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Sammanfattning 

Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen har undersökt förekomsten av bekämpnings-
medelsrester i grundvattnet i Alnarpsströmmen. Provtagning, omfattande 22 prov, genom-
fördes under april månad 2000. Analysen omfattade 34 olika ämnen. Därtill analyserades 
och bestämdes ett antal fysikalisk-kemiska parametrar.  

Förutom en uppföljning av en eventuell påverkan på grundvattnet av bekämpnings-
medelsanvändning och -hantering utvidgades undersökningen att även omfatta en risk-
klassning av Alnarpsströmmen med hänsyn till förekomst av bekämpningsmedelsrester i 
grundvattnet. Denna riskklassning är genomförd med ledning av de bedömningsgrunder för 
grundvatten som Naturvårdsverket publicerat 1999. 

Avsikten med kommitténs arbete och undersökningar är att studera förhållandena i 
Alnarpsströmmen. Ambitionen med denna undersökningen avviker inte från denna princip 
och har därför inte varit att klargöra dricksvattenkvaliteten i vare sig enskilda eller 
kommunala brunnar.  

Undersökningen 2000 visar, liksom kommitténs tidigare undersökning 1993, att be-
kämpningsmedelsrester förekommer i det ytliga grundvattnet i Alnarpströmmen. Även om 
likheten i resultat är stor mellan undersökningarna 1993 och 2000 var förutsättningarna olika. 
De tre viktigaste skillnaderna gällde: 

att valet av provtagningsplatser 2000 skedde med ledning av riskklassningen i avsikt att 
utnyttja klassningsmallens intentioner,  

att antal och val av analyser 2000 skedde med ledning av bedömningsgrunderna och  

att det 2000 eftersträvades en låg rapporteringsgräns på analyserna.  

Den klassning som genomförts visar att Alnarpsströmmen som helhet har en måttlig risk för 
förekomst av pesticider, men att det finns många och stora områden med betydlig risk för 
förekomst av pesticider. 

Resultaten av den genomförda klassningen och undersökningen av förekomsten av 
bekämpningsmedelsrester styrker inte helt att klassningsmallen fungerar som ett användbart 
instrument. En översyn borde ske av definitionen av de olika riskfaktorerna och 
riskklasserna. Ett viktigt komplement till analysprogrammet, utvärderingen och klassningen 
vore att ta med några fysikalisk-kemiska parametrar. 

Den i bedömningsgrunderna för grundvatten presenterade mallen för riskklassning av 
områden med hänsyn till risken för förekomst av bekämpningsmedelsrester i grundvatten är 
ett välkommet instrument. Löpande förbättringar, specificeringar och kompletteringar bör 
göras i avsikt att ytterligare öka användningsmöjligheterna. 
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Summary 

The Co-operation Committee for the Alnarp Aquifer [Samarbetskommittén för Alnarps-
strömmen] has investigated the occurrence of pesticides in the groundwater in the Alnarp 
Aquifer. Sampling, comprising 22 samples, was carried out during April 2000. The analysis 
covered 34 different substances. In addition a number of physical-chemical parameters were 
analysed. 

Apart from a following up of a possible effect upon the groundwater by the use and handling 
of pesticides, the investigation was extended to also include a risk classification of the Alnarp 
Aquifer with regard to the occurrence of pesticides in the groundwater. This risk classification 
has been carried out with the aid of the assessment criteria for groundwater that the Swedish 
Environmental Protection Agency [Naturvårdsverket] published in 1999. 

The objective of the committee’s work and investigations is to study the conditions in the 
Alnarp Aquifer. The ambition behind this investigation does not depart from this principle and 
has thus not been to ascertain the drinking water quality in either private or municipal wells.  

The investigation 2000 shows, as did the committee’s previous investigation in 1993, that 
pesticides occur in the shallow groundwater in the Alnarp Aquifer. Even if the similarity in the 
results is considerable for both investigations, the prerequisites were different. The three 
most important differences were:  

- The selection of sampling locations was made in year 2000 with the help of risk 
classification with the intention of exploiting the classification measurements’ intentions.  

- The number and choice of analyses took place in year 2000 with the help of assess-
ment criteria.  

- In year 2000 a low reporting limit for the analyses was aimed at.  

The classification that was carried out shows that the Alnarp Aquifer, in general, has a 
moderate risk of presence of pesticides, but that there are a number of large areas with a 
considerable risk of presence of pesticides. 

The results of the classification carried out and the investigation into the occurrence of 
pesticides does not totally support the view that the classification model function as a usable 
instrument. A review of the definition of the different risk factors and classes is needed. An 
important supplement to the analysis programme, evaluation and classification would be to 
add some physical-chemical parameters. 

The measurement for risk classification of the areas presented in the assessment criteria for 
groundwater, with respect to the risk of the presence of pesticides in the groundwater, is a 
welcome instrument. Ongoing improvements, specifications and supplements should be 
made with the intention of increasing the applications further. 
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Förord 

Sedan Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen 1993 genomförde en första större under-
sökning av förekomsten av bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen har planerats för 
en uppföljning. Detta med hänsyn till att det i många prov påvisades förekomst av rester av 
bekämpningsmedel.  

Tack vare bidrag från VA-FORSK och Miljövårdsfonden vid Malmöhus Läns Landsting har en 
ny undersökning genomförts 2000. 

Undersökningen är utförd av SWECO VBB VIAK AB i Malmö på uppdrag av Samarbets-
kommittén för Alnarpsströmmen. Ansvariga har varit Bo Leander och Charlotte Jönsson. 
Själva riskklassningen har utförts av Charlotte Jönsson och Katarina Rosengren. 
Fältarbetena med inventering och provtagning har genomförts av Charlotte Jönsson. 

Hjälp och medverkan har även erhållits från personalen på de anlitade laboratorierna, 
Miljölaboratoriet i Nyköping och AnalyCen i Kristianstad. Eskil Nilsson från Visavi har bidragit 
med råd avseende bekämpningsmedelsanvändning. Flera personer från Länsstyrelsen i 
Skåne, SLU, Danisco och LRF har bidragit med information och data. Därtill har 
Samarbetskommitténs AU, bestående av Harald Arnell, Örjan Cronström, Yngve Darte och 
Ingemar Mattsson, fungerat som referensgrupp under projekttiden. Projektsamordnare har 
varit Yngve Darte, VA-verket i Lund. 

Till alla som på olika sätt medverkat till att projektet kunnat genomföras framför vi ett stort 
tack. 

 
Malmö i december 2000 
 
 
Bo Leander och Charlotte Jönsson 
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Bakgrund

Allmänt
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, som är en sammanslutning av de större
vattentäktsägarna inom Alnarpsströmmen, har sedan kommittén bildades 1964 arbetat med
frågor som bl.a. rör grundvattenkvalitet, grundvattenkapacitet, grundvattenutnyttjande,
saltvatteninträngning och skyddsområden.

Alnarpsströmmen, belägen i sydvästra Skåne, är den akvifer som finns i Alnarpsdalen och
i kringliggande kvartära lager och kalkberg och vars vatten avrinner mot Öresund. Alnarp-
strömmens avrinningsområde framgår av figur 1.

Tidigare undersökning
Under det senaste decenniet har frågan om förekomst av olika toxiska ämnen i grundvatten
väckts vid flera tillfällen och i olika sammanhang. Ett skäl till detta har varit att bekämpnings-
medelsrester påträffats i ytvatten, ett annat att flertalet undersökningar påvisat förekomst av
bekämpningsmedelsrester i grundvatten och ytterligare ett skäl är att bekämpningsmedel
fortsatt användas inom skogs- och jordbruket.

I många sammanhang används orden bekämpningsmedel eller pesticider som en övergri-
pande term även för rester och metaboliter från bekämpningsmedel och pesticider samt
även för enskilda aktiva beståndsdelar i bekämpningsmedel. Eftersom terminologin inom
området bekämpningsmedel är något komplex har i denna utredning använts följande be-
nämningar.

Begreppen pesticid och bekämpningsmedel benämns i denna rapport som bekämpnings-
medel. Med bekämpningsmedelsrest avses det eller de ämnen som finns kvar i miljön som
en rest från någon form av spridning eller utsläpp av bekämpningsmedel. Ett bekämpnings-

Figur 1. Alnarpsströmmen
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medel innehåller oftast flera olika beståndsdelar. Några av beståndsdelarna utgörs av ak-
tiva (verksamma) ämnen, medan andra beståndsdelar fungerar som t.ex. lösningsmedel.
Metaboliter från bekämpningsmedel eller resterna därav, är nedbrytningsprodukter från dessa.

Kommittén beslutade 1989 att utreda frågan om risken för förekomst av bekämpningsmedel
i Alnarpsströmmen. Utredningen resulterade i att en övergripande undersökning av före-
komst av bekämpningsmedelsrester utfördes 1993 (Leander & Leander 1993).

