sammensætningen af teknisk HBCDD, baseret på oplysninger fra Covaci et al. (2006) 

 

I Danmark indgår HBCDD i miljøovervågningen under NOVANA, hvor HBCDD analyseres i skrubber og 

ålekvabber fra marine områder. HBCDD indgår også i den dansk-grønlandske del af AMAP, i form af analyser 

på ringsæler og gråmåger fra Grønland (Vorkamp et al., 2012). HBCDD er lige blevet optaget på Stockholm-

konventionen. Stoffet er desuden foreslået til POP protokollen af UN-ECE konventionen on Long-Range 

Transboundary Atmospheric Pollution. 

 

 

 



 

Screening for miljøfarlige forurenende stoffer - Prøvetagning 17 
 

 

2. Prøvetagning 

Alle stofferne er analyseret i vand, men antallet af prøver samt fordelingen mellem ferskvands- og havvands-

prøver varierer (tabel 2). Heptachlor/heptachlor epoxid samt HBCDD er derudover analyseret i biota, da der 

er fastsat EQS-værdier for disse stoffer i biota (tabel 1). Den geografiske fordeling af stationerne er vist i figur 

8 samt i bilag 10. Der er udtaget én vandprøve pr. station. Visse af biotaprøverne er udtaget på en station hvor 

der også er udtaget en vandprøve. Prøveudtagningen fandt sted i oktober 2012. 

 

Det samlede antal prøver er bestemt af projektets budgetramme, idet der i samråd med Naturstyrelsen er 

foretaget en række faglige vurderinger for at opnå så god prøvefordeling og stationsudvalg som muligt inden-

for den givne ramme. Det har været projektets præmis at vælge prøver og stationer således, at sandsynlighe-

den for stoffernes forekomst var forholdsvis høj. For pesticiderne og biociderne må der forventes den største 

udledning til miljøet om foråret og sommeren pga. højest landbrugsaktivitet og lystbådesejlads. Prøvetagnin-

gen i denne periode må derfor antages at være optimal i forhold til at kunne detektere pesticider og biocider i 

deres maksimale koncentrationer i det danske vandmiljø. 

 

Da cypermethrin anvendes i Danmark og derfor primært forventes at forekomme i vandmiljøet i anvendelses-

områderne, er der valgt flest analyser af cypermethrin i ferskvand. Cypermethrin og heptachlor/heptachlor 

epoxid analyseres i de samme vandprøver (se afsnit 3), og derfor er der den samme fordeling af vandprøver til 

analyse for heptachlor/heptachlor epoxid. Da HBCDD akkumulerer kraftigt i biota og endvidere har været 

påvist i fisk (f.eks. Miège et al., 2012), er der valgt flest analyser i biota fremfor vandfasen. 

 
Tabel 2: Oversigt over prøvefordelingen i denne undersøgelse 

Stof Ferskvand Havvand Biota 

Aclonifen 16 14 - 

Bifenox 16 14 - 

Cybutryn/Irgarol 16 14 - 

Terbutryn 16 14 - 

Cypermethrin 14 3 - 

Heptachlor/heptachlor 

epoxid 

14 3 10 

HBCDD 5 5 10 

 

2.1 Ferskvand 

Tabel 3 viser de ferskvandsstationer, hvorfra der er udtaget vandprøver. Ferskvandsprøverne omfatter en 

kombination af stikprøver og døgnprøver. Prøveudtagningen skete i henhold til de tekniske anvisninger ”S08 

– Udtagning af vandprøver til analyse for pesticider i søer” og ”V19 – Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i 

vandløbsvand”. Alle ferskvandsprøver er udtaget mellem den 11. oktober og den 2. november 2012. Der er 

generelt brugt glasvarer leveret af projektgruppen til prøvetagningen, bortset fra stationerne Nørre Å (RBU), 

Gudenå (RBU), Ringsted Å (RBU) og Odense Å (RBU), hvor prøveudtagningen blev foretaget af firmaet Euro-

fins A/S, som brugte egen emballage. 

 

Cybutryn og terbutryn er primært analyseret på prøver fra ferskvandsstationer, som modtager vand fra byom-

råder, f.eks. gennem regnbetingede udledninger, fordi stofferne bruges som biocider i byggeindustrien. Da 

stofkoncentrationen kan variere meget, eksempelvis i forbindelse med en regnhændelse, er stikprøverne sup-

pleret med 4 døgnprøver. Til døgnprøverne er der udtaget enkelte prøver på 50-100 ml hvert 15. minut, som 

løbende blev tilføjet en blandingsprøve. Cybutryn bruges også som antifoulingsmidler på skibe og både. Der-
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for er de bypåvirkede prøver suppleret med en prøve fra lystbådehavnen ved Silkeborg. Bortset fra døgnprø-

verne er cybutryn og terbutryn analyseret i ferskvandsprøver på 1 liter. 

 

De fire pesticider aclonifen, bifenox, cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid er undersøgt i prøver fra 

stationer, der primært ligger i landbrugsområder, hvor der kan forventes anvendelse af pesticider. Som be-

skrevet i kapitel 1.6 er anvendelse af heptachlor ikke tilladt i Danmark. Hvis stoffet detekteres i det danske 

vandmiljø, skyldes dette historisk anvendelse eller input gennem diffus forurening, f.eks. gennem atmosfæ-

ren. Aclonifen og bifenox er analyseret i stikprøver på 1 liter suppleret med de 4 døgnprøver, som også er 

analyseret for cybutryn og terbutryn. Cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid er analyseret i vandprø-

ver på 12 liter. 

 

HBCDD transporteres over lange afstande, hvilket f.eks. er vist gennem undersøgelser på Grønland, og kan 

dermed tilføres vandmiljøet via atmosfæren. Derudover kan HBCDD udledes fra punktkilder, f.eks. rensean-

læg (Kupper et al., 2008). HBCDD er analyseret i stikprøver på 12 liter. 

 

Tabel 3: Oversigt over ferskvandsprøver og analyseparametre. D: Døgnprøver. RBU: Vandløb påvirket af regnbetinget udløb. 
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Søer 

11065 Gundsømagle Sø Sjælland        

11148 Sunds Sø Midtjylland        

11150 Stubbergård Sø Midtjylland        

11152 Damhus Sø Hovedstaden        

11153 Utterslev Mose Hovedstaden        

11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland        

11157 Lystbådehavn ved 

Silkeborg 

Midtjylland 
       

Vandløb 

11149 Lyby Grønning Skel-

grøft 

Midtjylland 
       

11151 Skjern Å Midtjylland        

11154 Torsdal Bæk Nordjylland        

11156 Gudenå Midtjylland        

11159 Solkær Å Syddanmark        

11160 Smørpøt Bæk Syddanmark        

11161 Nørre Å (RBU) Midtjylland D D D D    

11162 Gudenå (RBU) Midtjylland D D D D    

11280 Ringsted Å (RBU) Sjælland D D D D    

11281 Odense Å (RBU) Syddanmark D D D D    

11282 Odense Å Kratholm Syddanmark        

 

2.2 Havvand 

 

Tabel 4 giver en oversigt over havvandsprøverne i denne undersøgelse. Ud fra præmissen om at vælge statio-

ner med en stor sandsynlighed for stoffernes forekomst er der primært valgt stationer i havne og fjorde, sup-

pleret med enkelte stationer fra det åbne hav. Alle prøver er udtaget som stikprøver i henhold til de tekniske 

anvisninger, som også er brugt i forbindelse med udtagningen af ferskvandsprøver (”S08 – Udtagning af 

vandprøver til analyse for pesticider i søer” og ”V19 – Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbs-
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vand”). Havvandsprøverne er udtaget mellem den 18. oktober og den 7. november 2012. Der er kun brugt 

projektgruppens egne glasflasker til prøveudtagningen. 

 

Som beskrevet i afsnit 2.1 anvendes cybutryn og terbutryn bl.a. som antifoulingsmidler på både for at reduce-

re begroning på skibsskrog. Derfor er hovedvægten lagt på prøver fra havne. Derudover er der valgt enkelte 

industritunge områder og havprøver fra Nordsøen og Østersøen. Prøven fra Køge Bugt er en reserveprøve, 

fordi der ikke var udtaget en tilstrækkelig prøvemængde til både cybutryn og terbutryn samt HBCDD fra sta-

tionen øst for Nordmandshage. Fra alle stationer er der udtaget prøver på 1 liter til analyse for cybutryn og 

terbutryn. 

 

For de fire pesticider aclonifen, bifenox, cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid er der fokuseret på 

fjorde i landbrugsområder. For cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid er der kun valgt tre fjordprø-

ver (Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord, Roskilde Fjord) til fordel for flere ferskvandsprøver. Som beskrevet 

under 2.1 anvendes heptachlor ikke længere i Danmark, og forekomsten i miljøet må være historisk betinget 

eller stamme fra diffuse kilder. Aclonifen og bifenox er analyseret i prøver på 1 liter, mens der er udtaget prø-

ver på 12 liter til analyse af cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid. 

 

Som beskrevet under 2.1, kan HBCDD tilføres vandmiljøet fra både diffuse kilder og punktkilder. De fem 

ferskvandsprøver er derfor suppleret med prøver fra to havne og to fjorde samt en ren havvandsprøve. Alle 

prøverne til analysen af HBCDD omfatter 12 liter vand. 

