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Introduktion
Status på fund af desphenyl-chloridazon (Jupiterdatabasen 2. oktober 2018)
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Desphenyl-chloridazon

4696

Påvist 

(antal)

Over grænseværdi 

(0,1 ug/l) (antal)

Anlæg 76 16

Boringer 908 333

Methyl-desphenyl-

chloridazon

4712

Påvist 

(antal)

Over grænseværdi 

(0,1 ug/l) (antal)

Anlæg 10 1

Boringer 166 25

• Opfølgning på webinar om desphenyl-
chloridazon afholdt i oktober 2017.

• For et år siden var der 86 
vandværksboringer med desphenyl-
chloridazon i Jupiter databasen. Heraf 36 
over grænseværdien.

• Nu er der 908 fund i boringer– heraf er 
333 over grænseværdien.

• 16 vandværker har overskredet 
grænseværdien.

• En opgørelse i februar viste, at ca. 320 
vandværker har desphenyl-chloridazon i 
en eller flere boringer.



Introduktion
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N,N-Dimethylsulfamid

4743

Påvist 

(antal)

Over grænseværdi 

(0,1 ug/l) (antal)

Anlæg 21 3

Boringer 154 44

1,2,4-Triazol

3670

Påvist 

(antal)

Over grænseværdi 

(0,1 ug/l) (antal)

Anlæg 1 -

Boringer 9 -

• N,N-Dimethylsulfamid

• 154 vandværksboringer med fund

• 3 vandværker har overskredet 
grænseværdien.

• 1,2,4-Triazol

• Påvist i 9 vandværksboringer

• Påvist på et vandværk

• Dimethachlor

• Der er fund rundt omkring, men de er endnu 
ikke i Jupiterdatabasen.

Status på fund af andre ”nye pesticider” (Jupiterdatabasen 2. oktober 2018)



Dagsorden
Webinar: De nye pesticidfund - status på løsninger

Baggrund og introduktion (Christian Thirup)

Sidst desphenyl-chloridazon - og nu flere stoffer!! (Søren Rygaard Lenschow)

• Hvor er de fundet og hvor kommer de fra? 

Pesticidkatalog (Søren Rygaard Lenschow)

• Baggrund og mål

• Finansiering og samarbejde

• Eksempler

Status på videregående vandbehandling (Henrik Schmidt)

• Forskning

• Praktiske erfaringer

Spørgsmål/diskussion
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Desphenyl-chloridazon 

• 76 vandværker med fund

• 29 % fund i GRUMO (17 % > 0,1 µg/l)

• Persistente og mobile nedbrydningsprodukter af chloridazon

• Desphenyl-chloridazon er dominerende nedbrydningsprodukt

• Herbicid anvendt til roer, rødbeder og løg

• Landbrug, maskinstationer og gartneri

• Acceptabel Daglig Dosis på 50 µg/l (børn) og 300 µg/l (voksne)

• Ingen fund over ADD for børn (50 µg/l) i almene vandværker

• Mulighed for dispensation  (tidsbegrænset og vilkår)
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Desphenyl-chloridazon
DPC Methyl-desphenyl-

chloridazon
Me-DPC

Chloridazon

1964 – 1996 (udfaset)

Chloridazon



Desphenyl-chloridazon 
Hvad sker der?

• Forskning: Nedbrydning i forbindelse med vandbehandling (DTU)

• Forskning: Nedbrydning i jord og sediment (GEUS)

• Miljøstyrelsen: Teknologi Udviklingsprojekt (Region Sjælland, Orbicon, NIRAS)

• Tiltag med vandbehandling (DIN-forsyning m.fl.)
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Nye stoffer

• 1,2,4-triazol

• NN-DMS

• Dimethachlor

• Pendimethalin m.fl. 