Resultatet från 1993 års undersökning blev att det i 17 stycken, eller i 40 % av prover tagna
i slumpmässigt utvalda, grävda brunnar (<10 m djupa) påvisades förekomst av bekämp-
ningsmedelsrester. Däremot påvisades inte förekomst i något prov taget i de djupare (>20 m
djupa) brunnarna. Analyserna omfattade drygt 100 olika ämnen.

Naturvårdsverket presenterade 1999 en serie ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet”. Serien
omfattar sex delar varav en, rapport 4915, avser grundvatten (Naturvårdsverket 1999).
Bedömningsgrunder för miljökvalitet i grundvatten tar upp sju aspekter varav en är bekämp-
ningsmedel.

Inom EU-länderna finns sedan länge gränsvärde för förekomst av bekämpningsmedel (0,1
µg/l för enskilt ämne och max 0,5 µg/l totalt) i dricksvatten (EG-direktivet 80/778/EEG). EU:s
gränsvärde för förekomst av enskilda bekämpningsmedel (0,1µg/l) har i ett beslut 1996
(Livsmedelsverket 1996) även arbetats in som gällande gränsvärde i Statens Livsmedels-
verks dricksvattenkungörelse (Statens Livsmedelsverk 1993).

Undersökning 2000
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen beslutade 1998 att genomföra en ny undersök-
ning. Syftet med denna undersökning skulle vara att följa upp 1993 års undersökning och få
en ny kontroll av tillståndet i Alnarpsströmmen med hänsyn till förekomsten av bekämp-
ningsmedelsrester. Därtill beslutades att även undersöka användbarheten av risk-
klassningsmallen i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Den utvidgade undersökningen
skulle även omfatta en utvärdering genom en historisk riskklassning och jämförelse med
1993 års undersökning.

Miljövårdsfonden vid Malmöhus Läns Landsting och VA-FORSK beslutade 1998 att ekono-
miskt stödja projektet.

Riskklassningen genomfördes 1999 och har redovisats i delrapport 1 (Leander 1999).

I avsikt att undersökningen skulle bli representativ för Alnarpsströmmen insamlades uppgif-
ter rörande tillgängliga provtagningsplatser från SGU, samtliga kommuner och större pri-
vata vattentäktsägare inom Alnarpsströmmen. Detta som komplement till kommitténs brunns-
register.

Därefter valdes provtagningspunkter med hänsyn till bl.a. brunnsdjup och riskklass. Grunda
grävda brunnar prioriterades framför djupa borrade. En spridning av brunnar både geografiskt
och i områden tillhörande olika riskklasser eftersträvades. Detta för att kunna klarlägga eller
uppskatta effektiviteten i bedömningsgrundernas riskklassningsmall.

Förutsättningarna för valet av provtagningspunkter var annorlunda för 2000 års undersökning
än för 1993 års undersökning. I motsats till undersökningen 1993 gjordes 2000 ansträng-
ningar att finna provtagningsplatser belägna i riskområden för förekomst av bekämpnings-
medelsrester.
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Provtagningen genomfördes, med ledning av riskklassningen för hela Alnarpsströmmen,
den 3-11 april 2000. Val av analyser skedde med ledning av förslaget i bedömningsgrunde-
rna samt med hjälp av erfarenhet och kunskap om mer frekvent använda bekämpningsme-
del. Analysresultaten har presenterats i delrapport 2 (Leander 2000).

Riskklassning

Allmänt
I bedömningsgrunderna för grundvatten (Naturvårdsverket 1999) är avsnittet om förekomst
av bekämpningsmedel utformat som en riskklassning. Avsikten med indelning av mark-
områden i riskklasser är att underlätta för en ekonomisk planering av undersökningar av
förekomst av bekämpningsmedelsrester i grundvatten. De riskfaktorer och riskklasser som
beskrivs i bedömningsgrunderna framgår av bilaga 1.

Klassningen görs för ett antal riskfaktorer i en femgradig riskfaktorskala, a-e, och resultaten
från de enskilda bedömningarna vägs därefter samman till en av tre riskklasser, 1-3. Prov-
tagning rekommenderas sedan för de områden som tillhör klass 3, betydlig risk.

Avsikten med klassningen är att provtagningarna ska kunna koncentreras till områden med
största sannolikhet för förekomst av rester från bekämpningsmedel och därmed medföra en
kostnadsoptimering. För att ytterligare optimera kostnaderna har i bedömningsgrunderna
föreslagits att analyserna skall begränsas till ett urval av ämnen. Därvid har sådana ämnen
medtagits som har stor potential för läckage, som har detekterats i grundvatten eller som
har, eller förväntats ha, använts i stora mängder.

Underlagsmaterial
För att kunna klassificera det stora område som Alnarpsströmmen utgör (ca 650 km2), har
data och information hämtats från olika källor.

SGU:s jordartskartor (Ringberg 1975, 1976, 1980 och 1987 samt Daniel 1992 och 1999) har
använts för att klassificera jordlagrens genomsläpplighet och tillståndet i svensk åkermark
(Eriksson et al 1997) har utgjort underlag för klassificering av mullhalt och pH-värde.

Bestämning av utströmningsområden har utgått från den digitala röda kartan (Lantmäteri-
verket 1997) samt från kommitténs grundvattennivåkarta från 1999. En speciell trycknivåkarta
för 1993 har inte framtagits eftersom samarbetskommitténs löpande undersökningar visat
att tryckskillnaderna mellan 1993 och 1999 är relativt små.

Andra faktorer har bedömts utifrån av Länsstyrelsen i Skåne Län tillhandahållen jordbruks-
blocksdata från 1998. Klassning har skett med ledning av dominerande grödor och dessas
normala behov av bekämpningsmedel. Förekomst av konstgjord infiltration är ej känd inom
Alnarpsströmmen.

Det torde vara rimligt att antaga att, åtminstone före 1997-98 då spridningsföreskrifter inte
fanns, besprutning med bekämpningsmedel förekommit på ett flertal gårdsplaner och då
även vid gårdsbrunnar. Bedömningen är dock gjord så att samtliga gårdsbrunnar medtas
under punktkällor i stället för under andra faktorer.

För punktkällor tillkommer ytterligare problem när det gäller riskfaktorbeskrivning. Egentli-
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gen skulle samtliga fastigheter besökas för att  hanteringen av spridningsredskap och genom-
förd bekämpning skulle kunna klarläggas. Detta var dock orimligt att genomföra inom ramen
för projektet. Med hjälp av den digitala gröna kartan (Lantmäteriverket 1996) och jordbruks-
blocksdata från 1998 har en karta framtagits över gårdarna inom Alnarpsströmmen.

Metod

När allt underlagsmaterial var definierat och insamlat genomfördes riskklassningen. Arbetet
har utförts med hjälp av GIS-programmet MapInfo (MapInfo Corporation). Arbetet har lagts
upp i olika steg enligt följande:

� Studier av underlagsmaterial
� Indelning av underlagsmaterial i olika riskfaktorer
� Digitalisering av områden med olika riskfaktorer
� Riskklassning med hjälp av beräkningsoperationer i det använda GIS-programmet

Riskfaktorer
Riskfaktorerna bestäms för de sex olika grupper, som är definierade i schemat i be-
dömningsgrunderna. Schemat redovisas i bilaga 1.

Riskfaktorernas utbredning för jordlagrens genomsläpplighet framgår av kartan i figur 2. Vid
klassningen har, för de jordarter som ej ingår i klassningssystemet, en bedömning gjorts av
lämplig tillhörighet. Trots detta finns, som framgår i figur 2, områden som ej bedömts vara
klassningsbara. I bilaga 2 finns en lista över hur, för denna klassning, de av SGU specifice-
rade jordarterna hänförs till olika riskfaktorer.

Resultatet av klassningen i riskfaktorer för mullhalt, blir att hela Alnarpströmmens tillrin-
ningsområde tillhör riskfaktor c (2-6 %). En karta över detta finns i figur 3.

Bestämning av pH-värde är framför allt relevant om analys av sulfonylureor ingår, eftersom
dessa har ökad vattenlöslighet och ökad halveringstid (minskad nedbrytningshastighet) vid
pH-värden över 7 (Tomlin 1997). Om pH är lägre än 7 tilldelas området ingen riskfaktor alls
i pH-avseende. En karta över riskfaktor avseende pH-värde finns i figur 4.

Bestämning av utströmningsområde är komplicerat. Med tanke på infiltrationsområdets stor-
lek, kan resultatet av denna indelning endast ses som en storskalig regional översikt.
Riskfaktorerna för utströmningsområde framgår av kartan i figur 5.

En uppdelning med hänsyn till andra faktorer är också komplicerad att göra. Vid klassningen
har hänsyn tagits till vilka grödor och bekämpningsmedel som kan vara aktuella för höst-
besprutning. Riskfaktor för andra faktorer framgår av kartan i figur 6.

