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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen.  

Vedrørende revideret notat ”Økologiens betydning for bevarelsen af den 

danske drikkevandsressource 

Fødevarestyrelsen (FVST) har i mail den d. 29. maj 2013 fremsendt bestilling på et 

notat vedr. ”Økologiens betydning for bevarelsen af den danske drikkevands-

ressource” til DCA – Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug. Efterfølgende har 

FVST per mail d. 7. februar bedt DCA om nogle præciseringer og uddybende bereg-

ninger til notatet.  

 

I bestillingen er bl.a. anført: 

”Der ønskes et notat om udviklingen i antallet af lukkede drikkevandsboringer 

grundet pesticidforureninger de seneste fx. 10 år ” 

 
 
Notatet skal blandt andet redegøre for: 

 Overskridelse af grænseværdierne for pesticider i drikkevandsboringer 

 Pesticider i de danske drikkevandsboringer 

 Omkostninger forbundet med lukning og genåbning af drikkevandsboringer  

 Betydningen af en fordobling af det økologiske jordbrugsareal fra 150.000 ha i 

2007 til 300.000 ha hen mod 2020. 

 Jordbruget og pesticidbetingede lukninger af drikkevandsboringer, 

herunder om muligt i hvilket omfang pesticidbetingede lukninger af drikke-

vandsboringer kan henledes til jordbruget eller skyldes andre kilder. 

 

Notatet er udarbejdet af akademisk medarbejder Preben Olsen, Institut for Agroøko-

logi, Aarhus Universitet. Vedlagt er desuden GEUS notat 05-VA-10-03 til DANVA fra 

2010, som der henvises til i nærværende notat. 

 

Med venlig hilsen 

Karl Tolstrup  

Specialkonsulent, Koordinator for Myndighedsrådgivning ved DCA 

 

Kopi til: Center for Innovation 
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Notat  
Økologiens betydning for bevarelsen af den danske drikkevandsressource 
Ved Preben Olsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.  
 
Fødevarestyrelsen har i mail den d. 29. maj 2013 fremsendt bestilling på et notat vedr. ”Økologiens 
betydning for bevarelsen af den danske drikkevands-ressource” til DCA – Nationalt center for Fødevarer og 
Jordbrug. 
 
Jf. bestillingen ønskes” et notat om udviklingen i antallet af lukkede drikkevandsboringer grundet 
pesticidforureninger de seneste fx. 10 år”.  
 
Notatet skal blandt andet gerne redegøre for: 

1. Overskridelse af grænseværdierne for pesticider i drikkevandsboringer 
2. Pesticider i de danske drikkevandsboringer 
3. Omkostninger forbundet med lukning og genåbning af drikkevandsboringer  
4. Betydningen af en fordobling af det økologiske jordbrugsareal fra 150.000 ha i 2007 til 300.000 ha 

hen mod 2020. 
5. Jordbruget og pesticidbetingede lukninger af drikkevandsboringer, 

herunder om muligt i hvilket omfang pesticidbetingede lukninger af drikkevandsboringer kan 
henledes til jordbruget eller skyldes andre kilder. 

 

1. Overskridelse af grænseværdien for pesticider i drikkevandsboringer. 
 

Hvert år udarbejder GEUS en rapport over grundvandets tilstand på baggrund af fire specifikke dataudtræk 
fra Jupiter-databasen. De 4 udtræk omfatter: 

1) landovervågningsdata  
2) grundvandsovervågningsdata 
3) boringskontroldata (BK)  
4) en restgruppe benævnt ’Andre analyser’  

Udtrækket ’Andre analyser’ indeholder data, som ikke er udtrukket i nogen af de 3 første datasæt og 
omfatter nedlagte vandværksboringer, små private vandforsyningsanlæg der forsyner mindre end 9 
husstande, forureningsboringer mm. I hvert af de 4 dataudtræk indgår data for hovedbestanddele, 
uorganiske sporstoffer, organiske mikroforureninger og pesticider.  
 
Antal lukkede drikkevandsboringer i perioden 1999-2008 
I 2010 bad Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA) de Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland (GEUS) om et notat, der skulle redegøre for, hvor mange vandværksboringer, der var 
blevet lukket som følge af forurening med pesticider. GEUS udarbejde til det formål notat nr. 05-VA-10-03, 
dateret 22. juni 2010 (vedlagt denne besvarelse). 
 
