
Fontænen Marforio, Rom

En ny vej til 

rent vand

sammenhængende natur

bedre biodiversitet

nedsættelse af klimaaftryk

Der er:

- Enkelt

- ”Billigt”

- Hurtigt 

- Det er GrundvandsParker
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GrundvandsParker – hvorfor?
Danmarks Natur(f)redningsforening: 

Vejen ud af problemer med pesticidrester og andre forureninger.
Walter Brüsch (Jens Andersen, Thomas Gyldendal mf.)



65% af HOFOR’s ca. 400 
boringer fra ca. 50 kilde 
pladser er forurenet.

Islevbro vandværk på 
Tårnvej.

Islevbros 10 kildepladser  leverer 

drikkevand til bl.a. Vanløse med DMS + 

PFAS stoffer (bl.a. PFOS +PFOA)



DMS + Perflourerede i Islevbro VV



Nye metabolitter fra cyazofamid
DMS og DMSA. VAP data. M4 nedstrøms mark

stof 

VAP  
alle analyser 

VAP  
grundvand 

VAP 
alle analyser i % 

VAP 
grundvand  i % 

BK 2020 
i % 

GRUMO 2020 
i % 

antal fund >0,1 µg/l antal m fund  >0,1µg/l  andel fund andel >0,1  andel fund andel >0,1  andel fund andel >0,1  fund >0,1 

DMS  265 122 56 211 80 43 46,0 21,1 37,9 20,4 32,8 8,8 29,8 5,7 

DMSA  265 71 44 211 60 38 26,8 16,6 28,4 18,0 -- -- -- -- 
 

DMS N,N-dimethylsulfamid d=0,001            

DMSA N,N-dimethylsulfamic acid 

detektionsgrænse =0,02

Orange linje – første fund af DMSA

Ca 5 måneder efter kommer DMS

VAP



Andre nye stoffer – og der kommer flere…..
LM5 og LM6 –
To nye nedbrydningsprodukter fra Terbuthylazin, LM5 og LM6. Terbuthylazin 1973-2008,  majs og ærter, skovkulturer, frugttræer, 
læhegn,  buske, planteskolekulturer. I rigsrevisionens rapport nævnes også et stof LM3 som ikke er analyseret.  I hvilket omfang 
ML5/ ML6 vil kunne findes i aktive vandværksboringer er uvist. Terbuthylazin blev forbudt i 2007

stof Antal 
indtag 

antal fund 
>0,05 µg/l 

Antal 
>0,1 µg/l 

Antal 
>0,5 µg/l 

Andel fund i 
> 0,05µg/l 

Andel fund 
> 0,1 µg/l 

Andel fund ved 
detektionsgrænse 0,01 

µg/l 

LM5 250 16 7 0 6,4 % 2,8 % Beregnet 10-20 % 

LM6 250 18 11 2 7,2 % 4,4 % Beregnet 10-20% 

 
Chlorothalonil:

GRUMO indtag med fund >0,1µg/l fund % >0,1 µg/l %

4945_Chlorthalonilamid sulfonsyre 2020 531 23 7 4,3 1,3

4945_Chlorthalonilamid sulfonsyre 2011 -20 884 53 11 6 1,2

R471811 (4-bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) ? 264 ? ? ?

4-bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat

Aktiv vandværksboring med fund af 8 stoffer i 3. indtag



Ret til rent 

drikkevand
Nogle dage før valget på HOFOR's 

kildeplads Slimminge 0,035µg/l DMS



Regeringsgrundlag, side 33 



Indsatsplaner og oplande
Nitrat opfører sig ikke som pesticider



Pesticidfund i GRUMO indtag 2018-2020
Indtag med pesticidfund  i 2020 - Fra Grundvandsovervågning, Status og udvikling 1989 – 2020, GEUS 2021



Sprøjtegiftrester i aktive danske vandværksboringer
2012 til 2022 (%) GEUS + DN



På landsplan er der fundet pesticidrester i over halvdelen af alle 

aktive vandværksboringer, der blev analyseret i 2022.

De fem største vandværker har sendt brev til Miljøministeren og MoF 

Danske vandværker, Danva og DN har sendt brev til Statsministeren, Miljøministeren og MoF. 

Grønne byer

170 mio. kr på Finansloven

S og aftalepartierne ønsker at oprette GrundvandsParker. Op til 200.000 ha.

Regeringsgrundlag 



DNs politik på grundvandsområdet

GrundvandsParker. 
GrundvandsParkerne udpeges lokalt af vandværker og kommuner for af beskytte drikkevand, natur, biodiversitet og for at 

sikre vandværkernes forsyningssikkerhed. Samtidig kan dele af landbrugets klimamål indfris i områder, som tages ud af drift, 

hvor der er forbud mod brug af sprøjtegifte. 

Prioritering af punktkildeoprydning.

Et moderniseret godkendelsessystem
Fund af mange nye sprøjtegiftrester i grundvandet viser, at det nuværende godkendelsessystem for sprøjtegifte er utilstrækkeligt.

(dette gælder også for de 11-13.000 perflourerede stoffer)

Miljøstyrelsen godkender pesticider, der siver ned i koncentrationer, der i gennemsnit overholder grænseværdien på 0,1 

mikrogram/liter i den samlede nedsivningsmænge på årsniveau. 

Det betyder, at alt drikkevand i Danmark vil komme til at indeholde stadig flere giftrester, når stadig flere godkendte stoffer nedvaskes 

fra marker og befæstede arealer.

Der er: Enkelt. ”Billigt”. Hurtigt 



Forbud mod brug af pesticider i byområder
Grønne byer er på vej

Forbud mod sprøjtegifte ved landbrugsboringer
Der blev i 2018 indvundet mere vand til vanding end den samlede indvinding af drikkevand i Danmark. Det betyder, at ungt, forurenet vand trækkes ned i de 

dybere grundvandslag og i mange tilfælde når drikkevandsboringerne, når indvindingen stoppes i vandingsboringerne. De nye BNBO-regler gælder ikke for 

disse markvandingsboringer. 

Forenkling af lovgivning

Værkerne bør selv kunne gennemføre indsatsplaner med kommuner, opkøb f.eks. med 
statslig understøttelse, jordfordeling mv.
Ekspropriation – grundvand og drikkevand er et samfundsanliggende- som broer og 
motorveje.

I den såkaldte ”Als-model” opkræves en afgift på 0,67 øre pr. kubikmeter vand. Det svarer i gennemsnit til ca. 67 

kr. pr. husstand pr. år, der sikrer den fornødne finansiering af grundvandssikring.

Rent grundvand og drikkevand – en ny vej frem til 

sammenhængende natur og bedre biodiversitet.



Ingeniør Andersen mfl. (DSB’s 

centralværksted) fremviser stolt udstyr til 

sprøjtning af banelegemer perchlorat

I dag anvendes glyphosat.

Ny teknologi -
1926



Grundvands ’rejer”, Fårdrup Sjælland
Fundet i groft grus/sten og sandmagasin, private vandforsyningsanlæg

Asellus

sp.

Danmarks første 

grundvandsisopod