Samtliga kända gårdar inom området har ansetts utgöra punktkällor. Detta för att överhu-
vudtaget kunna genomföra klassningen av riskfaktorer vid punktkällespridning. Faktorn är
även kallad hantering av spridningsredskap. Numera finns så kallade Rekostöd som bl a
kräver att bestämda regler för spridning följs. Sådana stöd fanns ej 1993. Även vid så
kallade ekologiska gårdar finns en reglerad hantering av olika ämnen. Mer ingående under-
lagsmaterial om var dessa gårdar finns, krävs för att få en bättre bild av var hantering av
spridningsredskap skett eller inte skett på ett tillfredsställande sätt. För att få en uppskatt-
ning om möjlig risk för punktkällespridning redovisas därför samtliga kända gårdar på kar-
tan i figur 7.
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Figur 2. Riskklassning av jordlagrens genomsläpplighet.

Figur 3. Riskklassning av mullhalt i matjord på 0-30 cm djup.

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.
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Figur 4. Riskklassning av pH-värde i marken.

Figur 5. Riskklassning av utströmningsområde.

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.
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Figur 6. Riskklassning av andra faktorer.

Figur 7. Riskklassning för hantering av spridningsredskap.

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.
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Riskklass

Allmänt

Med hjälp av en sammanvägning av samtliga riskfaktorer är avsikten att för olika områden
inom Alnarpsströmmen kunna bedöma risknivån för förekomst av bekämpningsmedelsres-
ter i grundvattnet. Risknivån definieras i en tregradig skala. Från klass 1, ingen eller obetyd-
lig risk, klass 2, måttlig risk till klass 3, betydlig risk.

Även för områden som inte klassas med betydlig risk kan bedömningar behöva göras med
hänsyn till strömning av yt-, mark- och grundvatten från andra områden. En sådan bedöm-
ning för Alnarpsströmmen har inte gjorts i denna riskklassning.

Vid sammanvägningen av enskilda riskfaktorer för inplacering i rätt riskklass finns i be-
dömningsgrundernas definition, bilaga 1, lite tveksamheter.

Som exempel på detta kan nämnas att i klass 1 anges som ett alternativt kriterium att ingen
riskfaktor skall vara d eller e. För klass 2 anges som ett alternativt kriterium att alla riskfaktore-
rna skall vara b eller c.  Detta innebär att om alla är b eller c så kan det vara både klass 1 och
klass 2, men inte klass 3.

Ett annat exempel är att i klass 1 anges som ett alternativt kriterium att minst en riskfaktor
skall vara a och samtidigt ingen skall vara e. För klass 3 anges som ett alternativt kriterium
att minst två riskfaktorer skall vara d. Detta innebär i sin tur att om minst två faktorer är d och
en är a så kan det vara både klass 1 och klass 3, men däremot inte klass 2.

Med hänsyn till tveksamheterna har vid den sammanvägda riskklassning förutsatts att det skall
vara minst en faktor a för klass 1 och att en faktor e eller två d ger klass 3. Detta utöver övriga
kriterier.

Klassning 1993

Klassningen avseende dels 1993 års förhållanden, dels 2000 års är i stort lika. Flertalet
riskfaktorer har inte ändrats mellan åren. Grundvattentrycket inom Alnarpsströmmen har,
enligt kommitténs mätningar, endast ändrats obetydligt och därför inte motiverat att en se-
parat trycknivåkarta använts för 1993. Hanteringen av spridningsredskap och användningen
av bekämpningsmedel skiljer sig troligen mellan åren.

Hänsyn har, i klassningen för 1993 års förhållanden, inte tagits till riskfaktorerna pH-värde
och punktkällor. Detta eftersom analys av lågdospreparat (sulfonylureor) inte ingick i 1993
års undersökning och punktkällor inte inventerats. Lågdospreparaten är företrädesvis de
bekämpningsmedel vilkas löslighet och rörlighet påverkas av pH-värdet.

Resultatet av klassningen för 1993 års förhållanden presenteras på kartan i figur 8. Resulta-
tet visar att Alnarpsströmmen som helhet har en måttlig risk, riskklass 2, med avseende på
förekomst av bekämpningsmedelsrester i grundvattnet. Betydlig risk, riskklass 3, förekom-
mer dock inom ett antal små områden på olika ställen inom Alnarpsströmmen. Detta under
förutsättning att riskfaktorn pH-värde ej beaktas (lågdospreparaten) och att riskfaktorn
punktkällors bidrag (hantering av bekämpningsmedel) ej heller beaktas. Klass 1 finns bl a i
samhällen, främst till följd av svårigheten att kunna utföra klassning enligt några av fakto-
rerna. Bekämpningsmedel används även i samhällen, varför denna klassning för samhäl-
lena egentligen inte är helt riktig.
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Figur 8. Riskklasser 1993 (riskfaktorerna pH-värde och punktkällor ingår ej).

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.

Klassning 2000

Klassningen avseende förhållandena år 2000 skiljer sig från klassningen för 1993 i det av-
seendet att även riskfaktorn pH-värde är medtagen för 2000. Detta eftersom undersök-
ningen även skulle omfatta lågdospreparat.

Resultatet av klassningen för 2000 års förhållanden presenteras på kartan i figur 9. Resulta-
tet visar att Alnarpsströmmen som helhet har en måttlig risk, riskklass 2, med avseende på
förekomst av bekämpningsmedelsrester i grundvattnet. Betydlig risk, riskklass 3, förekom-
mer inom stora delar av Alnarpsströmmen och då främst inom den västra delen. Riskfaktorn
punktkällor (hantering av bekämpningsmedel) har ej beaktas i klassningen. Klass 1 finns,
liksom vid klassningen för 1993, bl a i samhällen, vilket egentligen inte är helt riktigt.

Om samtliga sex riskfaktorgrupper beaktas, även punktkällor enligt figur 7 medtas, erhålls
en spridningsbild för 2000 enligt figur 10. Om alla gårdarna ges faktorn e innebär det att
områden tillhörande riskklass 3 blir fler än som framgår av figur 9.

Undersökning

Provtagning

Allmänt

Undersökningen syfte var att få en uppfattning om förekomsten av bekämpningsmedelsres-
ter i Alnarpsströmmen. Avsikten var inte att studera förekomsten av dessa ämnen i enskilda
eller kommunala vattentäkter.
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Figur 10. Riskklasser 2000 (med samtliga framtagna riskfaktorer).

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.

Figur 9. Riskklasser 2000 (riskfaktorn punktkällor ingår ej).

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.
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Under förberedelserna för undersökningen beaktades erfarenheterna från och resultaten i
1993 års undersökning. Detta ledde till att stora ansträngningar gjordes i avsikt att finna
provtagningsplatser belägna utanför gårdsplaner eller liknande i avsikt att få för
Alnapsströmmen representativa prover. Det visade sig dock vara svårt att finna sådana
provtagningsplatser.

Den andra svårigheten var att välja lämplig analysomfattning. Även om utgångspunkten var,
enligt bedömningsgrundernas rekommendation, att begränsa antalet parametrar så gällde
det att få med många av de relevanta ämnen som kunde förväntas förekomma. Därtill att
finna laboratorier, som var ackrediterade för analyserna och helst hade låga rapporterings-
gränser.

Båda dessa svårigheter medförde ett stort merarbete som i sin tur kom att försena projektet.
Förhoppningen är dock att förseningen medfört att resultatet av undersökningen bättre upp-
fyller de förväntningar som ställts.

Provtagningsplatser

Möjligheten att ta representativa prover på grundvattnet undersöktes. Målet var dels att få
en spridning av proven rent geografiskt inom Alnarpsströmmen, dels att få en spridning i
akviferen så att olika djupt beläget vatten undersöktes. Dessutom har spridning av prov-
tagningsplatser i de olika riskklasserna 1, 2 och 3 eftersträvats för att få en kontroll av
riskklassningsmodellens tillämplighet.

För att klara undersökningen utan dyra grävningar eller borrningar av nya brunnar beslöts
att, liksom vid 1993 års undersökning, utnyttja befintliga brunnar för provtagning. Dessutom
bestämdes att merparten av proverna skulle tas i brunnarna som var grunda (grävda). Detta
med hänsyn till tidigare undersökningsresultat.

Brunnsdata insamlades med ledning av kommitténs egna brunnsregister och SGU:s brunn-
sarkiv samt efter kontakter med kommuner och fastighetsägare. Vilka brunnar som slutligen
valdes att ingå i undersökningen avgjordes med hänsyn till bl.a. läge, djup, riskklass och
tillgänglighet. Dessutom undveks brunnar som uppenbart var påverkade av hantering av
bekämpningsmedel.

Några av de djupaste brunnarna valdes bland de kommunala vattentäkterna för att garan-
tera en stor och långvarig vattenomsättning.