Notatet viste, at der i tiårsperioden fra 1999-2008 var taget 3.386 vandværksboringer ud af drift. Ud af 
disse var der fundet pesticider i 1273, hvoraf 602 havde et pesticidindhold over grænseværdien. Imidlertid 
vides ikke præcist, om de 1273 boringer blev lukket som følge af indholdet af pesticider. En lukning kan 
have andre årsager så som indhold af nitrat, defekter ved boringen eller at vandværket er nedlagt eller 
sammenlagt.  
 
Hvor mange af de 602 boringer der blev lukket som følge af at de havde et pesticidindhold over 
grænseværdien, er heller ikke klart. Sandsynlighed for at det er tilfældet kan være høj, men det vides ikke 
med bestemthed. En opgørelse af hvor mange af de 602 boringer der indeholdt f.eks. nitrat over 
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grænseværdien viste, at der kun var tale om få af de 602 boringer, som overskred flere grænseværdier på 
en gang. 
 
Det findes ingen data, der kan vise, hvornår lukning af de enkelte boringer rent faktisk er foregået. Dermed 
er det heller ikke muligt at beskrive udvikling i lukningerne over tid, men kun hvornår der sidste gang blev 
foretaget en råvandsanalyse af vand fra den tidligere aktive drikkevandsboring. 
 
En anden type af usikkerhed skyldes, at nogle boringer stadig vil figurere i boringskontrollen, på trods af at 
de overskrider grænseværdien for pesticider i grundvandet. Dette kan skyldes, at boringerne bruges til 
afværgning, monitering eller at vandværket har valgt at fortsætte indvindingen og blande vandet herfra 
med vand fra andre boringer.  Sammenholdt med ovennævnte antal boringer, der er taget ud af 
boringskontrollen, vil de 1273 boringer, der er ude af drift på den baggrund, være mindre end det antal, der 
er ophørt med at levere vand til forbrugerne, fordi de indeholder eller overskrider grænseværdien for 
pesticider.  
Usikkerhederne omkring lukningstidspunkter skyldes blandt andet at registreringen af det tidspunkt, hvor 
boringen er taget ud af boringskontrollen (se tabel 2, side 4 i GEUS notat nr. 05-VA-10-03), i mange tilfælde 
er forsinket i forhold til, hvornår boringen rent faktisk blev taget ud af drift. Det skyldes at der kan gå helt 
op til 5 år fra forureningen konstateres og boringen udgår, fordi der ikke er blevet rapporteret fra boringen. 
Omvendt vil det tidspunkt hvor den sidste pesticidanalyse er udført (se tabel 2 side 4, GEUS notat nr. 05-
VA-10-03) heller ikke være korrekt, fordi der normalt vil gå et stykke tid, fra man har konstateret et 
pesticidfund evt. med lav koncentration, til boringen er ophørt med at levere vand. GEUS har derfor 
vurderet, at figur 1A giver et mere retvisende billede af udvikling i antallet af lukninger end figur 1B.  

 
Figur 1 Vandværksboringer med pesticidindhold der er taget ud af drift i perioden 1999 til 2008.  
Figur A viser sidste mulige driftsår – altså sidste gang boringen forekom i et BK datasæt. Stigningen i 2008 
kan formodentlig skyldes at indberetningen også af ældre analyser forbedres og derfor repræsenterer 
boringerne fra 2008 formodentlig også i en vis grad de foregående år. Figur B viser sidste gang en boring 
optræder med en pesticidanalyse i et BK datasæt. Boringerne kan være taget ud af drift af andre årsager 
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end forekomst af pesticider eller nedbrydningsprodukter fra disse, fx overskridelse af grænseværdien for 
nitrat eller af tekniske årsager mm. (Kilde: GEUS notat nr. 05-VA-10-03) 
 
I de vandværksboringer, der var aktive i perioden 1992 til 2008, blev der i alt fundet 47 pesticider og 
metabolitter. Heraf var 20 stoffer stadig godkendt i 2008. Belastningen med godkendte midler skal dog 
også ses i relation til, hvor ofte man analyserer. F.eks. var der i 2008 kun målt for glyphosat i 502 tilfælde, 
hvor der f.eks. var målt for det nu forbudte stof isoproturon i 6469 tilfælde. For nærmere præcisering af 
stoffer og antal af analyser henvises til tabel 6 på side 10 og 11 i GEUS notat nr. 05-VA-10-03.  
Antallet af fund af godkendte pesticider har kun været svagt stigende i perioden, men der har været en 
stigning i antallet af fund over grænseværdien fra 0,3 % i 2005 til 1,2 % i 2008. Der er ikke set en forskel på, 
i hvilke dybder man finder henholdsvis godkendte og ikke godkendte pesticider.  