• Analyser
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1,2,4-triazol

• Fund i VAP-marker 2017 ved brug af fungicid tebuconazol

• MST/GEUS screening 2017

• Drikkevandsbekendtgørelse juni 2018 

• 1 fund i almene vandværker og 9 vandværksboringer

MST/GEUS notat af 28. februar 2017
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1,2,4-triazol
Oprindelse fra fungicider 

• Nedbrydningsprodukt af flere fungicider:

Epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol, difenoconazol, metconazol, triadimenol, 
amitrol, bitertanol, tebuconazol og prothioconazol

• Landbrug og maskinstationer primært. Sekundært frugtavl, planteskoler m.fl.

• Forbrug fra 1958 – i dag   
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Amitrol Tebucanazol



1,2,4-triazol
Andre kilder

• Medicinalstoffer: Flucinazole og itraconazole

• Træbeskyttelse: (propiconazol og tebuconazol)

• Nitrifikationshæmmere
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Nitrifikationshæmmere
• Tilsættes organisk gødning (gylle)
• Hæmmer nitrifikation (NH4+ -> NO3-)
• Mindsker udvaskning af nitrat
• Særligt brugt ved dyrkning af majs
• Hæmning af nedbrydning af pesticider?
• Sælges i 200 l og 1.000 l batches – opløsning 

med fosforsyre



NN-DMS
N,N-Dimethylsulfamid

• NN-DMS, DMS, N,N-Dimethylsulfamid

• Fund i Baden-Württemberg 2010

• 2018: Fund hos TREFOR, HOFOR, NOVAFORS m.fl. 

• Drikkevandsbekendtgørelse juni 2018

• Nedbrydningsprodukt af fungicider:

Tolylfluanid

Dichlofluanid
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Tolylfluanid Dichlofluanid



NN-DMS
Oprindelse 
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Tolylfluanid

• Frilandsgartneri, væksthusgartneri, landbrug

• Æbler, pærer, ribs, solbær, brombær, hindbær, 
jordbær, tomater og prydplaneter

• Bejdsemiddel til roefrø (eksport)

• Træbeskyttelse

Dichlofluanid

• TræbeskyttelseMSDS for træbeskyttelse fra P. Lindberg

Særlig mistanke om at NN-DMS fund stammer fra træbeskyttelse 



Dimethachlor 

• Dimethachlor 

• Fund i flere vandforsyninger 2018

• Tysk analysepakke:

ESA-OA eller ”HOFORPAKKE”

• Herbicid anvendt til raps (landbrug og maskinstationer)  

• Aktiv stof i midlet Teridox 500 EC 

• 1980-1990 (forbud)
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Dimethachlor



Pendimethalin m.fl. 

• Mistanke om, at flere pesticider giver en øget risiko for børneleukæmi -
Pesticiderne pendimethalin, bromoxynil, fluroxypyr og ioxynil (herbicider)

• Ingen af disse stoffer indgår i kontrol af drikkevand (Drikkevandsbekendtgørelsen) 

• Der er generelt ikke væsentlige fund af pendimethalin i grundvand ved punktkilder

• Pendimethalin, ioxynil og bromoxynil har fra 1996 – 2004 indgået i 
grundvandsovervågningen (GRUMO), hvor der var begrænsede fund (1 fund over 
drikkevandkriteriet)

• Umiddelbart ikke et problem for vandforsyningerne
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Pendimethalin Ioxynil Bromoxynil



Analyser og analysemetoder 
Status og hvad sker der 

• Drikkevandsbekendtgørelse - 43 stoffer (senest med DMS + 1,2,4-triazol)

• Supplereret med regionspakker, ESA-OA pakke, tyske screeningspakker mv. 

• Udvalg under drikkevandspanel  - forslag i oktober 2018?

• Regioner – pakker med 250-300 stoffer – november 2018

• Non-Target analyser (screening) 
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Idékatalog
September 2018

Idekatalog til vandværker og myndigheder

DIN Forsyning Læborg Vandværk

Vejen kommune Esbjerg Kommune 

Regions Syddanmark NIRAS  
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Download fra Region Syddanmarks hjemmeside:
https://www.regionsyddanmark.dk/dwn683954

https://www.regionsyddanmark.dk/dwn683954


Idékatalog
Opbygning og indhold

3 faser

Hvad er pesticider?