Av de slutligen valda 22 provtagningsplatserna var 17 grunda brunnar och 5 djupare brun-
nar. Av brunnarna utnyttjas 6 stycken för enskild vattenförsörjning och 4 stycken för kommu-
nal. Resterande brunnar nyttjas ej längre för vattenförsörjning utan används i varierande
omfattning inom jord- eller trädgårdsbruk. Brunnar och brunnsdata är sammanställda i bi-
laga 3. Även övriga data som avstånd till gårdsplan, åker m.m. framgår av bilagan.

Vattenprovtagning

I samband med provtagningen har, så långt det varit möjligt, information inhämtats om ge-
nomförd spridning av bekämpningsmedel eller annan hantering av bekämpningsmedel i
närheten av provtagningsplatserna. Detta har endast gjorts för områdena närmast
provtagningsplatserna och inte generellt för hela Alnarpsströmmen. Tyvärr har det varit svårt
att få uppgifter om hantering i närheten av brunnarna. Flera fastigheter har bytt ägare eller
arrenderats ut och vad som tidigare skett är okänt. Att erkänna en spridning vid sin brunn är
inte självklart.
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Vattenproven togs med eldriven pump som sänktes ner i brunnarna. Undantag från detta
gjordes för provtagning i de djupa kommunala vattentäkterna där prov togs med hjälp av de
fast installerade pumparna. Till elpumpen användes en teflonslang för att minska risken för
vattenproven att få kontakt med mjukgörare, vilken kunde störa den efterföljande analyser-
ingen av pesticidrester.

Före varje provtagning desinficerades provtagningsutrustningen med sprit för att eliminera
risken för överföring av bakterier mellan provtagningsplatserna. Dessutom bortpumpades
vattnen från brunnarna före provtagningen för att skapa inströmning till brunnen och därmed
öka möjligheten att få ett för akviferen representativt prov.

Analys
Det beslöts att undersökningen skulle få en sådan analysomfattning att intentionerna i
bedömningsgrunderna i första hand uppfylldes. På så sätt ingick flertalet av de i bedömnings-
grunderna rekommenderade ämnena, men därtill ytterligare några, som bedömdes rele-
vanta för undersökningsområdet eller som tidigare påvisats. Analyserna i undersökningen
kom slutligen att omfatta följande ämnesgrupper;

� Opolära och semipolära pesticider, 17 st.
� Fenoxisyror (och sura herbicider), 10 st.
� Glyfosat och AMPA
� Lågdospreparat (sulfonylureor), 5 st.

Eftersom det 1993 ingick analys enligt både multi- och fenoxiprogrammet, med totalt 117
ämnen, så skiljer sig den nu genomförda undersökningen, även i avseendet analyserade
ämnen, från undersökningen 1993.

Samtliga analyser har upphandlats med ledning av infordrade anbud. Vid upphandling har
hänsyn bl.a. tagits till ackrediteringar och priset för analyserna. Upphandlingarna resulterade
i att Miljölaboratoriet i Nyköping analyserade alla prover med avseende på de i undersök-
ningen ingående pesticiderna samt metaboliter från dessa med undantag för glyfosat och
AMPA. Analysen av glyfosat och AMPA utfördes av Miljö-Kemi i Danmark via AnalyCen i
Kristianstad.

Rapporteringsgränser, ackreditering och analyserade ämnen finns specificerat i bilaga 4.

Förutom analyser av aktiva ämnen i bekämpningsmedel, har även analyser av några fysika-
lisk-kemiska parametrar utförs. Samtidigt med provtagningen mättes pH, temperatur och
konduktivitet. Klorid- och nitratkväveanalyser utfördes på Vattenlaboratoriet, VA-verket i
Malmö.

Diskussion fördes med de anlitade laboratorierna så att provtagningsutrustning och prov-
flaskor skulle hanteras på rätt sätt. Proven levererades i specialflaskor och enligt laboratorier-
nas instruktioner.

Analysresultat

Allmänt

Varken svenska eller europeiska myndigheter har angett några gräns- eller riktvärden för
förekomst av olika ämnen i grundvatten. Däremot finns gränsvärden för olika ämnen i dricks-
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vatten angivna i dricksvattendirektiv från både europeiska och svenska myndigheter.

Samtliga analysresultat finns sammanställda i bilaga 5.

Bekämpningsmedelsrester

Allmänt

Resultaten från analyserna av bekämpningsmedelsrester är sammanställda i tabell 1.

Tabell 1. Resultaten av analyserna av bekämpningsmedelsrester.

1) Inga halter överstigande rapporteringsgränsen.
2) Inga andra ämnena påvisades i halter överstigande rapporteringsgränsen.
3) Rapporteringsgränsen förhöjd till 0,015 µg/l (interferens)
4) Rapporteringsgränsen förhöjd till 0,020 µg/l (interferens)
5) Mätvärdet överskrider laboratoriets ackrediteringsgräns 1,0 µg/l.

At Atrazin Y = ytligt grundvatten (< 13 m)
BAM BAM (2,6 diklorbenzamid) D = djupt grundvatten (> 40 m)
Be Bentazon
DA Desetylatrazin
De Desisopropylatrazin
Tb Terbutylazin

Brunn nr Opolära och
semipolära

µg/l

Fenoxi-
syror
µg/l

Glyfosat

µg/l

AMPA

µg/l

Lågdos
preparat

1 D 1) 1) 1) 1) 1)
5 D 1) 1) 1) 1) 1)
6 D 1) 1) 1) 1) 1)
7 D 1) 1) 1) 1) 1)
8 Y BAM 0,065 2) 1) 1) 3)               1) 1)
9 D                                1) 1) 1) 1) 1)

10 Y BAM 0,078 2)
DA 0,050

1) 1) 1) 1)

11 Y BAM 0,33 2) 1) 1) 1) 1)
12 Y 1) 1) 1) 1) 1)
13 Y BAM 0,23 2) 1) 1) 0,043 1)

14 Y
BAM 0,52 2)
DA 0,10
At 0,076

1) 1) 1) 1)

15 Y 1) 1) 1) 1) 1)
16 Y 1) 1) 1) 4)               1) 1)

17 Y
BAM 0,78 2)
DA 0,089
At 0,14

1) 1) 1) 1)

18 Y 1) 1) 1) 1) 1)
19 Y BAM 0,24 2) 1) 1) 1) 1)

  20  Y
BAM 1,1   5) 2)
DA 0,11
At 0,055

1) 1) 1) 1)

21  Y 1) 1) 1) 1) 1)

  22     Y

BAM 2,1   5) 2)
DA 0,22
At 0,36
Tb 0,29

1) 1) 1) 1)

  23     Y BAM 0,29 2)
De 0,062

Be 0,051 2) 1) 1) 1)

  24     Y 1) 1) 1) 1) 1)

  25     Y
BAM 0,20  2)
DA 0,093

1) 1) 1) 1)
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Inga bekämpningsmedelsrester påvisades i proven från de fem djupare (borrade) brun-
narna. I 11 av de 17 proven tagna i grävda brunnar påvisades förekomst av bekämpnings-
medelsrester i någon form. Detta betyder att i 65 % av alla prov tagna i det ytliga grundvatt-
net har förekomst av bekämpningsmedelsrester påvisats.

I sju av proverna har mer än ett bekämpningsmedel påvisats. AMPA har påvisats i ett prov.
I detta provet påvisades dessutom BAM.

Totalt har sex olika bekämpningsmedelsrester påvisats, exklusive AMPA. Dessa sex be-
kämpningsmedelsrester är Atrazin, BAM, Bentazon, Desetylatrazin, Desisopropyatrazin och
Terbutylazin.

Halterna av de enskilda ämnena varierar mellan 0,05 µg/l och 2,1 µg/l. Den högsta sam-
manlagda halten som påvisats i något prov är 2,97 µg/l (prov 22).

Opolära och semipolära bekämpningsmedel

Fem olika substanser påvisades; BAM, Atrazin, Desetylatrazin (Atrazinmetabolit),
Desisopropylatrazin (Atrazinmetabolit) och Terbutylazin.

BAM påvisades i 11 prover från brunnar med djup på mellan 4,5 meter och 12,5 meter.
Påvisade halter varierar mellan 0,065 µg/l och 2,1 µg/l. BAM förekom i samtliga prov med
påvisad förekomst av pesticider.

Atrazin påvisades i fyra prover från brunnar med djup på mellan 4,5 meter och 12,5 meter.
Påvisade halter varierar mellan 0,055 µg/l och 0,36 µg/l.

Desetylatrazin, som är en metabolit av Atrazin, påvisades i sex prover från brunnar med djup
på mellan 4,5 meter och 12,5 meter. Påvisade halter varierar mellan 0,050 µg/l och 0,22 µg/l.

Desisopropylatrazin, som är en metabolit av Atrazin, påvisades i ett prov taget i en 5 meter
djup brunn. Påvisad halt var 0,062 µg/l.

Terbutylazin påvisades i ett prov från en 6,6 meter djup brunn. Påvisad halt var 0,29 µg/l.

Fenoxisyror och andra sura herbicider

Bentazon påvisades i provet från en ca 5 meter djup brunn. Den påvisade halten, 0,051 µg/l,
översteg precis rapporteringsgränsen. I samma prov påvisades även andra ämnen.