 
I lyset af de store usikkerheder omkring lukning af boringer har Miljøministeren med virkning fra 1. januar 
2013 pålagt alle landets 2.500 almene vandforsyninger, at de fremover skal indberette, såvel hvor mange 
boringer, som af hvilke årsager boringer er blevet lukket, til den fællesoffentlige Jupiter database.  
 

2. Pesticider i de danske drikkevandsboringer.  
 
GEUS udgiver hvert år de såkaldte GRUMO-rapporter (rapporter fra Grundvandsmoniteringen), hvor status 
og udvikling i det danske grundvand beskrives. Grundvandsovervågningen leverer et datamateriale, der er 
uafhængig af udviklingen i vandindvindingsstrukturen, hvorimod analyserne fra vandværkernes 
boringskontrol (BK) giver et billede af omfanget af pesticider i det råvand som vandværkerne indvinder fra 
deres aktive indvindingsboringer. Grundvandsovervågningen kan dermed give et mere repræsentativt 
billede af, i hvilket omfang grundvandet er forurenet med pesticider, fordi overvågningsboringer i 
modsætning til vandværksboringer ikke lukkes eller sløjfes, hvis der konstateres en forurening i boringen. 
Derfor er der her valgt at bruge data fra grundvandsovervågningen. 
I december 2012 udkom rapporten ”Grundvandsovervågning 2012 - Grundvand. Status og udvikling 1989-
2011”, hvorfra nedenstående tabel og figur er hentet.  
 
Det ses af tabel 1, at der i 2011 var pesticider eller nedbrydningsprodukter i 38,8 % af de undersøgte indtag. 
Grænseværdien (0,1 μg/l) blev overskredet i 10,7 % af indtagene. Set i forhold til de 43,7 % i 2010 var der 
tale om et mindre fald, hvor der i forhold til 2009 var tale om nær status quo – 36,8 % af indtagene. 
Andelen af fund over grænseværdien faldt fra 15,3 % i 2010 til 10,7 % i 2011. 
   

 

GRUMO 
Analyser, 
antal 

Antal 

indtag 
Andel indtag med fund i % 

i alt 0,01-0,1 µg/l ≥ 0,1 µg/l 0,01-0,1 µg/l ≥ 0,1 µg/l i alt 

2011 638 629 177 67 28,1 10,7 38,8 

2010 509 504 143 77 28,4 15,3 43,7 

2009 641 636 157 77 24,7 12,1 36,8 

2007 - 2010 2.657 1.038 273 156 26,3 15,0 41,3 

1990 - 2011* 15.266 1.625 510 309 31,4 19,0 50,4 

 
Tabel 1. Pesticidfund i grundvandsovervågningen vist som hhv. antal og procentvis fordeling af indtag 
analyseret, opdelt på fund over og under drikkevandskvalitetskravet på 0,1 μg/l. Der er medtaget 
oplysninger om perioderne 2007-2010, 1990-2011 samt for de enkelte år, 2009, 2010 og 2011. 2011 
datasættet bygger på et nyt analyseprogram, der omfatter 31 stoffer mod 21 stoffer i 2010. Opgørelserne 
for perioderne viser, hvor stor en del af de overvågede grundvandsmagasiner, der er sårbare overfor denne 

http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/g-o-2011.pdf
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/g-o-2011.pdf
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forureningstype, mens opgørelserne for de enkelte år viser øjebliksbilleder af forureningens omfang. * inkl. 6 

analyser fra 2012.  (Kilde: Grundvandsovervågning 2012 - Grundvand. Status og udvikling 1989-2011) 
 

 

Af nedenstående figur 2 ses at som gennemsnit for tidsrummet 2007-10 indeholdt ca. 60 % af indtagene 
ingen pesticider (eller metabolitter), medens antallet af indtag med et indhold over grænseværdien lå 
mellem 10,7 og 15,3 %, højest i 2010 og lavest i 2007.   
 