 

Tabel 4: Oversigt over havvandsprøver og analyseparametre. 
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Havne 

11060 Roskilde Havn Sjælland        

11064 Vedbæk Havn Hovedstaden        

11166 Ringkøbing Havn Midtjylland        

11168 Aarhus Lystbådehavn Midtjylland        

11169 Sydhavnen (Køben-

havn) 

Hovedstaden 
       

11170 Esbjerg Havn Syddanmark        

11171 Vejle Havn Syddanmark        

Fjorde 

11063 Roskilde Fjord Sjælland        

11164 Odense Fjord Syddanmark        

11165 Ringkøbing Fjord Midtjylland        

11167 Nissum Fjord Midtjylland        

Havet 

11163 Vesterhavet (Løkken) Nordjylland        

11172 Køge Bugt Sjælland        

11283 Øst for Nordmands-

hage 

Sjælland 
       

11284 Stege Bugt Sjælland        
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2.3 Biota 

Biotaprøver er analyseret for heptachlor/heptachlor epoxid og HBCDD, som er de eneste stoffer i denne un-

dersøgelse med EQS-værdier i biota (se tabel 1). EQS-værdierne gælder for fisk, og derfor er fisk anvendt som 

eneste biotatype. Da HBCDD analyseres i marine fisk (skrubber) i det marine NOVANA-

overvågningsprogram, har fokus for prøverne til HBCDD ligget på ferskvandsfisk. Ud af undersøgelsens 10 

fiskeprøver er der valgt to prøver af skrubber til analyse for heptachlor/heptachlor epoxid og en prøve af 

skrubber til analyse for HBCDD. Disse stationer indgår ikke i NOVANA-overvågningen, dermed supplerer 

nærværende projekt NOVANA-programmet, uden at duplikere stationer eller prøver. 

 

I denne screeningsundersøgelse blev der i vid udstrækning anvendt prøver, som var indsamlet i forbindelse 

med andre undersøgelser (tabel 5). Brugen af eksisterende prøver til denne undersøgelse blev overvejet hvis 

alle følgende forudsætninger var opfyldt: i) Prøverne var opbevaret på frost, ii) prøverne var opbevaret i Ril-

san® poser, for at undgå kontaminering, og iii) der forelå mindst fem individer af hver art. En undtagelse er 

torsk fra Limfjorden, hvor der kun forelå to individer. Dette blev alligevel accepteret, da det blev anset for 

vigtigt, at det geografiske område er repræsenteret i denne screeningsundersøgelse. 

 

Fiskeprøverne blev indsamlet i henhold til den tekniske anvisning ”S09 – Kviksølv i fisk i søer - prøveindsam-

ling”, med den afvigelse, at prøverne blev opbevaret i Rilsan® poser for at undgå kontaminering. Den tekni-

ske anvisning fokuserer på aborrer som rovfisk, der forekommer i de fleste danske søer og vandløb. Denne 

fremgangsmåde er derfor også valgt i nærværende undersøgelse. I mangel af et tilstrækkeligt antal aborreprø-

ver blev der også analyseret skalle, torsk og ålekvabber (tabel 5). I overensstemmelse med fremgangsmåden 

for HBCDD analysen på skrubber under det marine NOVANA-program er der brugt puljede filetprøver af 5 

individer (torsk: 2 individer). Prøverne blev modtaget som individer og puljet af projektgruppen. I alt er der 

analyseret 10 fiskeprøver for heptachlor/heptachlor epoxid og 11 prøver for HBCDD. 

 

Tabel 5: Oversigt over biotaprøver og analyseparametre. 
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Ferskvand      

11273 Stubbegård Sø Midtjylland Aborre   

11274 Søholm Sø Syddanmark Aborre   

11275 Nørre Sø Syddanmark Aborre   

11276 Fårup Sø Syddanmark Aborre   

11277 Stevning Dam Syddanmark Aborre   

11278 Gundsømagle Sø Sjælland Aborre   

Marin      

11129 Hjelm Bugt Sjælland Skrubbe   

11203 Aarhus Lystbådehavn Midtjylland Ålekvabbe   

11204 Ringkøbing Fjord Midtjylland Aborre   

11205 Ringkøbing Fjord Midtjylland Skalle   

11279 Limfjorden Nordjylland Torsk   

11318 Vedbæk Havn Sjælland Skrubbe   
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Figur 8: Geografisk fordeling af stationerne. Bilag 10 viser det samme kort med stationsnavne. 
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3. Kemiske analysemetoder 

Alle prøverne blev analyseret af DCE ved Instituttet for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Mellem prøve-

modtagelsen og analysetidspunktet blev vandprøverne opbevaret i kølerum ved 4°C, mens biotaprøverne blev 

opbevaret på frost ved -20°C. Alle prøverne blev ved prøvemodtagelsen registreret i instituttets prøveregi-

streringssystem og fik tildelt et entydigt prøvenummer (tabellerne 3-5). Vandprøvernes volumen blev be-

stemt ved at veje prøven, hvilket er mere præcist end at måle så stort et volumen. Tabel 6 sammenfatter de-

tektionsgrænserne og estimerede måleusikkerheder for alle stofferne. Måleusikkerhederne er bestemt ud fra 

replikater i metodevalideringen. Bestemmelsen af detektionsgrænserne er beskrevet nærmere i afsnit 3.1 til 

og med 3.6. Analyserne i screeningsundersøgelsen er ikke omfattet af laboratoriets akkreditering. 

 

Tabel 6: Detektionsgrænser og estimerede måleusikkerheder for vand- og biotaanalyserne. vv: vådvægt. 

 Vandprøver Biotaprøver 

 Detektionsgrænse Estimeret  

måleusikkerhed 

Detektionsgrænse Estimeret  

måleusikkerhed 

Aclonifen 0,1 ng/l 17 % - - 

Bifenox 1,0 ng/l 31 % - - 

Cybutryn 0,004 ng/l 13 % - - 

Terbutryn 0,004 ng/l 21 % - - 

Cypermethrin 417 pg/l 21 % - - 

Heptachlor/heptachlor 

epoxid 

Heptachlor:  

0,85 pg/l 

Heptachlor epoxid: 

2,0 pg/l 

Heptachlor:  

10 % 

Heptachlor 

epoxid: 9 % 

Heptachlor: 

0,0007 µg/kg vv 

Heptachlor epoxid: 

0,0016 µg/kg vv 

Heptachlor:  

17 % 

Heptachlor 

epoxid: 13 % 

HBCDD 0,004 ng/l 40 % 0,004-0,005  

µg/kg vv 

40 % 

 

3.1 Aclonifen og bifenox i vand 

Analysen af aclonifen og bifenox fulgte den veletablerede metode for cybutryn og terbutryn (Bester & Lamani, 

2010). En vandprøve på 1 liter blev ekstraheret vha. fastfaseekstraktion (solid phase extraction, SPE). SPE-

kolonnerne blev elueret med methanol og acetonitril. Ekstrakterne blev opkoncentreret og analyseret vha. 

HPLC-MS/MS. En isotop mærket cybutryn standard blev brugt til kvantificering. Aclonifen og bifenox blev 

analyseret med negative atmospheric pressure chemical ionization (APCI-). 

 

I modsætning til metodebeskrivelsen af Bester & Lamani (2010) blev HPLC eluenten holdt neutral, og der 

blev tilsat syre efter adskillelsen på kolonnen. Denne ændring førte til en bedre kromatografi og højere føl-

somhed. Hver prøve blev injiceret to gange. Efter kontrol af overensstemmelse blev der regnet videremed en 

middelværdi af de to resultater. Der blev analyseret en blindprøve for hver 10. prøve. Genfindingsraten blev 

vurderet i en særskilt analyse, før analyserne i dette projekt blev påbegyndt. Detektionsgrænsen blev beregnet 

ud fra et forhold på 3 mellem instrumentsignalet for stoffet, dvs. aclonifen eller bifenox, og baggrundsstøj på 

HPLC-MS/MS. 

 

3.2 Cybutryn og terbutryn i vand 

 

Metoden var den samme som for aclonifen og bifenox, og stofferne blev analyseret på de samme prøver. For 

cybutryn og terbutryn blev der dog brugt positive electrospray ionisering (ESI+) i forbindelse med HPLC-

MS/MS. Isotopmarkerede standarder af cybutryn og terbutryn blev brugt til kvantificering. Detektionsgræn-

sen blev beregnet på samme måde som for aclonifen og bifenox. 
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3.3 Cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid i vand 

Vandprøver (12 liter) blev ekstraheret med dichlormethan vha. væske-væske-ekstraktion. Ekstrakterne blev 

inddampet og oprenset på silika-søjler. Man kan vælge, at analysere partiklerne og vandfasen for sig eller 

Soxhlet-ekstrahere de 2 faser sammen. Den første mulighed vil give separate koncentrationer på partikel-

bundet og opløst fraktioner, den anden mulighed vil give en samlet koncentration i vand. At analysere partik-

ler og vandet sammen vil betyde en besparelse i antal analyser og blev derfor valgt ved nærværende undersø-

gelse. 