Glyfosat och AMPA

Det fanns inga påvisbara halter glyfosat i något av proven.

AMPA påvisades i provet från en ca 6 meter djup brunn. Påvisad halt var 0,043 µg/l.

Lågdospreparat (Sulfonylureor)

Ingen förekomst av sulfonylureor (av de fem undersökta) påvisades i något av proven.
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Fysikalisk-kemiska parametrar

Allmänt

Analys av några fysikalisk-kemiska parametrar gjordes som komplement till analyserna av
bekämpningsmedelsresterma för att underlätta tolkningen av resultaten. Resultaten från
analyserna är sammanställda i tabell 2.

Tabell 2. Resultaten av fys-kem analyserna.

pH

Merparten av de uppmätta pH-värdena ligger runt pH 7. Lägsta uppmätta pH-värde är 6,3
och högsta 8,1.

I åtta av de 22 proven är pH-värdena över 7, vilket ger lågdosmedlen ökad rörlighet och
nedbrytningstid.

Temperatur

Uppmätta temperaturer varierar mellan 5,6 och 10,2°C.

Dessa temperaturvärden har ingen specifik relevans för förekomst av bekämpningsmedels-
rester.

Konduktivitet

Uppmätta konduktivitetsvärden varierar mellan 5 och 155 mS/m.

Y = ytligt grundvatten (< 13 m)
D = djupt grundvatten (> 40 m)

Brunn nr pH Temperatur
°°°°C

Konduktivitet
mS/m

Klorid
mg/l

Nitratkväve
mg/l

1 D 7,0 7,5 101 150 <0,2
5 D 6,7 78 55 <0,2
6 D 7,0 56 35 <0,2
7 D 6,8 10,2 57 20 <0,2
8 Y 7,3 7,4 74 26 9,0
9 D 7,3 9,3 73 62 <0,2

10 Y 7,0 8,8 56 29 0,99
11 Y 6,5 7,3 110 68 2,2
12 Y 6,7 9,5 54 20 0,82
13 Y 6,7 9,4 84 45 2,4
14 Y 7,2 6,6 50 18 12
15 Y 6,8 8,5 81 51 <0,2
16 Y 6,7 6,8 5 <3 0,69
17 Y 6,8 7,2 58 13 11
18 Y 6,3 5,6 112 98 <0,2
19 Y 8,1 8,8 80 36 4,1
20 Y 7,2 9,2 155 160 3,0
21 Y 7,2 8,0 126 100 2,2
22 Y 6,8 6,3 120 42 1,3
23 Y 7,2 6,6 106 80 9,7
24 Y 7,0 6,3 62 16 <0,2
25 Y 7,1 9,7 146 250 1,8
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Höga konduktivitetsvärden kan indikera förekomst av ämnen som tillförts vattnet antingen
från markytan eller marken. Som ensam faktor är konduktiviteten inte en bra indikator på
risk för förekomst av bekämpningsmedelsrester, men i kombination med klorid- och nitrat-
förekomst kan riskbedömningen stärkas. Riskbedömningen görs därför tillsammans med
dessa analyser.

Som jämförelse kan nämnas att konduktiviteten, men inte klorid eller nitrat, även bestämdes
på proven i undersökningen 1993. Av de 17 prov med påvisad förekomst av bekämpnings-
medelsrester (1993) var konduktivitetsvärdena förhöjda (>80 mS/m) i endast 8 prov.

Klorid

Kloridhalterna i vattenproverna varierar mellan <3 mg/l och 250 mg/l.

Höga kloridhalter är ofta en följd av inträngande salt havsvatten eller uppdraget relikt vatten
från djupare förekommande vattenmagasin. Relikt saltvatten finns inom stora delar av Aln-
arpsströmmen. Även påverkan från saltning för halkbekämpning kan vara orsak till förhöjda
kloridhalter. Förekomst av klorid i grundvattnet kan därför tyda på att marken är genom-
släpplig och att förutsättningar finns för risk för förekomst av bekämpningsmedelsrester.
Förekomst av höga kloridhalter kan även, liksom av förhöjda halter av andra föroreningar,
tyda på att brunnen är dåligt tätad och har inläckage av ytvatten. Riskbedömningen görs
tillsammans med nitratanalyserna.

Prov 1, med 150 mg/ l klorid, är taget i en djupare brunn som med stor sannolikhet påverkats
av havsvatteninträngning.

Nitratkväve

Nitratkvävehalterna varierar mellan <0,2 och 12 mg/l.

Liksom bekämpningsmedel sprids gödsel på åkrarna. Vare sig det är handels- eller stallgöd-
sel så innehåller de oftast stora mängder kvävesalter. Dessa salter är vattenlösliga och
transporteras med nederbördsvattnet till grundvattnet eller via dräneringsledningar till ytvatten-
drag. Höga nitrathalter i grundvattnet kan därför tyda på genomsläpplig mark och därmed
också på förutsättningar för risk för förekomst av bekämpningsmedelsrester.

Av samtliga prov påvisades nitratkväve i 14 prov. I de övriga proven var halterna lägre än
rapporteringsgränsen, 0,2 mg/l. Inte i något av de prov där halten nitratkväve var <0,2 mg/l
påvisades bekämpningsmedelsrester, vilket styrker nitratkväve som en bra indikator för risk
för förekomst av bekämpningsmedelsrester.

Om samtliga fys-kem-analyser beaktas kan följande prover anses indikera risk för före-
komst av bekämpningsmedelsrester. Prov nr 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 25.

Av dessa 12 prov är det endast prov 18 och 21 som inte tillhör de prov där bekämpningsme-
delsrester påvisats. Området där prov 18 tagits tillhör riskklass 2. Området där prov 21 tagits
tillhör riskklass 3, vilket stämmer med den fys-kemiska indikationen. En förklaring till att
bekämpningsmedelsrester inte påvisats kan naturligtvis vara att sådana medel inte använts
i närheten.

Ytterligare tre prov; 10, 12 och 16 skulle eventuellt även kunna indikera riskområde om
kväveförekomsten tillmäts stor vikt. I ett av dessa prov, prov 10, påvisades förekomst av
bekämpningsmedelsrester. Prov 10 är taget i ett område tillhörande riskklass 3.



17

Dricksvattenkvalitet

Eftersom grundvatten ofta används som råvatten för framställning av dricksvatten, kan det även
vara intressant att jämföra resultaten från undersökningen i Alnarpsströmmen med gräns- och
riktvärden för dricksvatten. En sammanställning av för denna undersökning relevanta para-
metrar ur dricksvattenkungörelsen (Statens Livsmedelsverk 1993) redovisas i tabell 3.

Tabell 3. Utdrag från dricksvattenkungörelsen (Statens Livsmedelsverk 1993).

(h), (e) och (t) innebär att anmärkningen är hälsomässigt, estetiskt respektive tekniskt grundad.

1) 1996 beslutade Livsmedelsverket att påvisad halt skall likställas med 0,1 µg/l för enskilt bekämpningsmedel (Livs-
medelsverket 1996).

Av proven i den genomförda undersökningen var 10 stycken tagna i brunnar som används för
enskild eller kommunal vattenförsörjning. Analysresultaten visar att det i 4 av proven från de
enskilda vattentäkterna påvisades förekomst av bekämpningsmedelsrester. Alla brunnsäg-
are, till samtliga brunnar som ingått i undersökningen, har informerats om resultaten.

Slutsatser

Riskklassningen

Allmänt

När bedömningsgrundernas klassningsmall (Naturvårdsverket 1999) ska tillämpas förut-
sätts baskunskaper för att kunna göra erforderliga val och beslut.

Vid klassning av enskilda riskfaktorer som jordlagrens genomsläpplighet krävs ingående
kunskap om jordarternas egenskaper och utbredning i aktuellt område. Klassningen styrs

GränsvärdeÄmne eller
egenskap

Enhet Riktvärde

Tjänligt med
anmärkning

Otjänligt

Bekämpnings-
medel

µg/l Påvisad halt 1) Avgörs från fall till fall

pH Det är viktigt att
pH inställs på ett
stabilt värde nära
kalk-kolsyra
jämvikt.

<7,5 (t)

>9,0 (t)
10,5 (h)

Temperatur °C 12 (vattenverk)

Konduktivitet mS/m 40

Klorid mg/l 100 (t) Indikerar i brunnsvatten påverkan från
relikt saltvatten (bildat under istiden) eller havs-
vatten. Kan påskynda korrosionsangrepp

300 (e, t) risk för smakförändringar

Nitrat-kväve mg/l 1 5,0 (t) 10 (h, t)



18

endast i två fall av jordarters vertikala mäktighet, nämligen då det finns mer än tre meter lera
(riskfaktor a) och mindre än 2 meter torrskorpelera (riskfaktor d). Vilken hänsyn som bör tas
till andra jordarters vertikala mäktighet finns inte angivet. En del jordarter finns överhuvudtaget
inte specificerade i klassningsschemat, som t ex grovkornigare moräner, kärr, mossar, gyttja
och fyllning. Det finns heller inga instruktioner för hur områden med ytlig berggrund ska
behandlas i klassningshänseende.