 
Figur 2. Pesticidanalyser fra GRUMO. Antal indtag er anført under årene 2007 til 2011 og for to samle-
perioder for tre koncentrationsintervaller: Over grænseværdien ≥0,1 µg/l, (0,01 - 0,1) μg/l, samt uden fund. 
(Kilde: Grundvandsovervågning 2012 - Grundvand. Status og udvikling 1989-2011) 

 
 

3. Omkostninger forbundet med lukning og genåbning af drikkevandsboringer. 
 

I forbindelse med at forslagene til vandplaner skulle i offentlig høring, nedsatte regeringen en række 
arbejdsgrupper med relevante interessenter. Deres opgave var at arbejde videre med at kvalificere 
vandplanernes grundlag for spildevand, vandløb, vandindvinding, markvanding samt sørestaurering. 
Omkring vandindvinding blev der for Hovedstadsområdet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
Kommunernes Landsforening, kommunerne i hovedstadsområdet, de store og de små vandforsyninger, 
DANVA samt Naturstyrelsen. Arbejdsgruppen startede sit arbejde i oktober 2010 og afsluttede det den 9. 
februar 2011 med udgivelsen af ”Arbejdspapir om Vandindvinding i hovedstadsregionen”.  
Kapitel 4 i arbejdspapiret benævnt ”Relevante virkemidler” gennemgår blandt andet, hvilke omkostninger, 
der kan være forbundet med flytning af en kildeplads. 
Man anfører, at en flytning er forbundet med en række såvel tekniske som administrative tiltag, der 
omfatter: 

1. forundersøgelser, (herunder geofysiske undersøgelser) der afklarer, hvor (om) der findes en ny, 
udnyttelig vandressource. Det forudsættes af kvaliteten af en funden ressource har kvalitet og 
sammensætning der gør det muligt at producere drikkevand uden videregående behandling.  

http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/g-o-2011.pdf
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/g-o-2011.pdf
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2. Når potentiel vandressource er lokaliseret, skal det undersøges, hvordan en indvinding derfra vil 
kunne påvirke natur og miljø (VVM) herunder udføres eventuelt en habitatvurdering. 

3. På baggrund af bl.a. vand og naturplaner samt en afgørelse på VVM’en skal der søges om 
indvindingstilladelse. 

Arbejdet i ovennævnte 3 punkter kan vare adskillige år, især hvis der er tale om større regionale 
indvindinger. 
Københavns Energi (KE – i dag HOFOR) har i arbejdspapiret lavet regneeksempler, der viser, hvad det vil 
koste at flytte en kildeplads, der indvinder 1 mio. m3/år, henholdsvis 10 og 20 km væk fra dens nuværende 
placering. Man har overordnet forudsat, at et eksisterende vandværk har tilstrækkelig 
behandlingskapacitet til at håndtere den ny kildeplads. Kræves udbygning af værkets kapacitet eller 
bygning af et helt nyt vandværk, bliver omkostningerne væsentlig større end det i tabellen listede. 
 Det forudsættes derudover:  

 at der skal etableres 5 boringer på den nye kildeplads (antallet vil bero på den lokale hydrogeologi) 

 at der til flytningen kræves 10 km transportledning, 2 km heraf løber gennem bymæssig bebyggelse 

 at alle udgifter bliver afskrevet over 30 år - med en rente på 5,5 % 
 
Ved en flytning på 20 km er alene de omkostninger, der afhænger af afstanden blevet fordoblet. 