Metoder til undersøgelser

Forslag til løsninger

Prisniveauer for løsninger
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Faktabokse

Tabel med stoffer og anvendelser 

Konceptuelle modeller 

Cases for undersøgelser og løsninger 



Hvad er pesticider?
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Begreber: Handelsnavne/midler, aktivstoffer og nedbrydningsprodukter 

Grænseværdier og kvalitetskrav: 0,1 µg/l for enkeltstoffer/0,5 µg/l for sum af pesticider

Græseværdi skal være opfyldt for drikkevand (målt ved afgang vandværk eller ledningsnet)

Brancher og arealer

Hvor kan jeg finde mere viden?



Konstateringsfasen 
Hvad gør man når der påvises pesticider?
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Ved fund under grænseværdi (0,1 µg/l) 
anbefales det, at der også igangsætte 
undersøgelsesfase f.eks. udvidet 
monitering 



Rollefordeling, regler og finansiering
Hvem har ansvaret og hvem skal betale ? 
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Vandværk
Kommune
Region 
Miljøstyrelse 
Landbrugsstyrelse 
Styrelsen for Patienssikkerhed

Partnerskabsprojekt
§§§§
Vandforsyningsloven 
Jordforureningsloven
Miljøbeskyttelsesloven

Vandværket finansierer undersøgelser ved vandværket samt løsningsfase f.eks. 
udbedring af boringer, etablering af nye boringer samt forebyggende 
grundvandsbeskyttelse.

Region gennemfører offentlig indsats over for ældre pesticidpunktkilder. Primært 
opsporing og undersøgelse samt evt. afværgeforanstaltninger (efter prioritet).

Evt. ansvarlig forurener skal betale undersøgelser og oprydning af forurening fra nye 
punktkilder



Forureningskilder
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Punktkilde Fladekilde

Modificeret fra miljøprojekt 1502, 2013



Undersøgelsesfasen 
Magasinbetinget forurening 
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Undersøgelsesfasen 
Boringsbetinget forurening
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Spredning gennem ydere eller 
indre boringskonstruktion



Undersøgelsesfasen
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Borings- eller magasinbetinget forurening?:
• Driftsanalyse
• Pejlinger og vandanalyser fra øvrige boringer
• TV-inspektion
• Top-bund prøve
• Pakker-analyse
• Injiceringsanalyse
• Borehulslogging



Økonomi
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Konstaterings- og 
undersøgelsesfase

Tabel med enhedspriser 
(overslag) 



Case - undersøgelsesfase
Eksempel fra idékatalog

Mariendal Vandværk, Assens Vandværk A/S

• 300.000 m3/år

• Desphenyl-chloridazon påvist 2017 i 3 af 4 boringer

• Gennemgang af eksisterende data for boringer

• Blanding af flere vandtyper indikerer boringsbetinget forurening

• Indtrængning af terrænnært grundvand som følge af mangelfuld afpropning

• Udpegning af alternative muligheder for forsyning af vandværket

• Tidligere markvandings boring udpeges på baggrund af analyser og prøvepumpning
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Løsningsfase

Boringsbetinget forurening

Velbeskyttet / dårligt beskyttet magasin

Tætning af boring / overboring 
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Løsningsfase

Magasinbetinget forurening

Løsninger på kort og lang sigt

Dårlige erfaringer med at lukke boringer

Driftsændringer – reducere indhold!

Små ændringer ved driftsændringer
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Økonomi
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Løsningsfase

Tabel med enhedspriser
- Anlægsomkostninger
- Driftsomkostninger  



Case - løsningsfase
Eksempel fra idékatalog

Mariendal Vandværk, Assens Vandværk A/S

• Undersøgelsesfase indikerede boringsbetinget forurening

• Kort sigt -> lukke de 2 mest forurenede boringer og blanding af vand fra ren boring 
med vand fra den mindst forurenede boring

• Renovering af markvandingsboring ved overboring og udbygning til 
vandforsyningsboring

• Bekymring for spredning via utæt vandforsyningsboring -> Overboring og filtersætning 
i dybere magasin 

• Levering af vand uden desphenyl-chloridazon fra de renoverede boringer

• Omkostninger på 1 mio. kr. for overboring og etablering med nye råvandsstationer
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Status på videregående vandbehandling
Værktøjskassen
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Nr. Tema Type Metode Bemærkning

1
Videregående 
vandbehandling

Filtrering Membranfiltrering
Mem2Bio og 
blødgøring.