  

Prøverne blev analyseret på GC-HRMS (højtopløsende massespektrometer). 13C-mærket cypermethrin og 13C-

mærket heptachlor og heptachlor epoxide blev tilsat inden ekstraktionen og brugt til kvantificeringen af stof-

ferne vha. isotop-dilution teknik. Detektionsgrænser blev bestemt ud fra chromatogrammet for en blindprøve 

og et forhold på 3 mellem instrumentsignalet for stoffet og støj (tabel 6). 

 

3.4 Heptachlor/heptachlor epoxid i biota 

Analysen af heptachlor/heptachlor epoxid i biotaprøver baserede sig på metodebeskrivelser af Muir & Sverko 

(2006) og EFSA (2007).  

 

Prøverne blev homogeniseret, og der blev afvejet en delprøve til analysen. Prøven blev tørret med hydroma-

trix og ekstraheret på Soxhlet med hexan:acetone (4:1). Ekstrakterne blev reduceret i volumen på rotations-

inddamper og oprenset vha. gelpermeationschromatografi. Denne metode adskiller molekyler i henhold til 

molekylestørrelsen og har det primære formål at fjerne de fedtstoffer som medekstraheres på Soxhlet. Efter-

følgende blev ekstrakterne oprenset yderligere på en silika-søjle. Stofferne blev elueret med hexan og he-

xan:dichlormethan og inddampet på rotationsinddamper og efterfølgende under kvælstof.  

 

Ligesom vandprøverne blev biotaprøver analyseret på GC-HRMS (højtopløsende massespektrometer). Hepta-

chlor og heptachlor epoxid blev identificeret ved 2 specifikke MS ioner (højtopløsning MS = 4 decimaler for 

de målte nominale masser) og deres forhold (ratio). Stofferne blev kvantificeret vha. isotop-dilution teknik-

ken, ved at tilsætte 13C-mærkede standarder af heptachlor og heptachlor epoxid inden ekstraktionen. QA/QC 

prøverne omfattede en blindprøve og en spiket kontrolprøve. Detektionsgrænsen blev bestemt på samme 

måde som beskrevet i afsnit 3.3. For alle biotaprøverne blev der også bestemt tørstof- og lipidindhold. 

 

3.5 HBCDD i vand 

Metoden for vandprøverne fulgte beskrivelsen i den videnskabelige artikel af Harrad et al. (2009). Vandprø-

ver på 12 liter blev filtreret gennem et glasfiberfilter og 2 stk. renset polyurethan skum (PUF). PUF’erne blev 

pakket løst ind i stanniol og lagt til tørring i stinkskab i ca. et døgn. For hver prøve blev PUF’erne og filtret 

ekstraheret sammen på Soxhlet vha. dichlormethan:hexan (9:1). Ekstrakterne blev inddampet til tørhed og 

stofferne er genopløst i 500 µl methanol. 

 

HBCDD dækker over tre isomerer, som beskrevet i afsnit 1.6. For at bestemme isomererne enkeltvis, blev 

ekstrakterne analyseret på HPLC-MS/MS. Stofferne blev kvantificeret vha. isotop-dilution teknikken, dvs. 

overfor 13C-mærkede standarder af de tre isomerer som var blevet tilsat vandprøverne inden filtreringen. 

QA/QC prøverne omfattede to blindprøver: i) 2 stk. PUF og et filter, som blev Soxhlet ekstraheret på samme 

vis som prøverne, ii) 2 liter Milli-Q vand der blev filtreret og ekstraheret ligesom vandprøverne. Detektions-

grænsen blev bestemt som den laveste standard i kalibreringskurven som er kvantificeret til en koncentration 

indenfor ± 15 % af den sande værdi. 
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3.6 HBCDD i biota 

Analysen for HBCDD i fisk fulgte den analysemetode, der også anvendes i det marine NOVANA-program, for 

at sikre sammenlignelighed mellem analyserne. Efter homogeniseringen blev der afvejet en delprøve til eks-

traktionen. Prøven blev tørret med hydromatrix og ekstraheret på Soxhlet med hexan:acetone (4:1). Ekstrak-

terne blev inddampet og oprenset på en søjle med aluminium oxid, silika, silika med svovlsyre og natriumsul-

fat. HBCDD blev elueret med hexan:dichlormethan (1:1). Ekstrakterne blev inddampet til tørhed og genopløst 

i 500 µl methanol. 

 

Som beskrevet i afsnit 1.7, består den tekniske HBCDD af flere isomerer. For at bestemme isomererne enkelt-

vis blev ekstrakterne analyseret på HPLC-MS/MS. Stofferne blev kvantificeret vha. isotop-dilution teknikken, 

dvs. overfor 13C-mærkede standarder af de tre isomerer, som var blevet tilsat inden ekstraktionen. QA/QC 

prøverne omfattede en blindprøve og en dobbeltbestemmelse af laboratoriets referencemateriale (tobisolie). 

Detektionsgrænsen blev bestemt på samme måde som beskrevet for vandanalyserne (afsnit 3.5). 

 

For alle biotaprøverne blev der ydermere bestemt tørstof- og lipidindhold.  
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4. Resultater og diskussion 

De følgende afsnit beskriver og diskuterer resultaterne for de enkelte stoffer og analyser. Datatabeller med de 

målte koncentrationer er vedlagt som bilag. I diskussionen sammenlignes resultaterne fra denne undersøgel-

se både med anden litteratur og med de nye EQS-værdier i vandrammedirektivets prioriterede stoffer (tabel 

1). Det vil være mest korrekt at sammenligne resultater for en enkelt stikprøve med de maksimalt tilladte 

koncentrationer (MAC-EQS) som gælder for enkelte prøver. Da alle koncentrationer i denne undersøgelse 

ligger under MAC-EQS, er der i stedet valgt årsmiddelkoncentrationen (AA-EQS) i de fleste sammenligninger, 

selvom AA-EQS baserer sig på et årligt gennemsnit. 

 

4.1 Aclonifen og bifenox i vand 

Hverken aclonifen eller bifenox er detekteret i vandprøverne i denne undersøgelse. Dermed ligger alle prø-

verne under AA-EQS-værdierne for ferskvand og havvand. Alle resultaterne er vist i bilag 1 og 2.  

 

Der kan være flere årsager til de lave koncentrationer i vandprøverne fra denne undersøgelse. Bekæmpelses-

middelstatistikken for 2011 understøtter ikke, at anvendelsen i Danmark har været begrænset (Miljøstyrelsen, 

2012). Det vides ikke, hvor i landet pesticiderne har været anvendt, eller om disse anvendelsesområder var 

dækket af prøvetagningsstationerne. Det kan desuden ikke udelukkes at de lave koncentrationer skyldes, at 

prøvetagningstidspunktet og det primære anvendelsestidspunkt ikke falder sammen. 

 

4.2 Cybutryn og terbutryn i vand 

Cybutryn og terbutryn er påvist i hhv. 19 og 27 af de 30 vandprøver, svarende til 63 % (cybutryn) og 90 % 

(terbutryn) af de undersøgte prøver. For cybutryn er detektionsfrekvensen lavere i ferskvand end i havvand, 

dvs. ud af de 16 ferskvandsprøver og 14 havvandsprøver er cybutryn detekteret i hhv. de 7 og 12, svarende til 

44 % af ferskvandsprøverne og 86 % af havvandsprøverne. For terbutryn er fordelingen mere ens, idet stoffet 

er påvist i 14 ferskvandsprøver og 13 marine prøver, svarende til 88 og 93 % af hhv. ferskvand- og havvands-

prøverne. Resultaterne er vist i figur 9, hvor koncentrationer under detektionsgrænsen er erstattet med halv-

delen af detektionsgrænsen. En tabel med alle resultaterne er vist i bilag 3 og 4. 

 

Den højeste koncentration for terbutryn er fundet i Lagunen (Slagelse) (2012-11155) og for cybutryn i Sydhav-

nen i København (2012-11169), med hhv. 14 og 13 ng/l. Terbutryn er brugt som biocid i byggematerialer, 

hvilket gør emissionen til miljøet meget afhængig af vejrforholdene. Cybutryn kan have været brugt i bygnin-

ger, men anvendes også som antifouling i skibsmaling. Der kan således forventes høje koncentrationer i hav-

ne, selvom brug af cybutryn sandsynligvis er højest om foråret og sommeren. Lagunen ved Slagelse modtager 

spildevand fra et renseanlæg. 

 

Tre af prøverne (Sydhavnen, Aarhus Lystbådehavn, Odense Fjord) indeholder cybutryn i koncentrationer, der 

er over AA-EQS-værdien på 2,5 ng/l, som gælder for både ferskvand og det marine miljø. Koncentrationen i 

Sydhavnen (13 ng/l) kommer tæt på MAC-EQS på 16 ng/l. De højeste koncentrationer er således fundet i 

havne i det marine miljø. 

 

Generelt er der en tendens til højere koncentrationer af terbutryn end cybutryn i ferskvand, mens stofferne 

forekommer på samme niveau i havvandsprøverne (med undtagelse af prøven fra Nissum Fjord). Blandt 

døgnprøverne har prøven fra Nørre Å den højeste koncentration af begge stoffer.  