 
Tabel 2. Omkostninger ved flytning af kildeplads 10 og 20 km fra eksisterende kildeplads.(kilde: Arbejdsgruppen 

om Vandindvinding i hovedstadsregionen) 

 
Som vist i tabel 2 er transportledningen den største udgift, men også prisen til energi (pumpningen) er 
betydelig. Sammenlagt anslås der en prisstigning på 1,56 kr. og 2,50 kr./m3 ved flytning af en kildeplads 
henholdsvis 10 og 20 km. Hertil skal lægges en ikke nærmere specificeret udgift til de administrative tiltag 
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anført i punkterne 1 til 3 ovenfor. I arbejdspapiret anslås tillige, at for hver kilometer flytning ud over de 20 
km, skal der tillægges yderligere godt 0,10 kr./m3. 
En flytning på 20 km kan synes langt, men der er eksempler på, at det har været nødvendigt med en 
flytning af en kildeplads på mere end det dobbelte fordi man enten ikke har kunnet finde drikkeegnet vand 
eller vand i tilstrækkelige mængder (Claus Vangsgård, DANVA, pers. med.). Opgøres omkostningerne per 
boring vurderer DANVA, at det alt inklusiv vil koste imellem 2 og 5 mio. kr. at etablere en ny 
drikkevandsboring (Claus Vangsgård, DANVA, pers. med.).  
 
 

4. Betydningen af en fordobling af det økologiske jordbrugsareal fra 150.000 ha i 2007 til 
300.000 ha hen mod 2020. 

 
Grundvandsdannelsen vil variere i de forskellige dele af landet og generelt være lavest i de østlige og højest 
i de vestlige dele. Der findes ingen metode, hvormed man direkte kan måle grundvandsdannelse fra et 
areal, hvorfor man bruger matematiske modeller som eksempelvis MACRO–modellen eller DAISY modellen. 
Hvor meget af den nedbør, der falder på et areal, der siver ned i jorden og bliver til grundvand, vil afhænge 
af såvel størrelse af nedbør som evapotranspiration, hvor evapotranspiration er summen af det vand der 
evaporerer fra plante- og jordoverflader og det vand som planterne transpirerer under deres vækst.  
Evapotranspirationens størrelse afhænger bl.a. af plantetype, plantetæthed, temperatur- og vindforhold og 
af hvornår på året nedbøren falder. Nok så vigtig for grundvandsdannelsens størrelse vil være jordtypen, 
men også de hydrogeologiske forhold, herunder om arealerne er drænede.  
De nedenstående 5 tabeller er eksempler på vandbalancer for en årrække på de 5 arealer, der indgår i det 
danske Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) (Brüsch et al., 2013). 
På de 3 lerede lokaliteter (Silstrup, Estrup og Fårdrup) har man udover nedbøren, målt hvor meget vand der 
afstrømmer gennem dræn til vandløb. På de 2 sandede arealer (Tylstrup og Jyndevad) findes ikke dræn. 
Med modellen MACRO (version 5.1) er beregnet, hvor stor en del af det tilførte vand (”precipitation + 
irrigation”) der er evapotranspireret, hvorefter grundvandsdannelsen (”groundwater recharge”) er 
beregnet som residual. På sandjorden vil det sige at ”precipitation + irrigation – evapotranspiration = 
groundwater recharge”, medens residualen på lerjord er beregnet som ”precipitation + irrigation – 
evapotranspiration – measured drainage= groundwater recharge”.  
 
Tabel 3. Årlig vandbalance ved Tylstrup nær Brønderslev (mm år-1). Nedbøren er korrigeret til jordoverfladen i henhold til Allerup 

og Madsen (1979).   

 Normal 

precipitation 

 

Precipitation 

 

Irrigation 

Actual 

evapotranspiration 

Groundwater 

recharge 

1.5.99–30.6.99 120 269 0 112 156 

1.7.99–30.6.00 773 1073 33 498 608 

1.7.00–30.6.01 773 914 75 487 502 

1.7.01–30.6.02 773 906 80 570 416 

1.7.02–30.6.03 773 918 23 502 439 

1.7.03–30.6.04 773 758 0 472 287 

1.7.04–30.6.05 773 854 57 477 434 

1.7.05–30.6.06 773 725 67 488 304 

1.7.06–30.6.07 773 1147 59 591 615 

1.7.07–30.6.08 773 913 126 572 467 

1.7.08–30.6.09 773 1269 26 600 695 

1.7.09–30.6.10 773 867 27 424 470 

1.7.10–30.6.11 773 950 57 506 501 

1.7.11–30.6.12 773 923 24 501 446 

Gennemsnit 773 940 50 514 476 
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Tabel 4. Årlig vandbalance ved Jyndevad nær Tinglev (mm år-1). Nedbøren er korrigeret til jordoverfladen i henhold til Allerup og 

Madsen (1979). 

