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Jordforureningsloven giver hjemmel til at undersøge og afværge punktkilder

Alle regioner har været i gang i en årrække, men nye fund har givet markant nyt trusselsbillede

Punktkilde Fladekilde



Gammel kilde Kommende kilde

Fladekilde Ændret indvinding
Fortynding
Rensning på vandværk

Godkendelsesordninger

Punktkilde In situ/on site afværge Bedre håndtering (indretning af 
vaskepladser, sprøjtecertifikater osv)

Xx-kilde ??

Handlemuligheder



DMS i Region Hovedstaden

Boringer i Region H Antal %

Alle vandværksboringer 889 -

Boringer analyseret for DMS 525 100

Spor 276 53

Over 0,1 µg/l 94 18

Over 0,3 µg/l 19 4

Over 0,5 µg/l 4 1



Data fra Miljøprojekt 2200, 2022

Fund i regionernes punktkildeundersøgelser
-hvilke stoffer

> d.g.
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Fund i regionernes punktkildeundersøgelser
-mange stoffer

Figur fra Miljøprojekt 2200, 2022



Fund i regionernes punktkildeundersøgelser
-højere koncentrationer

Figur fra Miljøprojekt 2200, 2022



Skelnen mellem pesticidkilder
- en opdatering af 2013-version

Formål:

• at udarbejde et simpelt værktøj til hurtig vurdering af hvilken 
type kilde et pesticidfund stammer fra

Målgruppe:

• Regioner

• Forsyninger

• Kommuner

• Rådgivere



Indikatorer
Aktiviteter

• Gennemgang af pesticider

• Prøvetagning af LOOP

• Statistisk bearbejdning af fund

• Scenariomodellering

• Opstilling af indikatorer
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Indikatorer
Aktiviteter

• Gennemgang af pesticider

• Prøvetagning af LOOP

• Statistisk bearbejdning af fund

• Scenariomodellering

• Opstilling af indikatorer

Anvendelse:

• Udgangspunkt fund i indvindingsboringer

• Indikatorer ≠ fulde svar

• Nødvendigt med kompromis i forbindelse med 
databehandlingen

• Mulige usikkerheder er vægtet mod punktkilder

• Supplerende overvejelser 

• Komplicerende faktorer



Eksempel på komplicerende faktor

Maks. enkeltstof

Koncentration (µg/l)
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Figur fra Miljøprojekt 2200, 2022

Fladekilde

Punktkilde



Eksempel på punktkilde
Lukkede vandværksboringer pga. DMS

• 5 ud af 9 boringer lukket og 
1 omdannet til 
afværgeboring

• Område præget af 
gartnerier, bær- og 
frugtplantager

• 7 lokaliteter undersøgt

• Samarbejde mellem 
forsyning, kommune og 
region
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Historik og luftfoto
Punktkilde og/eller fladekilde?

1. Maskinstation, ca. 1980’erne-
1990’erne

→ Punktkilde

2. Jordbærdyrkning, ca. 1967 -
midt-1990’erne
→ Fladekilde
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Figur Majken Frederiksen, Rambøll



DMS-koncentration og ”punktkilde”-pesticider

T1½

T1

Figur Majken 
Frederiksen, 
Rambøll



Flere kilder

17

1. ”Klassisk” punktkilde ved vaskeplads

2. (kraftig) Fladekilde fra mark

3. Spild i mark – punktkilde?

Figur Majken Frederiksen, Rambøll



Forureningsflux og afværgetanker  

Vandværksboring
Nu afværge

T1

T3

T2

T1½ 84

138

42

288

40

90

Figur Niras
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Opsamling

• Handlemuligheder for punkt- og fladekilder er forskellige
• Forskellige metoder
• Forskellige aktører

• Det er blevet sværere at skelne mellem punkt- og fladekilder 
(især for de nye stoffer)

• Der eksisterer nok en mellemting mellem punkt- og fladekilder

• I Region Hovedstaden udgør DMS langt det største problem, og 
hovedårsagen er ikke punktkilder

• Vi har dog fundet en enkelt punktkilde, men afværge giver nok 
kun mening, hvis bidrag fra mark medtages


