
Porevandsprøvetagning ved 
pesticidpunktkilder

– konceptuelle betragtninger og erfaringer fra en 
velundersøgt lerlokalitet.



Problemstilling

• De pesticider, der udgør en risiko for grundvandet bindes slet ikke eller kun i ringe grad 
til jorden.

• Muligheden for vandprøver er ikke altid til stede.

• Filtersatte boringer er dyre.

• Risiko for falsk negativ, hvis forureningen ikke er ”nået ned”.

• Kan vi nogensinde være ”sikre” på ikke at overse en betydende forurening?

• Vi mangler egnede alternativer til filtersatte boringer.



Lokaliteten i dag

• Landbrug fra 1912 til d.d.

• Dyrkning af forskellige afgrøder, bl.a. løg, 
der sprøjtes intensivt.

• Ved den indledende undersøgelse af 
punktkilder findes værdier for sum af 
pesticider på op til 120 µg/L (primært 
phenoxysyrer og desphenyl chloridazon)

• Højeste koncentration i en boring filtersat i 
sekundært grundvand 10-13 m u.t. 



Lokal geologi:
Lokaliteten er på mange måder karakteristisk for lokaliteter, hvor porevands-
prøvetagning er relevant, idet der er en større umættet zone bestående af 
moræneler (ca. 0,5-10 m u.t.), et sekundært magasin (10-13 m u.t.) samt en 
underliggende zone (13-?? m u.t.) bestående af moræneler.



Det ved vi efter den indledende undersøgelse:

• Der er konstateret pesticider på gårdspladsen og i den 
nordlige ende af affaldskulen. Disse områder er kortlagt 
på V2 og resten af erhvervsarealet er kortlagt på V1.

• Ved den tidligere mødding og vaskeplads er der ikke 
konstateret forurening.

• Der har været håndteret bentazon i traktorgaragen før 
1980.

• Som en del af en videregående undersøgelse blev der 
derfor igangsat et udviklingsprojekt med fokus på 
porevandsprøvetagning i umættet zone. 

• Projektet er et samarbejde mellem Region Sjælland, 
Orbicon og DMR.



Det vil vi gerne vide:



Forventninger:
• Vi kan foretage en fornyet og mere robust risikovurdering for grundvandsressourcen og 

vandindvindingen i området omkring lokaliteten på baggrund af det samlede datagrundlag.

• Udviklingsprojektet forventes at bidrage med ny og generel viden omkring muligheden for at screene for 

tilstedeværelsen af pesticidpunktkilder vha. porevandsprøver (ovenfra og ned) i dybder hhv. over og under 

redoxgrænsen. 

• Pba. statistiske betragtninger uddrages generel viden omkring den nødvendige screeningstæthed vs. 

risikoen for at overse betydende pesticidpunktkilder. Dertil belyses den bedste strategi ift. placering af 

(færre) dybere porevandsprøver, som er væsentligt dyrere end de mere terrænnære prøver – men prøver 

som er nødvendige for at opnå en robust risikovurdering.

• Det forventes, at der kan opstilles generelle retningslinjer for porevandsprøvetagning til undersøgelse af 

pesticidpunktkilder i flere vertikale niveauer. Herunder forventes det, at potentialet i den terrænnære (og 

billige) screeningsmetode afdækkes, hvilket vil have stor påvirkning på hvordan pesticidpunktkilder kan 

undersøges fremadrettet.

• Det forventes endvidere, at der kan drages generelle konklusioner om hvordan resultater fra 

porevandsundersøgelser kan inddrages i risikovurdering af pesticidpunktilder. 



Metoderne

Terrænnær screening

Dybe porevandsprøver



Installation

• Designet til at være hurtig og effektiv.

• Område udvidet af tre omgange for at afgrænse 
hotspots.

• Forboret med borerig til ca. 1,6 m u.t.

• Resten af installation med håndholdt udstyr.



Resultater fra terrænnær screening (2 m u.t.)
Desphenyl Chloridazon

(0,12-280 µg/L) 

MCPP
(<0,1-12 µg/L)

Dichlorprop 
(<0,1-0,26 µg/L)

Bentazon 
(<0,1-1,9 µg/L)

4-chlor-2-methylphenol 
(<0,1-0,49 µg/L)



Nødvendigt antal screeningspunkter - Desphenyl-chloridazon

~4/100 m2



Resultater fra terrænnær screening
• Effektiv installationsmetode 2 m u.t. 

• Ca. 1 af 10 screeningsprøver skal pt. udtages med pumpe (ssv. 
pga. små utætheder).

• Relativt høje koncentrationer trods aerobe forhold.

• Arbejdede videre med to hotspots:

• MCPP (op til 8,2 µg/L).

• Desphenyl-chloridazon (op til 280 µg/L).

• 5-7 screeningspunkter pr. 100 m2 er tilstrækkeligt til at være 
90 % sikker på at finde store hotspots. 

• Prøvetagning koster typisk på 6.500-8.500 kr. pr. punkt + 
analyse og afrapportering.  



Strategi for dyb porevandsprøvetagning
• Prøvetagning fokuseret på de to hotspots i forskellige dybder.

• Prøvetagning under redoxgrænse (5-7 m u.t.).

• Prøvetagning lige over sek. grundvand (ca. 9-11 m u.t.).

• Prøvetagning lige under sek. grundvand ( ca. 19 m u.t.).

• PV35 droppet pga. installationsproblemer.

Desphenyl ChloridazonMCPP



Installationsudstyr

• 3D-printet beslag til installation med 
”teltstænger”.

• Kloakkamera til kvalitetskontrol.

• Test af 25 cm stålsugecelle.

• Standardudstyr fra borefirma.

• Speciallavet glasflaske (3 L).



Desphenyl chloridazon i dybe porevandsprøver

• Overraskende terrænnært hotspot.

• Indledende 1D - modellering viser at det ikke er 
en urealistisk fordeling

• Tegn på begrænset fortynding af porevand i 
grundvandsprøver.

• Tegn på terrænnær fortynding.

• Koster typisk 15-40.000 kr. pr. stk. 

Profillinje



Indfriede forventninger:
• Vi kan foretage en fornyet og mere robust risikovurdering for 

grundvandsressourcen og vandindvindingen i området omkring lokaliteten på 
baggrund af det samlede datagrundlag.

• Udviklingsprojektet forventes at bidrage med ny og generel viden omkring 
muligheden for at screene for tilstedeværelsen af pesticidpunktkilder vha. 
porevandsprøver (ovenfra og ned) i dybder hhv. over og under redoxgrænsen. 

• Pba. statistiske betragtninger uddrages generel viden omkring den nødvendige 
screeningstæthed vs. risikoen for at overse betydende pesticidpunktkilder.
Dertil belyses den bedste strategi ift. placering af (færre) dybere porevandsprøver, 
som er væsentligt dyrere end de mere terrænnære prøver – men prøver som er 
nødvendige for at opnå en robust risikovurdering.

• Det forventes, at der kan opstilles generelle retningslinjer for 
porevandsprøvetagning til undersøgelse af pesticidpunktkilder i flere vertikale 
niveauer. Herunder forventes det, at potentialet i den terrænnære (og billige) 
screeningsmetode afdækkes, hvilket vil have stor påvirkning på hvordan 
pesticidpunktkilder kan undersøges fremadrettet.

• Det forventes endvidere, at der kan drages generelle konklusioner om hvordan 
resultater fra porevandsundersøgelser kan inddrages i risikovurdering af 
pesticidpunktilder. 

(   ) Kommer ☺