Vid klassning av utströmningsområden kan behövas ytterligare bedömningar eftersom ett
utströmningsområdes utbredning kan variera från år till år och under året. För permanent
inströmningsområde, som ur risksynpunkt för förekomst av bekämpningsmedelsrester borde
vara större (riskfaktor c, d eller e) än för utströmningsområde, finns ingen faktor angiven.

För riskfaktorn andra faktorer, besprutning vid brunn kan antas att besprutning har skett
direkt vid ett flertal brunnar, speciellt tidigare än 1997-1998, då spridningsföreskrifter ut-
gavs. Innan dess fanns endast rekommendationer för hur spridning skulle ske. Det är mycket
svårt att inom större områden klarlägga var alla brunnar är belägna och att dessutom kunna
ange om besprutning har skett direkt vid brunnarna. Möjligen kan denna faktor besprutning
vid brunn, slås ihop med riskfaktorn punktkällor (som gjorts i denna klassning) och på så sätt
inkludera all bekämpningsmedelshantering på gårdsplaner och liknande ställen.

Halveringstiden för en del pesticider är lång. Detta innebär att bekämpningsmedel som han-
terats eller spridits för länge sedan fortfarande kan finnas i marken trots att användningen
sedan länge upphört.

Vid sammanvägningen av enskilda riskfaktorer för inplacering i rätt riskklass finns i
bedömningsgrundernas definition lite tveksamheter. Som tidigare nämnts har vid den här
genomförda sammanvägda riskklassning förutsatts att det skall vara minst en faktor a för
klass 1 och att en faktor e eller två d ger klass 3. Detta utöver övriga kriterier.

Förhållanden 1993

Undersökningen som genomfördes 1993 omfattade vatten från 52 provtagningsplatser (brun-
nar). Av dessa var en belägen utanför det egentliga klassningsområdet. På kartan i figur 11
är provtagningsplatserna markerade.

En sammanställning av vilken riskklass områdena tillhör, redovisas i tabellen i bilaga 6. I
tabellen är även redovisat om det påvisats förekomst av bekämpningsmedelsrester,
provtagningsbrunnarnas djup (>10 m<) och om brunnarna är belägna på gårdsplan.

Endast tre provtagningsplatser är belägna utanför riskklassområde 2, två i klass 3 och en i
klass 1. Inte i något av de två proven från provtagningsplatserna som placerats i klass 3
påvisades rester av bekämpningsmedel, men i provet från området i klass 1 (belägen på
gårdsplan) påvisades spår av Atrazin. Området vid denna brunn skulle tillhöra klass 2 eller 3
om punktkällorna hade beaktats.

Samtliga prover med påvisad förekomst av bekämpningsmedelsrester, utom en, är tagna i
brunnar belägna på gårdsplaner eller liknande. Undantaget är en brunn belägen vid åker-
kant, vilken med stor sannolikhet främst utnyttjats för påfyllning av sprutaggregat. Om risk-
faktorn besprutning har skett direkt vid brunn anses gälla för dessa provtagningsplatser,
kommer samtliga prov att tillhöra riskklassområde 3.

Detta resultat antyder att de undantagna faktorerna som besprutning har skett vid brunn
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respektive punktkällor vid hantering av spridningsredskap, troligen har större betydelse för
risken för spridning av bekämpningsmedel till grundvattnet än flera av de andra riskfaktorerna.

Förhållanden 2000

Undersökningen som genomfördes 2000 omfattade vatten från 22 provtagningsplatser (brun-
nar). På kartan i figur 12 är provtagningsplatserna markerade på riskklassningskartan.

En sammanställning av riskklasserna för områdena där proverna tagits 2000 redovisas i
tabellen i bilaga 3. Redovisningen omfattar både med och utan hänsyn till riskfaktorn pH-
värde. I tabellen är även redovisat förekomst av bekämpningsmedelsrester, närhet till gårds-
plan eller påfyllningsplats, kommun där provtagningsplatsen är belägen samt om prov även
togs 1993.

Med hänsyn tagen till riskfaktorn pH-värde är en provtagningsplats belägen i riskklassområde
1, nio i klass 2 och åtta i klass 3. Ytterligare fyra provtagningsplatser är belägna i riskklass-
område 2 men mycket nära gränsen (< 50 meter) till riskklassområde 3.

Utan hänsyn tagen till riskfaktorn pH-värde är en provtagningsplats belägen i riskklassområde
1, 18 i klass 2 och två i klass 3. Ytterligare en provtagningsplats är belägen i riskklass-
område 2 men mycket nära gränsen (< 50 meter) till riskklassområde 3.

Eftersom lågdospreparat (sulfonylureor) inte påvisades i något av proven kan hänsyn till pH-
värde tyckas irrelevant för klassningen i denna undersökning. Klassningen gjordes dock i
avsikt att även undersöka förekomsten av lågdospreparaten. Riskklassning både med och
utan hänsyn till pH-värde har därför utförts för att få en jämförelse.

Figur 11. Provtagningsplatser 1993 inlagda på riskklassningskartan (figur 8).

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.
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Provet från den enda provtagningsplatsen som är belägen i riskklass 1 (både med och utan
hänsyn till pH) påvisade förekomst av rester från bekämpningsmedel. I stort sett är det
endast samhällen som, till följd av klassningsbegränsningar, placerats i klass 1. Resultatet
bör därför behandlas med hänsyn till denna osäkerhet i klasstillhörighet. Om det förekommit
hantering av bekämpningsmedel i närheten av provtagningsplatsen skulle klassen blivit 2
eller 3.

Med hänsyn tagen till riskfaktorn pH-värde, kan konstateras att det i tre av de nio proven från
provtagningsplatser tillhörande riskklass 2 påvisades rester av bekämpningsmedel. I fyra av
de åtta från provtagningsplatser tillhörande riskklass 3 påvisades bekämpningsmedelsres-
ter. Det finns fyra provtagningsplatser vars läge är på gränsen mellan områden tilldelade
riskklass 2 och 3. I tre av de fyra proven från dessa provtagningsplatserna påvisades be-
kämpningsmedelsrester.

För klassningen utan hänsyn till riskfaktorn pH-värde, kan konstateras att det i åtta av de 18
proven från provtagningsplatser tillhörande riskklass 2 påvisades rester från bekämpnings-
medel. I ett av de två från provtagningsplatser tillhörande riskklass 3 påvisades bekämp-
ningsmedelsrester. Dessutom finns en provtagningsplats belägen på gränsen mellan områ-
den tilldelade riskklassade 2 och 3. I vattenprovet från denna plats påvisades också rester
av bekämpningsmedel.

Resultatet visar att, med respektive utan hänsyn tagen till riskfaktorn pH-värde, det påvi-
sades bekämpningsmedelsrester i de olika klasserna enligt tabell 4.

Med hänsyn till osäkerheten i klassningen för områden i klass 1, bortses från det enstaka
provet i klass 1. Sammanställningen i övrigt tyder på att en något större andel prover tagna

Figur 12. Provtagningsplatser 2000 inlagda på riskklassningskartan (figur 9).

Ur  Översiktskartan © Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/7099.
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i eller nära områden tillhörande riskklass 3 än tagna i områden tillhörande riskklass 2, påvi-
sade förekomst av bekämpningsmedelsrester. Sambandet är något tydligare för den klass-
ning som gjorts med hänsyn tagen till riskfaktorn pH-värde än den som gjorts utan. Antalet
prov är dock för litet för att dra säkra slutsatser.

Med hänsyn till att den tid det tar för nederbördsvattnet att nå till det djupare grundvattnet är
lång, är det rimligt att förvänta att påverkan på djupare liggande grundvatten ännu inte skett.
Tidigare beräkningar har angivit åldern på det ca 60-80 m djupt belägna grundvattnet till mer
än 80 år. Troligen är vattnet betydligt äldre.

Om detta beaktas och därför endast de ytligt (brunnsdjup <13 m) tagna proven medtas blir
resultatet, med respektive utan faktorn pH-värde, enligt tabell 5.

Tabell 5. Provens, från det ytligare grundvattnet, fördelning mellan olika riskklasser samt
andel prov med påvisad förekomst av bekämpningsmedelsrester.

Även i denna jämförelse bör bortses från det enstaka provet från området i klass 1. Den
övriga trenden är inte tydligare än den i tabell 4 men visar att frekvensen prov med före-
komst av bekämpningsmedel är större i områden som ligger nära eller i klass 3. Dock är
även frekvensen i klass 2 stor.