 

Koncentrationerne for cybutryn er betydeligt lavere end i en tidligere undersøgelse af en række lystbådehavne 

langs den tyske Nordsø- og Østersøkyst, hvor koncentrationer over 1000 ng/l kunne forekomme (Biselli et al., 
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2000). Koncentrationerne er også lavere end i en dansk undersøgelse af regnvandsbetinget udvaskning fra 

bygningsfacader (Bollmann et al., 2012), det skyldes muligvis en fortyndingseffekt mellem regnvandsprøver 

og prøver fra søer eller vandløb. 
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Figur 9: Koncentrationer (ng/l) af cybutryn og terbutryn i ferskvand (øverst) og havvand (nederst) samt AA-EQS-værdierne. 

Bemærk at koncentrationerne er vist på en logaritmisk skala. Koncentrationer under detektionsgrænsen er markeret med < DG og 

erstattet med halvdelen af detektionsgrænsen. * Døgnprøver. 

 

Den højeste koncentration for terbutryn, i Lagunen (Slagelse), ligger under AA-EQS-værdien på 65 ng/l  for 

terbutryn i ferskvand. Koncentrationerne for terbutryn er også betydeligt lavere i denne undersøgelse end i en 

undersøgelse af overfladevand fra Tyskland, hvor terbutryn blev påvist i koncentrationer omkring 100 ng/l 

(Quednow & Püttmann, 2007). Ligesom for cybutryn er koncentrationerne i denne undersøgelse også lavere 

end i en ny dansk undersøgelse af biocider i regnvand (Bollmann et al., 2012). Her nåede terbutryn op på et 

niveau på 10-2000 ng/l. Også her er erfaringen, at koncentrationer er højest om sommeren. 
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4.3 Cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid i vand 

Resultaterne for analysen af cypermethrin, heptachlor og heptachlor epoxid i ferskvands- og havvandsprøver 

fremgår af bilag 5 og 6 samt for heptachlor epoxid af figur 10. Bemærk, at koncentrationerne er angivet i pg/l, 

mens resultaterne for aclonifen, bifenox, cybutryn og terbutryn er i ng/l (afsnit 4.1 og 4.2). Ligesom for acloni-

fen og bifenox har det ikke været muligt at påvise cypermethrin og heptachlor i prøverne. Cypermethrin er 

stadig et aktuelt anvendt pesticid i Danmark. 

 

Af de 3 analyserede stoffer er der kun fundet heptachlor epoxid i koncentrationer over detektionsgrænsen 

(figur 10). Heptachlor epoxid er til gengæld påvist i alle prøverne med en middelkoncentration på 5,7 pg/l 

(min-max: 3,4-7,5 pg/l). Koncentrationerne er lave og varierer kun lidt mellem prøverne, hvilket tyder på, at 

stoffet tilføres vandmiljøet via diffuse kilder, f.eks. atmosfærisk deposition (se afsnit 1.6), hvilket vil resultere i 

en forholdsvis ensartet fordeling. Det samme mønster ses ikke for cybutryn og terbutryn (figur 9), som fore-

kommer i mere varierende koncentrationer. 

 

Selv om heptachlor ikke anvendes i Europa, er der fundet heptachlor epoxid i overfladevand i andre europæi-

ske lande. Rocha et al. (2012) fandt høje koncentrationer af heptachlor epoxid (mellem 46 og 143 ng/l) i van-

det ved mundingen af Douro floden (Portugal), et område som er stærkt påvirket af forurening fra industri og 

landbrug. Heptachlor epoxid blev også fundet i vand, sediment og fisk i den nordøstlige del af Spanien (Salva-

dó et al., 2006). Koncentrationer af heptachlor epoxid fundet i vandet i den spanske undersøgelse var generelt 

meget lave (mellem 6,4 og 8,9 ng/l) i forhold til koncentrationer fundet i sediment i det samme område (4,0-

13,1 µg/kg). 
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Figur 10: Koncentration (pg/l) af heptachlor epoxid i vandprøverne fra denne undersøgelse samt AA-EQS-værdi (0,2 pg/l) for 

heptachlor/heptachlor epoxid i ferskvand. AA-EQS-værdien for heptachlor/heptachlor epoxid i havvand ligger på 0,01 pg/l og er 

ikke vist i figuren. 

 

EQS-værdierne for heptachor/heptachlor epoxid i vand er meget lave, med AA-EQS-værdier på 0,2 og 

0,01 pg/l i hhv. ferskvand og havvand (tabel 1). For alle prøver vil koncentrationen dermed ligge over AA-

EQS-værdierne. MAC-EQS-værdierne beskriver de maksimalt tilladte koncentrationer, som ligger på 300 og 

30 pg/l for hhv. ferskvand og det marine miljø og som ikke er overskredet af prøverne i denne undersøgelse. 
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Cypermethrin blev ikke fundet i prøverne, hvilket stemmer overens med en tidligere undersøgelse (Bossi et 

al., 2009), selv om detektionsgrænsen på 417 pg/l  i nærværende undersøgelse var 26 gange lavere end i un-

dersøgelsen af Bossi et al. (2009). Alligevel er den aktuelle detektionsgrænse højere end AA-EQS værdierne 

for ferskvand og havvand samt MAC-EQS-værdien for havvand. Det er således muligt, at cypermethrin fore-

kommer i koncentrationer over EQS-værdierne, selvom stoffet ikke kunne påvises med metoderne i denne 

undersøgelse. 

 

Cypermethrin anvendes i landbrug typisk i vækstsæsonen og derfor forventes det, at stoffet primært tilføres 

vandmiljøet via direkte afsætning fra sprøjtning og/eller drænvand om foråret (april-juni). Cypermethrin 

bliver hurtigt bundet til partikler i vand og deponeret i sediment. Vandprøverne i denne undersøgelse er ud-

taget i oktober og derfor kan det forventes, at cypermethrin på prøvetagningstidspunktet allerede er depone-

ret i sediment eller nedbrudt ved hydrolyse og fotolyse. Der er generelt få undersøgelser af pyrethroider i vand 

og disse er alle foretaget i perioden april-juni. Cypermethrin er f.eks. detekteret i overfladevand fra Spanien 

(Ebro floden) (Feo et al., 2010) med koncentrationer mellem 5,8 og 30,4 ng/l i maj måned, men med faldende 

koncentrationer allerede i juni måned. I vandområder, der er stærkt påvirkede af landbrug, som f.eks. Douro 

floden i Portugal, kan koncentrationer af cypermethrin i vand være endnu højere (310-553 ng/l). Disse kon-

centrationer er målt lige i sprøjtesæson (april-maj). 

 

4.4 Heptachlor/heptachlor epoxid i biota 

Heptachlor og heptachlor epoxid er analyseret i 10 fiskeprøver (tabel 5) med fokus på ferskvandsmiljøet. 

Detektionsgrænserne lå på 0,0007 og 0,0016 µg/kg vådvægt for hhv. heptachlor og heptachlor epoxid (tabel 

6). Mens koncentrationen af heptachlor lå under detektionsgrænsen i alle fiskene, er heptachlor epoxid detek-

teret i alle prøverne på nær i aborrer fra Gundsømagle Sø. Koncentrationerne er angivet i bilag 7 og vist i figur 

11. 

 

Med undtagelse af prøven fra Gundsømagle Sø, hvor heptachlor epoxid lå under detektionsgrænsen, blev der 

fundet heptachlor epoxid-koncentrationer mellem 0,0035 µg/kg vådvægt (aborrer fra Stevning Dam) og 

0,0228 µg/kg vådvægt (skrubber fra Vedbæk Havn). Middelkoncentrationen er 0,0113 µg/kg vådvægt (hvor 

værdien under detektionsgrænsen indgår med halvdelen af detektionsgrænsen). Der er en lille tendens til 

højere koncentrationer i skrubberne end i de øvrige fisk. 

 

Ud af de 10 analyserede prøver indeholder 7 prøver (70 %) koncentrationer af heptachlor epoxid, som vil 

overskride EQS-værdien på 0,0067 µg/kg vådvægt (figur 11). Da anvendelsen af heptachlor har været forbudt 

i Danmark i flere årtier, vil tilførslen til vandmiljøet ske gennem diffuse kilder, f.eks. via atmosfæren. Resulta-

tet af en udbredt tilstedeværelse af heptachlor epoxid i biota i det danske vandmiljø understøttes af resulta-

terne for forekomsten af heptachlor epoxid i vand (figur 10). 