 Normal 

Precipitation 

 

Precipitation 

 

Irrigation 

Actual 

Evapotranspiration 

Groundwater 

Recharge 

1.7.99–30.6.00 995 1073 29 500 602 

1.7.00–30.6.01 995 810 0 461 349 

1.7.01–30.6.02 995 1204 81 545 740 

1.7.02–30.6.03 995 991 51 415 627 

1.7.03–30.6.04 995 937 27 432 531 

1.7.04–30.6.05 995 1218 87 578 727 

1.7.05–30.6.06 995 857 117 490 484 

1.7.06–30.6.07 995 1304 114 571 847 

1.7.07–30.6.08 995 1023 196 613 605 

1.7.08–30.6.09 995 1078 84 551 610 

1.7.09–30.6.10 995 1059 80 530 610 

1.7.10–30.6.11 995 1070 92 554 607 

1.7.11–30.6.12 995 1159 30 488 700 

Gennemsnit 995 1060 76 518 618 

 

Tabel 5. Årlig vandbalance ved Silstrup nær Thisted (mm år-1). Nedbøren er korrigeret til jordoverfladen i henhold til Allerup og 

Madsen (1979). 

 Normal 

precipitation 

 

Precipitation 

Actual 

evapotranspiration 

Measured 

drainage 

Simulated 

drainage 

Groundwater 

recharge 

1.7.00–30.6.01 976 909 413 217 232 279 

1.7.01–30.6.02 976 1034 470 227 279 338 

1.7.02–30.6.03 976 879 537 81 74 261 

1.7.03–30.6.04 976 760 517 148 97 94 

1.7.04–30.6.05 976 913 491 155 158 267 

1.7.05–30.6.06 976 808 506 101 95 201 

1.7.06–30.6.07 976 1150 539 361 307 249 

1.7.07–30.6.08 976 877 434 200 184 242 

1.7.08–30.6.09 976 985 527 161 260 296 

1.7.09–30.6.10 976 835 402 203 225 230 

1.7.10–30.6.11 976 1063 399 172 569 492 

1.7.11–30.6.12 976 1103 429 230 321 444 

Gennemsnit 976 943 472 188 233 283 
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Tabel 6. Årlig vandbalance ved Estrup nær Askov/Vejen (mm år-1). Nedbøren er korrigeret til jordoverfladen i henhold til Allerup 

og Madsen (1979). 

 Normal 

precipitation 

 

Precipitation 

Actual  

evapotranspiration 

Measured 

drainage 

Simulated 

drainage 

Groundwater 

recharge 

1.7.00–30.6.01 968 887 420 356 340 111 

1.7.01–30.6.02 968 1290 516 505 555 270 

1.7.02–30.6.03 968 939 466 329 346 144 

1.7.03–30.6.04 968 928 499 298 312 131 

1.7.04–30.6.05 968 1087 476 525 468 86 

1.7.05–30.6.06 968 897 441 258 341 199 

1.7.06–30.6.07 968 1365 515 547 618 303 

1.7.07–30.6.08 968 1045 478 521 556 46 

1.7.08–30.6.09 968 1065 480 523 362 62 

1.7.09–30.6.10 968 1190 533 499 523 158 

1.7.10–30.6.11 968 1158 486 210 341 462 

1.7.11–30.6.12 968 1222 406 479 577 337 

Gennemsnit 968 1089 476 421 445 192 

 
Tabel 7. Årlig vandbalance ved Fårdrup nær Slagelse (mm år-1). Nedbøren er korrigeret til jordoverfladen i henhold til Allerup og 

Madsen (1979). 

