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Dagsorden

• Grundlæggende begreber – pesticider/sprøjtemidler

• Flade- og punktkilder

• Opgaver – offentlig indsats, nye/eksisterende vaskepladser og
BNBO

• Udvikling af pesticider og anvendelse - lidt historie

• Erfaringer med undersøgelser af vaskepladser – inkl. Eksempler på
forureninger fra gamle og nye vaskepladser.

• Opsummering
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Sprøjtemidler, pesticider og metabolitter
Snak samme sprog
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Pesticider – herbicider, fungicider, insekticider m.fl. 

Sprøjtemidler, plantebeskyttelse, gule midler m.fl. 

Midler / produkter / handelsnavne - f.eks. Prefix og Roundup 

Aktiv stoffer (moderstof) – Kemiske navne f.eks. dichlobenil og 
glyphosat

Metabolitter / nedbrydningsprodukter - f.eks. BAM, (2,6-
dichlorbenzamid), AMPA og desphenyl-chloridazon

Urenheder – forekommer i mange midler f. eks. 2-C-2-MPA 
(urenhed i MCPA – op til 20 % af midlet/produktet)



Fladekilder 
Jordbrugsmæssig arealanvendelse

4 Generelt ikke omfattet af jordforureningsloven 

Idékatalog: 
Idékatalog Pesticider

Miljøprojekt 1502, 2013

https://www.regionsyddanmark.dk/wm510578


Punktkilder 
Bl.a. vaskepladser

5 Generelt omfattet af jordforureningsloven 

Idékatalog: 
Idékatalog Pesticider

Miljøprojekt 1502, 2013

https://www.regionsyddanmark.dk/wm510578


Punktkilder udgør et problem! 
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Danske Regioner: Af de 1.217 boringer er 518 
forurenet med pesticider fra såkaldte 
"punktkilder" - altså afgrænsede områder, hvor 
der er en stor koncentration af pesticider, som 
siver ned i grundvandet.

”Det vil koste i omegnen af 1,5 mia. kr. for at 
kunne håndtere forureningen inden for kort tid”

Danske 
Regioner
Redegørelse 
2018 



Punktkilder vs. fladekilder 
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Der er muligt at håndtere punktkilder ved forsynings-
og indvindingsstrategi: 

• Muligt at ændre indvindingsstrategi for kildeplads

• Viden om punktkilder skal indgå ved udpegning af 
nye kildepladser

• Kortlægning af punktkilder er en vigtige opgave !

• Mulighed for afværge ved punktkilder 



Opgaver i forbindelse med vaskepladser
Offentlig indsats – gamle forureninger (før 2001): Regioner 
udfører primært kortlægning og undersøgelser af punktkilder. 
Endvidere også oprensninger som truer grundvand. Indsats sker 
efter prioritering. 

Indretning og tilsyn med nye og eksisterende vaskepladser -
vaskepladsbekendtgørelsen.

BoringsNære Beskyttelses Områder BNBO – Forbud mod 
sprøjtning, blanding, rengøring mv. samt anlæggelse af nye 
vaskepladser i BNBO. Eksisterende vaskepladser må fortsat 
benyttes efter forskriften.

Iht. kommende vejledning (tillægsaftale til pesticidstrategi 2017-
2021) skal kommunerne vurdere risici fra eksisterende 
vaskepladser, samt kendte og potentielle forureningskilder i 
forhold til, om det er proportionalt at gennemføre forbud mod 
pesticidanvendelse i BNBO.
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Potentiel punktkilde

Punktkilde

BNBO

BNBO



Udvikling af pesticider og anvendelse
- Lidt historie

Før 1950: 1. generations pesticider (frem til 1950) - f.eks. tungmetaller, nikotin.

1950: 2. generations pesticider - organiske chlorforbindelser  inkl. mange herbicider 
som i dag påvises i grundvand.  Manger er nu forbudte eller reguleret.

1966: Giftnævnets anbefaling om nedgravning af sprøjtemiddelrester og emballage

1970: 3. generations pesticider – organophosfater, minimidler mv. 

1974: Miljøbeskyttelsesloven – krav til indsamling af kemikalieaffald, indretning af  
lossepladser mv.

1993: Lovkrav om rentvandstank på sprøjte, så tank og sprøjte skylles og skyllevandet 
udsprøjtes i marken

1994: Gradvis udfasning af en række pesticider

2009: Vaskepladsbekendtgørelse 
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Gamle vaskepladser 

Oftest gammel møddingsplads med afledning til ajlebeholder

Tidligere også ubefæstede arealer bl.a. gårdspladser
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Brancher 
Erfaringsopsamling Region Midtjylland - 2018
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Gennemgang af 82 lokaliteter med 
undersøgelser af punktkilder 

Vaskepladser forekommer bl.a. på:
• Maskinstationer
• Gartneriet og planteskoler 
• Landbrug
• Materielgårde 

Erfaring at maskinstationer har ofte 
medført omfattende forurening  
(Undersøgelse Region Syddanmark, 2016 )

V

V

V
Vaskepladser

Vaskepladser

Vaskepladser

Vaskepladser



Undersøgelser af vaskeplaser 
Generelt offentlig indsats
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Historiske oplysninger er vigtige – Gerne interviews 
med brugere af vaskeplads

Pesticiders egenskaber medfører at der er behov for at 
udtage vandprøver fra boringer  (ingen jordprøver, 
poreluft mv.)

Geologi og hydrogeologi er vigtig for forståelse af 
kildeområder og spredningsveje

Vandblandbare stoffer – mange forskellige stoffer 
med nedbrydningsprodukter

Valg af analysepakker er vigtig! 