 

Heptachlor epoxid var blandt de dominerende pesticider i en spansk undersøgelse, som viste en middelkon-

centration på 0,2 og 2,2 µg/kg vådvægt i karper (Cyprinius carpio) og multer (Liza ramada) (Salvadó et al., 

2006), dvs. mindst en faktor 10 højere end koncentrationerne i denne undersøgelse. I en undersøgelse fra 

Oder floden i Polen kunne heptachlor epoxid ikke påvises i muskel af skalle, brasen (Abramis brama) eller 

rimte (Leuciscus idus) (Tomza-Marciniak & Witczak, 2010). Både heptachlor og heptachlor epoxid blev dog 

fundet i fiskenes gonader (Tomza-Marciniak & Witczak, 2010). Fiskelever er analyseret i en undersøgelse fra 

Norge (Sharma et al., 2009), hvor heptachlor epoxid havde en middelkoncentration på 0,79 µg/kg vådvægt i 

gedde (Esox lucius), men var under detektionsgrænsen i skaller og aborrer. Eksemplerne viser den store kon-

centrationsvariation, der kan findes i det europæiske vandmiljø, afhængigt af den tidligere pesticidanvendelse 

og den valgte prøveart. Heptachlor epoxid er også påvist i fisk i alpine søer, hvilket understreger betydningen 

af atmosfærisk tilførsel i områder uden tidligere anvendelse af heptachlor (Schmid et al., 2007). Derudover 

kan både heptachlor og heptachlor epoxid fortsat detekteres i den arktiske atmosfære, selvom heptachlor er 

reguleret globalt under Stockholm-konventionen (Bossi et al., 2013). 
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Da nogle undersøgelser angiver resultater pr. lipidindhold, er der også bestemt tørstof- og lipidindholdet for 

alle fiskene (bilag 7). 
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Figur 11: Koncentration (µg/kg vådvægt) af heptachlor epoxid i fisk samt EQS-værdi (0,0067 µg/kg vådvægt) for 

heptachlor/heptachlor epoxid i biota. For aborrer fra Gundsømagle er der vist halvdelen af detektionsgrænsen, fordi 

koncentrationen lå under detektionsgrænsen. 

 

 

4.5 HBCDD i vand 

 

HBCDD er påvist i alle vandprøverne, dog med varierende andele af de tre isomerer (bilag 8). For de fleste 

prøver udgør α-HBCDD ca. 40-60 % af ΣHBCDD, men i prøverne fra Roskilde Fjord og Odense Fjord ligger α-

HBCDD under detektionsgrænsen og γ-HBCDD har den højeste HBCDD-koncentration i prøven (figur 12). I 

gennemsnit har α-HBCDD og γ-HBCDD den samme andel på 44 %, mens β-HBCDD udgør kun 12 % af 

∑HBCDD i gennemsnit. Denne fordeling er lidt anderledes end i en engelsk undersøgelse, som viste γ-

HBCDD > α-HBCDD > β-HBCDD i ferskvandsprøver (Harrad et al., 2009), men som også bemærkede, at 

andelen af γ-HBCDD er lavere end i den tekniske blanding (figur 7). Isomersammensætningen i miljøet er 

dermed forskellig fra det kommercielle HBCDD produkt, hvilket kan have betydning for vurderingen af miljø-

tilstanden eller risikoen for eksponering. 

 

HBCDD-koncentrationerne ligger i intervallet mellem 0,052 ng/l i Roskilde Fjord og 2,9 ng/l i Ringsted Å. De 

to prøver med de højeste koncentrationer (Ringsted Å og Odense Å) er udtaget med flasker leveret af firmaet 

Eurofins A/S. Flasker fra Eurofins A/S blev også benyttet til prøveudtagningen ved Gudenå (RBU), hvor ni-

veauet af HBCDD er meget lavt, hvilket ikke tyder på en kontaminering.  

 

For prøverne fra Ringsted Å (RBU) og Odense Å (RBU) var det nødvendigt med flere filterskift under analy-

sen, hvilket indikerer et højt indhold af partikler, som HBCDD kan være bundet til. Koncentrationen er også 

forholdsvis høj i Lagunen (Slagelse), hvilket stemmer overens med resultatet for terbutryn (figur 9). Denne 

prøve indeholdt også forholdsvis mange partikler, baseret på skift af filter under analysen. Lagunen modtager 

spildevand fra et renseanlæg. 
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Figur 12: Koncentration (ng/l) af HBCDD i vandprøver fra denne undersøgelse. For koncentrationer under detektionsgrænsen er 

der vist halvdelen af detektionsgrænsen. Dette var tilfældet for α-HBCDD i prøverne fra Roskilde Fjord og Odense Fjord samt β-

HBCDD i prøverne fra Roskilde Fjord og Øst for Nordmandshage. 

 

AA-EQS-værdierne for HBCDD i vand ligger på 1,6 ng/l for ferskvand og 0,8 ng/l for havvand (tabel 1). Vær-

dien for ferskvand er overskredet i de to prøver fra henholdsvis Ringsted Å (RBU) og Odense Å (RBU), mens 

ingen af havvandsprøverne er over AA-EQS-værdien for havvand. Koncentrationerne i Ringsted Å (RBU) og 

Odense Å (RBU) ligger langt under MAC-EQS-værdien på 500 ng/l for ferskvandsprøver. 

 

Den britiske undersøgelse af Harrad et al. (2009) viste koncentrationer i ferskvand mellem 0,080 og 0,27 

ng/l, dvs. i samme koncentrationsområde som niveauerne i denne undersøgelse, dog lå maksimalkoncentra-

tionerne ca. en faktor 10 under resultaterne for Ringsted Å (RBU) og Odense Å (RBU).   

 

4.6 HBCDD i biota 

I 10 ud af de 11 fiskeprøver (90 %), der er analyseret for HBCDD, er α-HBCDD påvist i koncentrationer over 
detektionsgrænsen. β-HBCDD kunne ikke detekteres i prøverne og γ-HBCDD lå over detektionsgrænsen i tre 

af de analyserede prøver, hvilket svarer til en detektionsfrekvens på 27 %. I de prøver, som indeholder både α-
HBCDD og γ-HBCDD, er α-HBCDD altid højest. Dette fordelingsmønster stemmer overens med andre resul-

tater for HBCDD i biota, hvor α-HBCDD generelt er fundet i de højeste koncentrationer (Covaci et al., 2006). 

Fordelingen er dermed forskellig fra både det tekniske HBCDD (figur 7) og sammensætningen i vandprøver 

(figur 12). Den store andel af α-HBCDD i biota skyldes sandsynligvis en kombination af flere faktorer, bl.a. 
bioakkumulerer α-HBCDD mest og kan også dannes fra γ-HBCDD gennem biologiske processer (bioisomeri-

sation) (Szabo et al., 2010). 

 

I figur 13 er værdier under detektionsgrænsen sat til halvdelen af detektionsgrænsen. Da ingen af de tre iso-

merer er detekteret i torsk fra Limfjorden ligger den laveste koncentration under detektionsgrænsen, den 

højeste er på 0,056 µg/kg vådvægt (ålekvabber fra Aarhus Lystbådehavn). De øvrige prøver ligger mellem 

0,010 og 0,021 µg/kg vådvægt i sumkoncentrationen. Alle koncentrationerne ligger dermed langt under EQS-

værdien på 167 µg/kg vådvægt i biota (tabel 1). Koncentrationsfordelingen er forskellig fra koncentrationsfor-

delingen for heptachlor epoxid (figur 11), dvs. det er ikke de samme prøver der har de højeste og laveste kon-

centrationer. Dette kunne tyde på forskellige kilder, men kunne også forklares med artspecifikke biologiske 

processer, såsom optagelse og metabolisering. 
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I en fransk undersøgelse af en lang række prioriterede stoffer i ferskvandsfisk var HBCDD også under EQS-

værdien på 167 µg/kg vådvægt, selvom α-HBCDD blev påvist i alle 32 fiskeprøver (Miège et al., 2012). Da 

koncentrationen af lipofile stoffer i biota ofte er angivet per gram tørstof eller lipid, er tørstof- og lipidindhol-

det også bestemt i prøverne (bilag 9). For α-HBCDD ligger middelkoncentrationerne i den franske undersø-

gelse mellem 43 µg/kg tørvægt i døbel (Squalius cephalus) og 210 µg/kg tørvægt i barbe (Barbus barbus), 

dvs. betydeligt højere end i denne undersøgelse. Normaliseret til tørstofindholdet er den højeste koncentrati-

on for α-HBCDD i denne undersøgelse 0,28 µg/kg tørvægt i ålekvabber fra Aarhus Lystbådehavn. De franske 

prøver er dog indsamlet i nærheden af storbyen Lyon og kan dermed være påvirket af mange punktkildetyper. 
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Figur 13: Koncentration (µg/kg vådvægt) af HBCDD i fisk. I figuren er koncentrationer under detektionsgrænsen erstattet med 

halvdelen af detektionsgrænsen. For β-HBCDD ligger alle prøver under detektionsgrænsen. For γ-HBCDD ligger tre prøver over 

detektionsgrænsen (ålekvabber fra Aarhus Lystbådehavn og aborrer fra Stubbegaard Sø og Ringkøbing Fjord). For torsk fra 

Limfjorden ligger alle tre isomerer under detektionsgrænsen. EQS-værdien ligger på 167 µg/kg vådvægt, dvs. udenfor skalaen i 

denne figur, og er derfor ikke vist i figuren. 

 

Lipidindholdet i de analyserede fisk er meget lavt og er for alle fiskeprøver < 1 % (bilag 9), med undtagelse af 

skrubber (1,23 %). Da HBCDD er et lipofilt stof med en logKOW-værdi på 5,6 (se afsnit 1.7), vil stoffet i høj 

grad akkumuleres i fiskenes fedtvæv. For at kunne lave en sammenligning af fisk med forskelligt lipidindhold, 

normaliseres vådvægtkoncentrationen ofte til prøvens lipidinhold. Baseret på denne normalisering vil kon-

centrationen af HBCDD i ålekvabberne ligge på ca. 50 ng/g lipid og dermed på niveau med en række fersk-

vandsfisk i England (Harrad et al., 2009). De øvrige prøver har dog et meget lavere indhold af HBCDD end 

vist i den engelske undersøgelse, også på lipidbasis. 
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5. Konklusion 

Tabel 7 sammenfatter resultaterne for denne undersøgelse, med hensyn til fundhyppighed og minimum- og 

maksimumkoncentrationer i forhold til detektionsgrænser og AA-EQS-værdierne. Pesticiderne aclonifen, 

bifenox og cypermethrin lå under detektionsgrænsen i alle prøver fra denne undersøgelse. Det er muligt, at en 

prøvetagningsperiode om foråret og sommeren vil give et andet resultat, idet det er i denne periode pestici-

derne primært anvendes. 