En tendens till att det är större andel prov med förekomst i den högsta riskklassen kan
utläsas av resultaten. Dock är totala antalet prov i minsta laget för att, med ledning av detta,
entydigt kunna dra slutsatser om klassningsmallens värde. Den relativt stora andelen prov i
klass 2, med förekomst, medverkar till en tveksamhet i värderingen.

Några uppgifter från markägare antyder att det troligen (sporadiskt eller för mer än 10 år
sedan) hanterats bekämpningsmedel vid eller i närheten av fem brunnar med påvisad före-
komst som i klassningen kommit att tillhöra klass 2 (utan hänsyn till pH). Skulle dessa fått
klassen 3 istället hade andelen prov med påvisad förekomst (tabell 5) i klass 2 minskat till 38 %
(utan pH). För klassningen med pH skulle andelen för klass 2 minska till 25 % och andelen
i klass 3 öka till 80 % (tabell 5).

Tabell 4. Provens fördelning mellan olika riskklasser samt andelen prov med påvisad
förekomst av bekämpningsmedelsrester.

Riskklass Med faktorn
pH-värde

Utan faktorn
pH-värde

Antal % Antal %
Klass 1 1 100 1 100
Klass 2 9 33 18 44
Klass 2/3 4 75 1 100
Klass 3 8 50 2 50

Riskklass Med faktorn
pH-värde

Utan faktorn
pH-värde

Antal % Antal %
Klass 1 1 100 1 100
Klass 2 6 50 13 62
Klass 2/3 4 100 2 100
Klass 3 6 67 1 100
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Kunskapen om hanteringen av bekämpningsmedel i närheten av provtagningsbrunnarna
har, som framgår av detta, mycket stor betydelse för klassningen.

Trots att undersökningsområdet är relativt stort, att antalet prov är relativt litet och att några
viktiga riskfaktorer (användning och hantering av bekämpningsmedel) är mindre väl kända,
ger resultatet ändå en indikation på att klassningsmallen kan vara användbar.

Arbetsinsatserna och kostnaderna för en detaljerad klassning av stora områden blir ofta
betydande. Klassningsmallen torde förväntas ge bättre vägledning i mindre områden där
förutsättningar för bestämning av gränserna mellan olika riskfaktorer bör vara säkrare.

Om även undersökningsresultaten från 1993 beaktas stärks resultatet. Det bör då tas hän-
syn till att alla proven, med påvisad förekomst av rester av bekämpningsmedel 1993, kom
från provtagningsplatser belägna på gårdsplaner. Provtagningsplatserna skulle då troligen
placerats i klass 3.

Som helhet visar undersökningen att Alnarpsströmmen har ett begränsat skydd mot förore-
ningar, med risk att grundvattnet förorenas av bekämpningsmedel. Även i riskklass 2, måt-
tlig risk för förekomst av bekämpningsmedel, är sannolikheten att det finns bekämpnings-
medelsrester stor.

Undersökningen

Bekämpningsmedelsrester

Det har med denna undersökning konstateras att rester av bekämpningsmedel, liksom vid
kommitténs undersökning 1993, förekommer i Alnarpsströmmens ytligare grundvatten. Dä-
remot har ingen förekomst konstaterats i det djupare grundvattnet. Antalet prov från de
djupare delarna av Alnarpsströmmen är dock relativt få, men tre av de fem proven är tagna
i djupa brunnar som varit i drift för kommunal vattenförsörjning under lång tid. Dessutom är
fyra av de fem provtagningsplatserna belägna i eller nära områden som tillhör riskklass 3.

De bekämpningsmedelsrester som påvisats i proven är opolära och semipolära. Därtill har i
ett prov påvisats en fenoxisyra. I flera av proven är halterna höga.

Flera bekämpningsmedel, några vars aktiva substans påvisats i denna undersökning, har i
Sverige varit förbjudna sedan lång tid tillbaka. Av de ämnen som påvisats kan nämnas att
det sista bekämpningsmedlet med atrazin förbjöds 1989. BAM är en metabolit från diklobenil,
som varit förbjudet sedan 1990. Trots detta förekom rester av dessa ämnen i de prov där
bekämpningsmedel påträffades.

Desetylatrazin och desisopropylatrazin, vars förekomst påvisades, är metaboliter från atrazin.
Analys av diklobenil ingick inte i undersökningen 2000, men i undersökningen 1993 (dock
utan att förekomst då påvisades).

Någon förekomst av de lite mer moderna bekämpningsmedlen, som Round Up (glyfosat)
och lågdosmedel, påvisades däremot inte i något av proven.

En ökande användning av glyfosat har inte resulterat i att ämnet påvisats i något av proven
i denna undersökningen. Liknande erfarenheter, att inte påträffa ämnet i prov från grund-
vatten, finns från andra håll. Förekomst har dock konstaterats i några undersökningar och
speciellt i prov från ytvatten.
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Totalt fanns, när denna undersökning genomfördes, åtta olika lågdosmedel på marknaden
och i denna undersökning ingick fem av dessa. De tre övriga lågdosmedlen kunde inte
analyseras av de aktuella laboratorierna. Lågdosmedlen har haft en ökande användning.
De är vid pH-värde >7 lättrörliga i vattenmiljöer och borde ha kunnat påvisats.

Förklaring till att glyfosat eller lågdosmedlen inte påvisades i proven kan vara att de bryts
ner snabbt eller att de förekommer i halter lägre än rapporteringsgränsen. Detta under förut-
sättning att ämnena använts och nått de grundvattenförekomster där proven tagits.

Undersökningen 1993 hade ett liknande resultat med förekomst av opolära och semipolära
bekämpningsmedel i 15 av de 17 prov där förekomst av rester av bekämpningsmedel påvi-
sades. I fem av proven påvisades fenoxisyror. Glyfosat och lågdosmedlen ingick ej i den
undersökningen.

Fenoxisyran bentazon påvisades 2000 i ett prov och i en mycket låg halt. I förra undersök-
ningen, 1993, påvisades bentazon i fyra prov.

En likhet i resultat mellan de två undersökningarna är att det 1993 påvisades atrazin eller
metaboliter från atrazin i 14 av de 17 proven med påvisad förekomst av bekämpningsme-
delsrester och att det 2000 påvisades atrazin eller metaboliter från atrazin i 7 av de 11
proven med påvisad förekomst av bekämpningsmedelsrester.

BAM (2,6 diklorbenzamid) påvisades i samtliga prov med påvisad förekomst av bekämp-
ningsmedelsrester 2000. Analys av BAM ingick ej i 1993 års undersökning.

Det bör även påpekas att rapporteringsgränsernas halter i undersökningen 2000 är hälften
av de i undersökningen 1993. För några ämnen är skillnaden större.

I undersökningen 2000 ingick sex prov som var tagna på samma platser som 1993. En
jämförelse mellan resultaten från dessa sex prov visar att det 1993 inte påvisades några
rester av bekämpningsmedel, men att det 2000 påvisades förekomst i två (nr 8 och 11) av
dessa. Det ämne som påvisades var BAM, som inte ingick i 1993 års undersökning. Båda
proven är tagna i områden tillhörande riskklass 2, det ena nära riskklass 3.

Kvalitetsmässigt, enligt dricksvattenkungörelsen, kan konstateras att bekämpningsmedels-
halterna i nio av de 11 proven, med påvisad förekomst, är så höga att vattnet klassas som
tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur dricksvattensynpunkt.

Fysikalisk-kemiska parametrar

Resultaten från de fysikalisk-kemiska stödanalyserna tyder på att det kan vara ”förhöjd risk”
för påverkan på grundvattnet från mark och markanvändning. Speciellt gäller detta för om-
råden med höga halter av nitratkväve och klorid samt hög konduktivitet. Det kan konstateras
en likhet mellan riskindikationerna för förekomst av bekämpningsmedel baserade på risk-
klassningsmallen och fys-kem-analyserna.

Klorid och nitrat är vanliga parametrar för definiering av områden där markvatten lättare kan
tränga ner till grundvattnet. Troligen skulle analys av klorid, kväve och konduktivitet i många
fall vara tillräckligt som underlag för klassning av riskområden för förekomst av pesticider.
Analysen kunde då kompletteras med en inventering av bekämpningsmedelsanvändning
och -hantering.



24

Fortsatta undersökningar

Allmänt

Kunskapen om bekämpningsmedlens olika egenskaper är fortfarande bristfällig. Nya äm-
nen tillkommer, men de gamla, och även sådana som sedan länge är förbjudna att använda,
finns kvar i naturen.

Målet om en giftfri miljö (Naturvårdsverket 2000) och Miljövårdskommitténs slutbetänkande
(Miljödepartementet 2000) innebär bl.a. att:
- Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Miljökvalitetsmålet för grundvatten av god kvalitet innebär:
- Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som

markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel av föroreningar m.m.

- Det utläckande grundvattnets kvalitet är sådan att det bidrar till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag.

- Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte grundvattennivån så
att tillgång och kvalitet äventyras.

- Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

- Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmed-
elsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks.