2
Videregående 
vandbehandling

Filtrering Aktiv kul filtrering

BAM og 
desphenyl-
chloridazon -
god 
dokumentation

3
Videregående 
vandbehandling

Kemisk 
oxidation

Ozonstripning Arbejdsmiljø

4
Videregående 
vandbehandling

Kemisk 
oxidation

Fentons reagens Afværgeteknik

5
Videregående 
vandbehandling

Kombinationer UV + Aktiv kul

UV som 
modning for 
adsorption på 
aktiv kul

6
Videregående 
vandbehandling

Kombinationer
Ozon + 
brintperoxid

Kompensering 
for potentiel 
bakterievækst.

7
Videregående 
vandbehandling

Kombinationer Ozon + UV
Kompensation 
for 
bakterievækst

8
Videregående 
vandbehandling

Kombinationer UV + H2O2
Hollandsk
pilotforsøg



Status på videregående vandbehandling
Vandværkerne
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• En række forsyninger overvejer videregående vandbehandling og 
udfører forskellige procesoptimerings forsøg for at afdække 
relevante teknikker for deres udfordringer.

• Primært fokus på aktiv kulfiltrering til fjernelse af pesticider og 
hvordan aktiv kulfiltrering kan indgå i den eksisterende proces –
Her er overvejelser omkring kildepladsen/procesanlæggets 
restlevetid og hermed investeringens størrelse i fokus.

• Beredskabslignende overvejelser er i fokus i kombination med 
risikovurderinger af konsekvenser i forhold til forsyningssikkerhed 
og økonomi. 

• Procesoptimering på boringsniveau giver de mindste 
anlægsinvesteringer – men hvad med driftsøkonomien og 
forsyningssikkerheden ?



Status på videregående vandbehandling
NN-DMS
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• NN-dimethylsulfamid (NN-DMS) har formentlig en ringe binding til 
kul.

• Hollandsk forsøg indikere en reduktion af NN-DMS på 25-30% ved 
UV bestråling og i kombination med brintperoxid dosering ses en 
fuld fjernelse. (Kilde: KWR Additionel UV/H2O2 treatment for 
removal of polar organic micropollutants at Drinking water
production site Heel)

• Kulfiltrering indgår i processen til neutralisering af H2O2

• 400 mJ/cm2 er normalt minimumskravet til UV behandling af 
drikkevand af hensyn til bakterier



Status på videregående vandbehandling
Separering af procesanlæg efter vandkvalitet ? 
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Status på videregående vandbehandling
DIN Forsyning 
Forsøg med decentral pesticidfjernelse på boringsniveau
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• Forsøg med kvælstoftilsætning og aktiv kulfiltrering på en boring 
ved DIN Forsynings Astrup Vandværk. 

• Formål med forsøget er at afklare om driftsøkonomien ved et 
eventuelt øget forbrug af kul og kvælstof som følge af at 
pesticidfjernelsen sker på ubehandlet råvand kan modsvares af 
beskedne anlægsinvesteringer.

• Udgangspunkt er et jernindhold på 13 mg/l og indhold af 
desphenyl-chloridazon på 0,12-0,15 µg/l

• Status p.t kort i 2 uger uden væsentlig ændringer i modtryk. 
Beskeden binding af jern og reduktion af desphenyl-chloridazon 
til under detektionsgrænsen.



Spørgsmål?

Kommentarer? 
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Tak for 
opmærksomheden

Marie Vej Ugelvig E: mvu@niras.dk M: 2968 7198

Henrik Schmidt E: hs@niras.dk M: 2920 7479

Christian Thirup E: cth@niras.dk M: 2045 8860

Søren Rygaard Lenschow E: srl@niras.dk M: 2321 5487
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