 

Biociderne cybutryn og terbutryn er påvist i hhv. 63 og 90 % af de analyserede vandprøver, med en tendens til 

lidt højere niveauer af terbutryn end cybutryn i ferskvandsprøver. I ferskvand er cybutryn detekteret i 44 % af 

prøverne, mod 86 % af havvandsprøverne, mens fundhyppigheden er tæt på 90 % for terbutryn i både fersk-

vand og havvand. Koncentrationen varierede meget mellem prøverne og nåede op til hhv. 14 og 13 ng/l for 

terbutryn og cybutryn. For cybutryn er koncentrationen for tre havvandsprøver over AA-EQS-værdien, og den 

højeste koncentration vil ligge tæt på MAC-EQS. Disse tre prøver stammer fra danske havne, hvilket sandsyn-

ligvis skyldes behandling af skibskroge med antifoulingsmiddel. Det må forventes, at prøverne fra denne 

undersøgelse ikke er repræsentative for hele året, og at årstiden og vejrforholdene kan påvirke koncentratio-

nerne af cybutryn og terbutryn i miljøet. 

 

Anvendelsen af pesticidet heptachlor blev indstillet i Danmark i 1972, og stoffet er reguleret globalt gennem 

Stockholm-konventionen. Alligevel blev nedbrydningsproduktet heptachlor epoxid påvist i alle vandprøverne 

og 90 % af fiskeprøverne i denne undersøgelse. I modsætning til cybutryn og terbutryn varierede koncentrati-

onen i vand kun lidt mellem prøverne, hvilket tyder på diffus tilførsel til vandmiljøet som hovedkilde, f.eks. 

gennem atmosfærisk deposition.  I alle vandprøverne og 70 % af fiskeprøverne var indholdet højere end AA-

EQS- og biota EQS-værdierne for heptachlor/heptachlor epoxid. 

 

Den bromerede flammehæmmer hexabromcyclododecan (HBCDD) er påvist i alle vandprøver i denne under-

søgelse, primært i form af α- og γ-HBCDD. To prøver fra hhv. Ringsted Å og Odense Å havde koncentrationer 

over 2,5 ng/l, hvilket er over AA-EQS-værdien for HBCDD i ferskvand. Som det fremgik af sammenligningen 

med litteraturen, virker niveauet i de to prøver også højt i international kontekst. HBCDD er ligeledes påvist i 

90 % af fiskeprøverne, med α-HBCDD som den dominerende isomer. Koncentrationen var højest for ålekvab-

berne fra Aarhus Lystbådehavn, men alle prøverne lå langt under EQS-værdien for biota. Fiskeprøverne i 

denne undersøgelse stammer fra arter med et meget lavt fedtindhold. Da HBCDD er meget lipofil, er det mu-

ligt, at stoffet ophobes i større omfang i mere fedtholdige fisk. 

 

Sammenfattende bemærkes det, at vandprøverne – som med få undtagelser er udtaget som stikprøver – gen-

giver et øjebliksbillede af stofkoncentrationerne i vandmiljøet. For cybutryn og terbutryn kan det konklude-

res, at stofferne er til stede i det danske vandmiljø. Aclonifen, bifenox og cypermethrin er ikke blevet fundet i 

vandmiljøet i de undersøgte områder, men det kan ikke afvises, at stofferne kan være at finde i det danske 

vandmiljø i forårsperioden. For cypermethrin lå detektionsgrænsen desuden over AA-EQS-værdierne samt 

MAC-EQS-værdien for havvand. 

 

Sammenligningen med AA-EQS-værdierne kan give et fingerpeg om, hvorvidt stofferne forekommer i kon-

centrationer i nærheden af miljøkvalitetskrav. På baggrund af resultaterne fra denne undersøgelse er det ikke 

muligt at vurdere, hvor den årlige middelkoncentration (annual average concentration) vil ligge. Resultater-

ne for stikprøverne vil derfor kun direkte kunne sammenlignes med MAC-EQS- værdierne, og disse blev ikke 

overskredet af prøverne i denne undersøgelse. 
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Koncentrationer i biotaprøver er et resultat af en akkumuleringsproces over et længere tidsrum og giver et 

mere tidsintegrerende billede end det er tilfældet for vandprøver. Her er det dog muligt, at biologiske proces-

ser påvirker koncentrationen i prøverne, f.eks. gennem gydning eller et varierende lipidindhold i fisken. 

Biotaprøverne blev indsamlet i den samme tidsperiode som marine prøver til NOVANA-programmet, således 

at resultaterne fra denne undersøgelse og overvågningsdata kan supplere hinanden i en samlet vurdering af 

miljøets tilstand. 

 

Baseret på denne undersøgelse kan det konkluderes, at cybutryn, terbutryn, heptachlor epoxid og HBCDD 

forekommer i de undersøgte områder med en høj detektionsfrekvens. For cybutryn peger denne undersøgelse 

specielt på de marine havne som lokaliteter med potentielt høje koncentrationer. Terbutryn forekommer 

mere udbredt, med en risiko for høje koncentrationer om sommeren, sandsynligvis som følge af udvaskning 

fra bygninger. Forekomsten af heptachlor epoxid associeres primært med diffuse kilder såsom atmosfærisk 

deposition, mens HBCDD kan tilføres vandmiljøet fra både diffuse kilder og punktkilder, heriblandt rensean-

læg. Både heptachlor epoxid og HBCDD akkumulerer i fisk. For aclonifen og cypermethrin kan det ikke ude-

lukkes, at stofferne forekommer i højere koncentrationer på tidspunkter af året, hvor stofferne i højere grad 

bliver anvendt end det var tilfældet på undersøgelsestidspunktet.  

 

Tabel 7: Sammenfatning af resultaterne af denne undersøgelse. vv: vådvægt. 

 
Antal 

prøver 
Fundhyp-

pighed 
AA-EQS/          
biota EQS 

Detektions-
grænse 

Min.konc i 
prøver med 

fund 

Max.konc i 
prøver med 

fund 

Aclonifen             
Ferskvand 16 0 % 120 ng/l 0,1 ng/l - - 
Havvand 14 0 % 12 ng/l 0,1 ng/l - - 

Bifenox             
Ferskvand 16 0 % 12 ng/l 1,0 ng/l - - 
Havvand 14 0 % 1,2 ng/l 1,0 ng/l - - 

Cybutryn/Irgarol           
Ferskvand 16 44 % 2,5 ng/l 0,004 ng/l 0,02 ng/l 0,85 ng/l 
Havvand 14 86 % 2,5 ng/l 0,004 ng/l 0,02 ng/l 13 ng/l 

Terbutryn             
Ferskvand 16 88 % 65 ng/l 0,004 ng/l 0,07 ng/l 14 ng/l 
Havvand 14 93 % 6,5 ng/l 0,004 ng/l 0,02 ng/l 2,2 ng/l 

Cypermethrin           
Ferskvand 14 0 % 0,08 ng/l 0,42 ng/l - - 
Havvand 3 0 % 0,008 ng/l 0,42 ng/l - - 

Heptachlor             
Ferskvand 14 0 % 0,0002 ng/l1) 0,085 ng/l - - 
Havvand 3 0 % 0,00001 ng/l1) 0,085 ng/l - - 
Biota 10 0 % 0,0067 µg/kg vv1) 0,0007 µg/kg vv - - 

Heptachlor epoxid           
Ferskvand 14 100 % 0,0002 ng/l1) 0,002 ng/l 0,0034 ng/l 0,0075 ng/l 
Havvand 3 100 % 0,00001 ng/l1) 0,002 ng/l 0,0064 ng/l 0,0075 ng/l 
Biota 10 90 % 0,0067 µg/kg vv1) 0,0016 µg/kg vv 0,0035 µg/kg vv 0,023 µg/kg vv 

HBCDD (sum af tre isomerer)         
Ferskvand 5 100 % 1,6 ng/l 0,004 ng/l2) 0,096 ng/l 2,9 ng/l 
Havvand 5 100 % 0,8 ng/l 0,004 ng/l2) 0,052 ng/l3) 0,40 ng/l 

Biota 11 90 % 167 µg/kg vv 
0,004-0,005 

µg/kg vv2) 
0,01 µg/kg vv4) 0,056 µg/kg vv5) 