 Normal 

precipitation 

 

Precipitation 

Actual 

evapotranspiration 

Measured 

drainage 

Simulated 

drainage 

Groundwater 

recharge 

1.7.99–30.6.00 626 715 572 192 152 -50 

1.7.00–30.6.01 626 639 383 50 35 206 

1.7.01–30.6.02 626 810 514 197 201 99 

1.7.02–30.6.03 626 636 480 49 72 107 

1.7.03–30.6.04 626 685 505 36 19 144 

1.7.04–30.6.05 626 671 469 131 55 72 

1.7.05–30.6.06 626 557 372 28 16 158 

1.7.06–30.6.07 626 796 518 202 212 77 

1.7.07–30.6.08 626 645 522 111 65 12 

1.7.08–30.6.09 626 713 463 46 20 204 

1.7.09–30.6.10 626 624 415 54 43 155 

1.7.10–30.6.11 626 694 471 133 184 90 

1.7.11–30.6.12 626 746 395 98 106 252 

Gennemsnit 626 685 459 95 86 131 

 
Når man sammenligner tabel 3-7 bemærker man at  

 nedbørsmængderne er væsentlig større i Jylland end på Sjælland 

 at der er store variationer årene imellem på de enkelte lokaliteter 

 at grundvandsdannelsen på sandjordene udgør mellem 51 og 58 % af nedbøren 

 at grundvandsdannelsen på lerjorde blot udgør mellem 18 og 30 % af nedbøren 

 at der trods 400 mm mere nedbør på Estrup end på Fårdrup blot dannes 60 mm mere grundvand 
ved Estrup.  
 

Indvindingsdybden, hvorfra man hente grundvand op til drikkevandsformål, vil variere meget fra sted til 
sted, men vil ofte ligge mellem 10 og 100 m under overfladen. 
Det faktum, at man indvinder fra stor dybde betyder, at man ikke præcist ved, hvor det grundvandet man 
henter op, er blevet dannet. Grundvandsdannelsen har således såvel en vertikal flowkomponent som en 
lateral flowkomponent. Konsekvensen er, at vand dannet under økologisk dyrkede arealer, undervejs mod 
indvindingsboringer, kan blive opblandet med vand fra ikke-økologiske arealer. 
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Skal den økologiske driftform have en effekt på grundvandskvaliteten, vil det kræve store, sammen-
hængende arealer, der dækker hele oplandet for en kildeplads.  
Den tid det tager, før nydannet grundvand når en indvindingsboring, vil variere afhængig af sediment-
sammensætningen over grundvandsreservoiret og dybden til magasinet, hvorfra der indvindes. Datering af 
grundvand fra grundvandsmoniteringen viser, at langt hovedparten af det dybereliggende grundvand er 
ældre grundvand dannet for 20 til mindst 50 år siden (Thorling et al., 2012). For at det økologiske 
grundvand skal kunne dække flest mulig husstandes vandbehov,  er der vigtigt at lægge produktionen tæt 
på der, hvor der er mange forbrugere, da man ellers vil skulle lave lange distributionsledninger til det 
”rene” grundvand. 
Det kan have som konsekvens, at det skal ske tæt på større byer (KBH), hvor der er tale om lille 
grundvandsdannelse og stor indvindingsdybde. Dette betyder dog også, at dannelse af ”rent” grundvand på 
er stort areal hurtigere vil kunne påvises i de primære magasiner, fordi en stor indvinding vil ”trække” det 
unge højtliggende og rene grundvand ned til de magasiner, hvorfra der i dag indvindes store mængder 
vand. 
I Jylland er indvindingsdybden nogen steder lille dvs. hurtig påvirkning af grundvandet – 
grundvandsdannelsen er rigelig, men husstandene spredte så alt det ”ekstra” økologiske grundvand går til 
spilde. 
At dække mange husstande med økologisk vand forudsætter et stort kundegrundlag og kort afstand 
mellem ”producent” og forbruger af vand. Det er der på Sjælland, men her er grundvandsdannelsen 
mindst. 
 
Regeringens Økologiske Handlingsplan 2020 (ØH2020) vurderer, at en omstilling af offentlige køkkener til 
økologi vil øge efterspørgslen på økologiske produkter og dermed fremme omlægningen til økologisk drift. I 
ØH2020 anslås det, at såfremt 60 pct. af den offentlige bespisning er økologisk, vil dette kunne medføre en 
omlægning af 20.000-30.000 ha til økologi. Et af målene med Grøn Vækst aftalen fra 2007 er at øge det 