Analysepakker - pesticider

• Drikkevandsbekendtgørelsen: 40 pesticider og nedbrydningsprodukter

• Regioner pakke 3: 52 pesticider og nedbrydningsprodukter 

• Regioner supplerende pakke: 12 nyere pesticider og nedbrydningsprodukter

• Regioner max pakker – 238 pesticider og nedbrydningsprodukter udvalgt på et 
solidt faglig grundlag. Pakker afprøver forsøgsvis. Der er yderligere ca. 100 
stoffer som der p.t. ikke kan udføres analyser for. 

Link: Redegørelse for projekt nye pesticidanalyser 2019

• Andre pakker: OA-EA metabolitter (HOFOR-pakken), screeningspakker mv. 
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https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5046/Redeg__relse_projekt_nye_pesticidanalyser_02042019.pdf


Undersøgelser 
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Videregående undersøgelser
Afgrænsning  (vertikal/horisontal)
Massefluxbestemmelse
Risikovurdering

Indledende undersøgelser
Kortlægning
Indledende risikovurdering

VASKEPLADS



Case - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark
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Landbrug og maskinstation

Vaskeplads/påfyldning

Indledende undersøgelse 2004:
Påvist kraftig forurening (>100 
µg/l ) i terrænnært grundvand

Videregående undersøgelser og 
monitering 2012-2018



Case 1 - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark

16

Undersøgelser 2012-2018

Konceptuel model: 
Knap 30 m moræneler 
Sandlag i ca. 20 m u.t. 
Vertikale koncentrationsprofiler for 
pesticider og 
nedbrydningsprodukter Moræneler

Moræneler

Koncentrations-
profiler 

Sek. 
magasin

Primært  magasin



Case - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark
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Terrænnært forurening med bl.a. 
desphenyl-chloridazon, propyzyamid, 
isoproturon og MCPP

Moræneler

Moræneler

Koncentrations-
profiler 

Sek. 
magasin

Primært  magasin



Case - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark
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Terrænnært forurening med bl.a. 
desphenyl-chloridazon, propyzyamid, 
isoproturon og MCPP

Forskudt tyngdepunkt for bentazon

Moræneler

Moræneler

Koncentrations-
profiler 

Sek. 
magasin

Primært  magasin



Case - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark
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Terrænnært forurening med bl.a. 
desphenyl-chloridazon, propyzyamid, 
isoproturon og MCPP

Forskudt tyngdepunkt for bentazon

Forurening påvist i primært magasin 
bl.a. bentazon, MCPP og isoproturon Moræneler

Moræneler

Koncentrations-
profiler 

Sek. 
magasin

Primært  magasin



Case - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark
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Terrænnært forurening med bl.a. 
desphenyl-chloridazon, propyzyamid, 
isoproturon og MCPP

Forskudt tyngdepunkt for bentazon

Forurening påvist i primært magasin 
bl.a. bentazon, MCPP og isoproturon

Koncentrationsprofiler indikerer 
spredning primært ved 
sprækketransport

Moræneler

Moræneler

Koncentrations-
profiler 

Sek. 
magasin

Primært  magasin



Case - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark
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• Risiko for grundvandsressource!

• Ingen akut risiko for indvinding

• Tidshorisont?
Moræneler

Moræneler

Koncentrations-
profiler 

Sek. 
magasin

Primært  magasin



Case - vaskeplads ved maskinstation 
Lokalitet på Fyn – Region Syddanmark
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Tidshorisonten for gennembrud i primært magasin er lang!

mg/l mg/l

Modellering – DTU V1D



Forurening fra igangværende vaskepladser
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• Pågående forureninger
• Utætte belægninger (revner i beton, SF-sten), sandfang og brønde samt 

overløb/fyldning af tanke ved regnvejr mv. 
• Forurening ved kilde: Der kan forekomme høje konc. > 1.000 µg/l (men ikke altid!)
• Fund af nye/anvendte stoffer: Azoxystrobin, CyPM, bentazon, glyphosat, AMPA m.fl.

Case Region Midtjylland

Utæt sandfang opbygget af 
fundablokke 



Case - igangværende vaskeplads
Region Midtjylland 
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VASKEPLADS

VASKEPLADS

Vandløb

Udbredelse 
pesticider



Case - igangværende vaskeplads
Region Midtjylland 
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Mange pesticider og nedbrydningsprodukter bl.a.
• Fund af bentazon op til 7.200 µg/l
• Fund af phenoxysyrer (MCPA) op til 6.000 µg/l
• Fund af glyphosat og AMPA op til 2.000 µg/l

Opadrettet gradient/tryk/strømning fra 
underliggende grundvandsmagasin

Ingen risiko for grundvand

Afstrømning til bæk

Risiko for vandløb? Påbud?

VASKEPLADS

Bæk

Gradient



Opsummering 

• Forurening fra vaskepladser (punktkilder) kan udgøre et problem for  
grundvandsressourcer og indvindinger

• Forurening ved både gamle og nye/igangværende vaskepladser

• Komplekse forureninger – ofte med høje indhold og mange 
stoffer/nedbrydningsprodukter

• Kompliceret spredningsmønster med dykkende faner og forskudte 
tyngdepunkter

• Punktkildeforureninger kan håndteres i fremtidens indvindingsstrategi

• Vaskepladser og punktkilder skal indgå i kommunernes vurdering af BNBO
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Samarbejdspartnere – tak 
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Region Syddanmark 

Region Midtjylland