       1) EQS-værdier for heptachlor/heptachlor epoxid 
  2) Detektionsgrænse for hver af de enkelte isomerer i HBCDD 
  3) α- og β-HBCD ligger under detektionsgrænsen i denne prøve og indgår med halvdelen af detektionsgrænsen i denne 

værdi. 
4) β- og γ-HBCD ligger under detektionsgrænsen i denne prøve og indgår med halvdelen af detektionsgrænsen i denne 
værdi. 
5) β-HBCD ligger under detektionsgrænsen i denne prøve og indgår med halvdelen af detektionsgrænsen i denne værdi. 
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Bilag 1: Data for aclonifen i vand 

   
ng/l 

Prøvenr. Station Region Aclonifen 

Ferskvand 
   

2012-11148 Sunds Sø Midtjylland < 0,1 

2012-11149 Lygby Grønning Skelgrøft Midtjylland < 0,1 

2012-11151 Skjern Å Midtjylland < 0,1 

2012-11152 Damhus Sø Hovedstaden < 0,1 

2012-11153 Utterslev Mose Hovedstaden < 0,1 

2012-11154 Torsdal Bæk Nordjylland < 0,1 

2012-11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland < 0,1 

2012-11156 Gudenå Midtjylland < 0,1 

2012-11157 Lystbådehavn ved Silkeborg Midtjylland < 0,1 

2012-11159 Solkær Å Syddanmark < 0,1 

2012-11160 Smørpøt Bæk Syddanmark < 0,1 

2012-11282 Odense Å Kratholm Syddanmark < 0,1 

2012-11173 Nørre Å (RBU)* Midtjylland < 0,1 

2012-11174 Ringsted Å (RBU)* Sjælland < 0,1 

2012-11175 Gudenå (RBU)* Midtjylland < 0,1 

2012-11176 Odense Å (RBU)* Syddanmark < 0,1 

Havvand 
   

2012-11163 Vesterhavet (Løkken) Nordjylland < 0,1 

2012-11064 Vedbæk Havn Hovedstaden < 0,1 

2012-11060 Roskilde Havn Sjælland < 0,1 

2012-11063 Roskilde Fjord Sjælland < 0,1 

2012-11164 Odense Fjord Syddanmark < 0,1 

2012-11165 Ringkøbing Fjord Midtjylland < 0,1 

2012-11166 Ringkøbing Havn Midtjylland < 0,1 

2012-11167 Nissum Fjord Midtjylland < 0,1 

2012-11168 Aarhus Lystbådehavn Midtjylland < 0,1 

2012-11169 Sydhavnen (København) Hovedstaden < 0,1 

2012-11170 Esbjerg Havn Syddanmark < 0,1 

2012-11171 Vejle Havn Syddanmark < 0,1 

2012-11172 Køge Bugt Sjælland < 0,1 

2012-11284 Stege Bugt Sjælland < 0,1 

 

* Døgnprøver i vandløb, der er påvirket af regnbetingede udledninger. 

 

 

 



 

Screening for miljøfarlige forurenende stoffer - Bilag 2: Data for bifenox i vand 39 
 

Bilag 2: Data for bifenox i vand 

   
ng/l 

Prøvenr. Station Region Bifenox 

Ferskvand 
   

2012-11148 Sunds Sø Midtjylland < 1,0 

2012-11149 Lygby Grønning Skelgrøft Midtjylland < 1,0 

2012-11151 Skjern Å Midtjylland < 1,0 

2012-11152 Damhus Sø Hovedstaden < 1,0 

2012-11153 Utterslev Mose Hovedstaden < 1,0 

2012-11154 Torsdal Bæk Nordjylland < 1,0 

2012-11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland < 1,0 

2012-11156 Gudenå Midtjylland < 1,0 

2012-11157 Lystbådehavn ved Silkeborg Midtjylland < 1,0 

2012-11159 Solkær Å Syddanmark < 1,0 

2012-11160 Smørpøt Bæk Syddanmark < 1,0 

2012-11282 Odense Å Kratholm Syddanmark < 1,0 

2012-11173 Nørre Å (RBU)* Midtjylland < 1,0 

2012-11174 Ringsted Å (RBU)* Sjælland < 1,0 

2012-11175 Gudenå (RBU)* Midtjylland < 1,0 

2012-11176 Odense Å (RBU)* Syddanmark < 1,0 

Havvand 
  

 

2012-11163 Vesterhavet (Løkken) Nordjylland < 1,0 

2012-11064 Vedbæk Havn Hovedstaden < 1,0 

2012-11060 Roskilde Havn Sjælland < 1,0 

2012-11063 Roskilde Fjord Sjælland < 1,0 

2012-11164 Odense Fjord Syddanmark < 1,0 

2012-11165 Ringkøbing Fjord Midtjylland < 1,0 

2012-11166 Ringkøbing Havn Midtjylland < 1,0 

2012-11167 Nissum Fjord Midtjylland < 1,0 

2012-11168 Aarhus Lystbådehavn Midtjylland < 1,0 

2012-11169 Sydhavnen (København) Hovedstaden < 1,0 

2012-11170 Esbjerg Havn Syddanmark < 1,0 

2012-11171 Vejle Havn Syddanmark < 1,0 

2012-11172 Køge Bugt Sjælland < 1,0 

2012-11284 Stege Bugt Sjælland < 1,0 

 

* Døgnprøver i vandløb, der er påvirket af regnbetingede udledninger. 
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Bilag 3: Data for cybutryn i vand 

   
ng/l 

Prøvenr. Station Region Cybutryn 

Ferskvand 
   

2012-11148 Sunds Sø Midtjylland < 0,004 

2012-11149 Lygby Grønning Skelgrøft Midtjylland < 0,004 

2012-11151 Skjern Å Midtjylland < 0,004 

2012-11152 Damhus Sø Hovedstaden < 0,004 

2012-11153 Utterslev Mose Hovedstaden < 0,004 

2012-11154 Torsdal Bæk Nordjylland < 0,004 

2012-11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland 0,85 

2012-11156 Gudenå Midtjylland 0,02 

2012-11157 Lystbådehavn ved Silkeborg Midtjylland 0,12 

2012-11159 Solkær Å Syddanmark < 0,004 

2012-11160 Smørpøt Bæk Syddanmark < 0,004 

2012-11282 Odense Å Kratholm Syddanmark < 0,004 

2012-11173 Nørre Å (RBU)* Midtjylland 0,21 

2012-11174 Ringsted Å (RBU)* Sjælland 0,04 

2012-11175 Gudenå (RBU)* Midtjylland 0,05 

2012-11176 Odense Å (RBU)* Syddanmark 0,05 

Havvand 
   

2012-11163 Vesterhavet (Løkken) Nordjylland 0,32 

2012-11064 Vedbæk Havn Hovedstaden 1,39 

2012-11060 Roskilde Havn Sjælland 0,37 

2012-11063 Roskilde Fjord Sjælland 0,06 

2012-11164 Odense Fjord Syddanmark 4,02 

2012-11165 Ringkøbing Fjord Midtjylland 0,04 

2012-11166 Ringkøbing Havn Midtjylland 0,2 

2012-11167 Nissum Fjord Midtjylland < 0,004 

2012-11168 Aarhus Lystbådehavn Midtjylland 3,26 

2012-11169 Sydhavnen (København) Hovedstaden 13,44 

2012-11170 Esbjerg Havn Syddanmark 0,49 

2012-11171 Vejle Havn Syddanmark 0,03 

2012-11172 Køge Bugt Sjælland 0,02 

2012-11284 Stege Bugt Sjælland < 0,004 
 
* Døgnprøver i vandløb, der er påvirket af regnbetingede udledninger  
Koncentrationer i kursiv ligger under den laveste kalibreringsstandard. 

 

 

 



 

Screening for miljøfarlige forurenende stoffer - Bilag 4: Data for terbutryn i vand 41 
 

Bilag 4: Data for terbutryn i vand 

   
ng/l 

Prøvenr. Station Region Terbutryn 

Ferskvand 
   

2012-11148 Sunds Sø Midtjylland 0,11 

2012-11149 Lygby Grønning Skelgrøft Midtjylland 0,07 

2012-11151 Skjern Å Midtjylland 0,32 

2012-11152 Damhus Sø Hovedstaden 0,89 

2012-11153 Utterslev Mose Hovedstaden 2,87 

2012-11154 Torsdal Bæk Nordjylland 0,11 

2012-11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland 13,63 

2012-11156 Gudenå Midtjylland 0,55 

2012-11157 Lystbådehavn ved Silkeborg Midtjylland 0,35 

2012-11159 Solkær Å Syddanmark < 0,004 

2012-11160 Smørpøt Bæk Syddanmark < 0,004 

2012-11282 Odense Å Kratholm Syddanmark 0,42 

2012-11173 Nørre Å (RBU)* Midtjylland 1,37 

2012-11174 Ringsted Å (RBU)* Sjælland 0,89 

2012-11175 Gudenå (RBU)* Midtjylland 0,54 

2012-11176 Odense Å (RBU)* Syddanmark 0,64 

Havvand 
   

2012-11163 Vesterhavet (Løkken) Nordjylland 0,41 

2012-11064 Vedbæk Havn Hovedstaden 0,1 

2012-11060 Roskilde Havn Sjælland 0,62 

2012-11063 Roskilde Fjord Sjælland 0,31 

2012-11164 Odense Fjord Syddanmark 0,76 

2012-11165 Ringkøbing Fjord Midtjylland 0,15 

2012-11166 Ringkøbing Havn Midtjylland 0,27 

2012-11167 Nissum Fjord Midtjylland 1,00 

2012-11168 Aarhus Lystbådehavn Midtjylland 0,03 

2012-11169 Sydhavnen (København) Hovedstaden 2,21 

2012-11170 Esbjerg Havn Syddanmark 0,5 

2012-11171 Vejle Havn Syddanmark 0,12 

2012-11172 Køge Bugt Sjælland 0,02 

2012-11284 Stege Bugt Sjælland < 0,004 
 
* Døgnprøver i vandløb, der er påvirket af regnbetingede udledninger. 
 Koncentrationer i kursiv ligger under den laveste kalibreringsstandard. 