samlede økologiske areal fra at udgøre ca. 6 % i 2007 (~150.000 ha) til 15 % i 2020 (~300.000 ha). 
Samtidig vurderes det i ØH2020, at fuldt realiseret vil dette kunne bidrage med mellem 20.000-30.000 
økologiske hektar i Danmark og dermed være et væsentligt bidrag. Såfremt man antager, at der dannes 0,2 
m3 vand pr m2 vil der pr år blive dannet 40.000.000 m3 - 60.000.000 m3 vand på et østdansk areal af den 
omtalte størrelse, (hhv. 20.000x10.000x0,2 og 30.000x10.000x0,2). På et sandet areal vil 
grundvandsdannelsen være ca. det dobbelte. Forøges det økologiske jordbrugsareal fra i dag ca. 150.000 ha 
til 300.000 ha i 2020, vil den samlede mængde ”økologisk grundvand”, såfremt det samlede økologisk 
dyrkede areal var beliggende på lerjord, stige fra i dag ca. 300 mio. m3 til ca. 600 mio. m3 i 2020. Med al 
økologisk drift samlet på sandjorde, ville mængderne antageligt være det dobbelt. Forudsætningen for at 
kunne indvinde ”økologisk vand” vil være, at al jord i et vandværks indvindingsopland dyrkes økologisk, 
ligesom der må forventes en vis lagfase for indvindingen af  ”rent økologiske grundvand”,  beroende på 
lokale hydrogeologiske forhold i indvindingsområdet.  
 
 

5. Jordbruget og pesticidbetingede lukninger af drikkevandsboringer. 
 
Det er ikke muligt at lave en opgørelse af hverken årsagerne til eller hvorfra stoffer, der findes i de enkelte 
drikkevandsboringer, stammer. Når man indvinder vand fra en boring trækkes vandet fra et stort 
indvindingsopland. Når vandet strømmer ind i boringens indtag blandes vand af forskellig alder og fra hele 
oplandet sammen. Man kan derfor ikke vide hvorfra vand med et indehold af pesticider hidrører, ej heller 
om pesticiderne kommer fra fladebelastning eller fra punktkilder. Man kan dog, ved at vurdere 
eksisterende tidsserier, i nogle tilfælde vurdere om kilderne til en forekomst i en boring stammer fra en 
punkt- eller en fladebelastning. 
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Som anført ovenfor kan der under et areal på 20.000 ha dannes ca. 40.000.000 m3 grundvand pr år. Da 
grundvand indvindes fra grundvandsmagasiner, der i stort omfang er isoleret fra hinanden pga. af de 
geologiske forhold i Danmark, vil man ikke kunne tale om at danskerne i gennemsnit vil blive forsynet med 
xx % økologisk vand, men man vil kunne sige, at såfremt alt nydannet ”økologisk” grundvand bruges til 
vandforsyning, vil dette svare til ca. 6-10 % af det samlede vandforbrug i Danmark (der bortses fra vanding). 
Dette vil dog betyde, at alt økologisk jordbrug skal placeres i vandværkernes indvindingsoplande. 
 
VAP er med til at stoppe problemer med grundvand, der indeholder pesticider og nedbrydningsprodukter 
fra disse, fordi man i dag hurtigt kan fjerne godkendte midler, hvis det påvises, at de udvaskes til 
grundvandet, ligesom det må forventes at problemerne med de gamle midler ”tynder” ud med tiden, fordi 
der udvaskes en stadig mindre mængde af de forbudte pesticider. Desværre kan man i disse år se, at 
andelen af nedbrydningsprodukter fra de i dag forbudte triaziner som atrazin, findes i en stadig større andel 
af overvågningsboringerne. I drikkevandsboringerne ses ikke samme stigning, fordi drikkevandsboringer 
med fund af triaziner i stort omfang allerede er taget ud af drift. 
Et andet problem er at BAM, hvor moderstoffet dichlobenil blev forbudt i 1996, stadig findes i mere end 20 
% af de undersøgte moniterings- og drikkevandsboringer. Dette tyder på, at der stadig ligger en stor 
stofpulje i rodzonen og i de øverste jordlag, hvorfra der stadig sker en udvaskning. Den gennemsnitlige 
koncentration i grundvandsmoniteringen er dog faldet lidt gennem den seneste dekade.  Dichlobenil var 
ikke godkendt til brug i landbrugsafgrøder men i frugt og bærkulturer samt på udyrkede arealer. 
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