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Tidsbegrænset dispensation fra overholdelse af grænseværdien for pesticider i 
drikkevand

Der er på Urlev og Klejs vandværker konstateret mindre overskridelser af grænseværdi-
erne for pesticider i drikkevandet. 

I samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed er der meddelt dispensation til at levere 
vand til forbrugerne, der overskrider grænseværdien. Dispensationen udløber 1. juli 
2020, og vandværkerne skal inden da have løst problemet enten ved fx at lave en ny kil-
deplads eller ved at tilslutte sig et nabovandværk.

Urlev Vandværk har konstateret pesticid-nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon i 
vandværkets drikkevand. 
Der er målt 0,14 µg/l på ledningsnettet og 0,17 µg/l i vandværkets eneste boring. Græn-
seværdien er 0,1 µg/l. 
Urlev Vandværk har 19 forbrugere.

Klejs Vandværk har konstateret pesticid-nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid i 
vandværkets drikkevand. 
Der er målt 0,22 µg/l på ledningsnettet. Grænseværdien er 0,1 µg/l. 
Der er i samme prøve og ved tidligere prøver også påvist pesticidet BAM i både afgang 
vandværk og i boringerne – dog under grænseværdien.  
Klejs Vandværk har 108 forbrugere.

FAKTA:  

Desphenyl-chloridazon 
Nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlet chloridazon, som er blevet brugt i dyrkningen af 
roer, løg og rødbeder.
Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen 
vurderet til at være 300 μg/liter for voksne og 50 μg/liter for børn. Vurderingen er base-
ret på en række internationale kilder.
Styrelsen for patientsikkerhed vurderer derfor, på baggrund af den nuværende viden, at 
der ikke vil være nogen kendte sundhedsmæssige risici ved at drikke vand fra vandforsy-
ninger forurenet på de niveauer, der hidtil er set (0,7 μg/liter).

N,N-dimethylsulfamid (forkortet til DMS)
DMS kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der 
blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.

Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en 
række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel 
samt som bejsemiddel i roefrø.
Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentratio-
ner, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.
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Miljøstyrelsen vurderer ligeledes, at der ikke er nogen akut risiko ved værdier, som er 
mindre end 10 µg/l for børn og 60 µg/l for voksne.

Miljøstyrelsen har igangsat en screeningsundersøgelse af tolylfluanid og DMS for at få 
bedre overblik over stoffernes udbredelse i grundvandet. Resultaterne af screeningen for-
ventes at foreligge i første halvdel af 2019.

Fra 2018 indgår der 3 nye stoffer, som vandværker skal teste for. Disse er: DMS, triazol 
og desphenyl-chloridazon.

BAM
BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chl-
orthiamid, der blev brugt i perioden fra 1965 til 1997, hvor stofferne blev forbudt. Pesti-
ciderne er ukrudtsmidler og blev solgt under handelsnavnene Prefix, Casoron G, Prefix G 
og Prefix Garden. Stofferne har været brugt til bekæmpelse af ukrudt på gårdspladser, 
plantager, gartnerier, haver, parker, kirkegårde mv.