 

 

 



 

42 Screening for miljøfarlige forurenende stoffer - Bilag 5: Data for cypermethrin i vand 

 

Bilag 5: Data for cypermethrin i vand 

   
pg/l 

Prøvenr. Station Region Cypermethrin 

Ferskvand 
   

2012-11065 Gundsømagle Sø Sjælland < 417 

2012-11148 Sunds Sø Midtjylland < 417 

2012-11150 Stubbergaard Sø Midtjylland < 417 

2012-11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland < 417 

2012-11149 Lygby Grønning Skelgrøft Midtjylland < 417 

2012-11151 Skjern Å Midtjylland < 417 

2012-11156 Gudenå Midtjylland < 417 

2012-11159 Solkær Å Syddanmark < 417 

2012-11160 Smørpøt Bæk Syddanmark < 417 

2012-11161 Nørre Å (RBU) Midtjylland < 417 

2012-11162 Gudenå (RBU) Midtjylland < 417 

2012-11280 Ringsted Å (RBU) Sjælland < 417 

2012-11281 Odense Å (RBU) Syddanmark < 417 

2012-11282 Odense Å Kratholm Syddanmark < 417 

Havvand 
   

2012-11063 Roskilde Fjord Sjælland < 417 

2012-11165 Ringkøbing Fjord Midtjylland < 417 

2012-11167 Nissum Fjord Midtjylland < 417 
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Bilag 6: Data for heptachlor/heptachlor 

epoxid i vand 

   
pg/l pg/l 

Prøvenr. Station Region Heptachlor Heptachlor epoxid 

Ferskvand 
    

2012-11065 Gundsømagle Sø Sjælland < 0,85 7,5 

2012-11148 Sunds Sø Midtjylland < 0,85 7,0 

2012-11150 Stubbergaard Sø Midtjylland < 0,85 3,4 

2012-11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland < 0,85 7,2 

2012-11149 Lygby Grønning Skelgrøft Midtjylland < 0,85 6,6 

2012-11151 Skjern Å Midtjylland < 0,85 5,7 

2012-11156 Gudenå Midtjylland < 0,85 5,0 

2012-11159 Solkær Å Syddanmark < 0,85 6,2 

2012-11160 Smørpøt Bæk Syddanmark < 0,85 5,3 

2012-11161 Nørre Å (RBU) Midtjylland < 0,85 4,2 

2012-11162 Gudenå (RBU) Midtjylland < 0,85 4,7 

2012-11280 Ringsted Å (RBU) Sjælland < 0,85 4,6 

2012-11281 Odense Å (RBU) Syddanmark < 0,85 6,5 

2012-11282 Odense Å Kratholm Syddanmark < 0,85 4,7 

Havvand 
    

2012-11063 Roskilde Fjord Sjælland < 0,85 6,4 

2012-11165 Ringkøbing Fjord Midtjylland < 0,85 7,5 

2012-11167 Nissum Fjord Midtjylland < 0,85 6,4 
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Bilag 7: Data for heptachlor/heptachlor 

epoxid i biota 

µg/kg vådvægt 

Prøvenr. Station Art Heptachlor Heptachlor epoxid 

2012-11273 Stubbegaard Sø Aborre < 0,0007 0,0160 

2012-11275 Nørre Sø Aborre < 0,0007 0,0042 

2012-11277 Stevning Dam Aborre < 0,0007 0,0035 

2012-11278 Gundsømagle Sø Aborre < 0,0007 < 0,0016 

2012-11279 Limfjorden Torsk < 0,0007 0,0122 

2012-11203 Aarhus Lystbådehavn Ålekvabber < 0,0007 0,0146 

2012-11204 Ringkøbing Fjord Aborre < 0,0007 0,0112 

2012-11205 Ringkøbing Fjord Skalle < 0,0007 0,0080 

2012-11318 Vedbæk Havn Skrubber < 0,0007 0,0228 

2012-11129 Hjelm Bugt Skrubber < 0,0007 0,0195 

  

Prøvenr. Station Art Lipid (%) Tørstof (%) 

2012-11273 Stubbegaard Sø Aborre 0,28 19,46 

2012-11275 Nørre Sø Aborre 0,64 20,56 

2012-11277 Stevning Dam Aborre 0,56 19,76 

2012-11278 Gundsømagle Sø Aborre 0,65 18,82 

2012-11279 Limfjorden Torsk 0,56 20,01 

2012-11203 Aarhus Lystbådehavn Ålekvabber 0,10 17,61 

2012-11204 Ringkøbing Fjord Aborre 0,87 20,06 

2012-11205 Ringkøbing Fjord Skalle 0,96 21,82 

2012-11318 Vedbæk Havn Skrubber 1,22 19,55 

2012-11129 Hjelm Bugt Skrubber 1,30 19,53 
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Bilag 8: Data for HBCDD i vand 

   
ng/l 

Prøvenr. Station Region α-HBCD β-HBCD γ-HBCD ΣHBCD 

Ferskvand 
      2012-11154 Torsdal Bæk Nordjylland 0,046 0,008 0,042 0,096 

2012-11155 Lagunen (Slagelse) Sjælland 0,589 0,089 0,260 0,938 

2012-11162 Gudenå (RBU) Midtjylland 0,041 0,012 0,062 0,115 

2012-11280 Ringsted Å (RBU) Sjælland 1,995 0,438 0,464 2,897 

2012-11281 Odense Å (RBU) Syddanmark 1,987 0,398 0,406 2,791 

Havvand 
      2012-11064 Vedbæk Havn Hovedstaden 0,207 0,051 0,139 0,397 

2012-11063 Roskilde Fjord Sjælland < 0,004 < 0,004 0,048 0,052 

2012-11164 Odense Fjord Syddanmark < 0,004 0,063 0,124 0,188 

2012-11168 Aarhus Lystbådehavn Midtjylland 0,100 0,031 0,098 0,229 

2012-11283 Øst for Nordmandshage Sjælland 0,043 < 0,004 0,039 0,083 

       I beregningen af ΣHBCD er koncentrationer under detektionsgrænsen erstattet 
 med halvdelen af detektionsgrænsen. 
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Bilag 9: Data for HBCDD i biota 

   
µg/kg vådvægt 

Prøvenr. Station Art α-HBCD β-HBCD γ-HBCD ΣHBCD 

2012-11273 Stubbegaard Sø Aborre 0,011 < 0,004 0,005 0,018 

2012-11274-1 Søholm Sø Aborre 0,017 < 0,004 < 0,004 0,021 

2012-11274-2 Søholm Sø Aborre 0,018 < 0,004 < 0,004 0,022 

2012-11275 Nørre Sø Aborre 0,006 < 0,004 < 0,004 0,010 

2012-11276 Fårup Sø Aborre 0,009 < 0,004 < 0,004 0,013 

2012-11277 Stevning Dam Aborre 0,010 < 0,004 < 0,004 0,014 

2012-11278 Gundsømagle Sø Aborre 0,008 < 0,004 < 0,004 0,012 

2012-11279 Limfjorden Torsk < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,006 

2012-11203 
Aarhus 

Lystbådehavn Ålekvabber 0,050 < 0,004 0,004 0,056 

2012-11204 Ringkøbing Fjord Aborre 0,010 < 0,004 0,005 0,016 

2012-11205 Ringkøbing Fjord Skalle 0,013 < 0,004 < 0,004 0,017 

2012-11318 Vedbæk Havn Skrubbe 0,010 < 0,005 < 0,005 0,015 

Prøven fra Søholm Sø (2012-11274) er analyseret i en dobbeltbestemmelse. 

I beregningen af ΣHBCD er koncentrationer under detektionsgrænsen erstattet 

med halvdelen af detektionsgrænsen. 
    

 

Prøvenr. Station Art Lipid (%) Tørstof (%) 

2012-11273 Stubbegaard Sø Aborre 0,28 19,46 

2012-11274-1 Søholm Sø Aborre 0,53 19,05 

2012-11274-2 Søholm Sø Aborre 0,55 19,58 

2012-11275 Nørre Sø Aborre 0,64 20,56 

2012-11276 Fårup Sø Aborre 0,50 19,73 

2012-11277 Stevning Dam Aborre 0,56 19,76 

2012-11278 Gundsømagle Sø Aborre 0,65 18,82 

2012-11279 Limfjorden Torsk 0,56 20,01 

2012-11203 
Aarhus 

Lystbådehavn Ålekvabber 0,10 17,61 

2012-11204 Ringkøbing Fjord Aborre 0,87 20,06 

2012-11205 Ringkøbing Fjord Skalle 0,96 21,82 

2012-11318 Vedbæk Havn Skrubbe 1,22 19,55 

     Prøven fra Søholm Sø (2012-11274) er analyseret i en dobbeltbestemmelse. 
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Bilag 10: Kort med geografisk  

stationsfordeling samt stationsnavne 
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