Grundvatten är en viktig råvara för dricksvatten. Samhället måste tillse att skyddet på olika
sätt stärks så att grundvattenresurserna skyddas. Det faktum att rester av bekämpningsme-
del påvisas i grundvatten understryker behovet av ett utökat skydd. Skärpning av reglerna
för användning och hantering av bekämpningsmedel kan vara motiverat att genomföra,
liksom förbättrad uppföljning av reglernas tillämpning.

Undersökningsprogram
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, som sedan 1964 ansvarar för att genomföra
kontrollen av utnyttjandet och kvaliteten på grundvattnet i Alnarpsströmmen, bör fortsätta att
följa förekomsten av bekämpningsmedelsrester i akviferen.

Efterhand som mer information blir tillgänglig för att förfina klassningskartan bör en översyn
genomföras. Upprepade undersökningar, med några års intervall, av förekomst av bekämp-
ningsmedelsrester i det ytliga grundvattnet bör bli rutin.

Användning och hantering av bekämpningsmedel inom Alnarpsströmmen bör klarläggas.
Lämpliga rutiner för insamling av denna information bör framtas.

Beroende på hur regler och ansvar för de framtida vattenfrågorna utvecklas bör ett samar-
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bete påbörjas i ett geografiskt större område. Ett skäl till detta är de höga kostnaderna för
provtagningar och analyser. Ett annat skäl är att problematiken är likartad för stora delar av
skogs- och jordbrukslanskapet i Skåne. Därtill kan finnas motiv till ett samarbeta mellan
luftvård, ytvattenvård och grundvattenvård.
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Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen 
 
Bekämpningsmedel – mall för riskklassning 
Naturvårdsverkets rapport 4915 
 
Riskfaktorer vid areell spridning av bekämpningsmedel. 
 
 
Jordbruksmark och andra större arealer (t ex skogsmark, golfbanor,  
parker, kyrkogårdar, plantskolor, kommersiella bär- och fruktodlingar, banvallar, 
industritomter och andra grusade ytor) 

Riskfaktorer

a - e 

1. Jordlagrens genomsläpplighet  

1.1 är mycket begränsad i områden med >3 meter lera a 

1.2 är begränsad då jordlagren är finkorniga (ler-, silt-, finkorniga moränjordar) c 

1.3 kan vara betydande med snabba transporter (sandjordar, ”lättjordar”, torrskorpelera 
<2 meter mäktig och tunna mullhaltiga jordar) 

d 

1.4 kan vara betydande med snabba transporter (grusade ytor utan vegetation i 
kombination med 2.2 eller 2.3) 

e 

  

2. Mullhalt i matjorden på 0-30 cm djup  

2.1 >6 % mullhalt b 

2.2 2-6 % mullhalt c 

2.3 <2 % mullhalt d 

  

3. pH-värde  

3.1 Markens pH >7 (kalkhaltiga jordar). Gäller endast sulfonylureor vars persistens 
och/eller löslighet ökar vid pH över 7  

d 

  

4. Utströmningsområden (ev kan istället provtagning i ytvatten vara aktuellt)  

4.1 permanent utströmningsområde a 

4.2 utströmningsområde som under torrperioder är inströmningsområde b 

  

5. Andra faktorer  

5.1 Bekämpningsmedel har ej spridits på hösten eller i samband med bevattning b 

5.2 Bekämpningsmedel har spridits på hösten och/eller i samband med bevattning d 

5.3 Besprutning har skett direkt vid brunn – risk för direkt kontamination e 

5.4 Konstgjord infiltration (bassänginfiltration eller inducerad infiltration vid stränder) har 
skett med ytvatten som innehåller bekämpningsmedel 

e 
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Riskfaktorer vid punktkällespridning av bekämpningsmedel. 
 
 
Punktkällor Riskfaktorer

a - e 
6. Hantering av spridningsredskap  

6.1 Påfyllning och sköljning av sprutor eller annan hantering som kan innebära risk för 
spill har genomgående skett på platser som är speciellt iordningställda för 
ändamålet och varifrån vätskan hindras att infiltrera i marken 

b 

6.2 Påfyllning och tvättning av sprutor etc. har skett utan skyddsåtgärder på mark som 
inte är tät (<3 m lera) 

e 

  
 
 
 
Riskklasser för grundvatten med avseende på förekomst av bekämpningsmedel 
efter sammanvägning av enskilda riskfaktorer. 
 
 
Klass Benämning Summering av enskilda riskfaktorer 

1 Ingen eller 
obetydlig risk 

områden där minst 1 riskfaktor återfinns i grupp a men ingen i grupp e 
ELLER ingen riskfaktor återfinns i grupp d och e 

2 Måttlig risk områden där alla riskfaktorer återfinns i grupperna b och c  
ELLER endast en riskfaktor återfinns i grupp d och de andra i b eller c 

3 Betydlig risk områden där någon riskfaktor återfinns i grupp e  
ELLER minst två riskfaktorer återfinns i grupp d 
Provtagning rekommenderas 
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Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen 
 
Indelning av olika typer av jordarter med avseende på riskfaktorn 
Jordlagrens genomsläpplighet 
 
a - följande SGU jordartsklasser finns i denna kategori 

 Gyttjelera >3 meter 
 Postglacial grovlera >3 meter 
 Postglacial finlera >3 meter 
 Glacial grovlera >3 meter 
 Glacial finlera >3 meter 

c - följande SGU jordartsklasser finns i denna kategori 
 Finmo 
 Postglacial finmo 
 Glacial finmo 
 Glacial mjäla 
 Mjäla och finmo 
 Morän, lerig sandig-moig 
 Morän, moig 
 Moränlera och lerig sandig moig morän 
 Morängrovlera 
 Moränfinlera 
 Svämsediment, lera - finmo 

d - följande SGU jordartsklasser finns i denna kategori 
 Grovmo 
 Sand 
 Grus 
 Grovmo, sand och grus 
 Flygsand 
 Silt 
 Postglacial sand 
 Isälvsgrovmo 
 Isälvssand 
 Issjösediment, grovmo och mellansand 
 Issjösediment, huvudsakligen finsand 
 Svämsediment, grovmo - sand 
 Morän sandig-moig 
 Morän grusig, morän sandig, morän lerig sandig, morän sandig-siltig 

e - följande SGU jordartsklasser finns i denna kategori 
 Isälvsavlagringar 
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Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen 
 
Riskklassning och information om provtagningsplatser i under- 
sökningen år 2000 

 
Brunn 

nr 
Djup 

m 
Riskklass 

med 
hänsyn 
till pH 

Riskklass 
utan 

hänsyn till 
pH 

Påvisad 
förekomst 

2000 

Närhet till 
gårdsplan / 
påfyllnings-

område 
m 

Undersökt 
1993 

Påvisad 
förekomst 

1993 

Kommun 

   1 D 66 2 2 nej avstånd 
okänt 

nej - Lund 

   5 D Ca 60 3 2 nej avstånd 
okänt 

nej - Staffanstorp 

   6 D 63 2 / 3* 2  nej avstånd 
okänt 

nej - Staffanstorp 

   7 D ca 40 3 3 nej avstånd 
okänt 

ja pkt 15 nej Malmö 

   8 Y 6,50 2 / 3* 2  ja avstånd 
okänt 

ja pkt 19 nej Burlöv 

   9 D 45,00 2 2 nej 500-600 nej - Staffanstorp 
10 Y 4,38 3 2 / 3* ja avstånd 

okänt 
nej - Burlöv 

11 Y 5,05 2 2 ja 200  ja pkt 2 nej Malmö 
12 Y 2,24 2 2 nej avstånd 

okänt 
ja pkt 9 nej Lund 

13 Y 5,90 2  2 ja 3) nej - Staffanstorp 

14 Y  5,42 3 2 ja 3) nej - Staffanstorp 

15 Y 6,10 3 2 nej avstånd 
okänt 

nej - Staffanstorp 

16 Y 7,45 2 2 nej avstånd 
okänt 

nej - Lomma 

17 Y 4,60 2 2 ja 30  nej - Svedala 
18 Y 2,60 2 2 nej avstånd 

okänt 
ja pkt 31 nej Skurup 

19 Y 6,62 3 2 ja avstånd 
okänt 

nej - Malmö 

20 Y 12,40 3 3 ja avstånd 
okänt 

nej - Malmö 

21 Y 6,92 3 2 nej 30-50  nej - Svedala 
22 Y 6,60 2 / 3* 2 ja 1) nej - Staffanstorp 

23 Y 5,07 2 / 3* 2 ja 2) nej - Lomma 

24 Y 2,60 2 2 nej avstånd 
okänt 

ja pkt 4 nej Svedala 

25 Y 8,20 1 1 ja 3) nej - Svedala 

 
*     Brunnen placerad i riskområde 2 strax utanför riskområde 3 (avstånd ca 0-50 meter). 
 
1) Belägen på gårdsplan eller vid påfyllningsplats där påfyllning fortfarande sker då och då. 
2) Belägen på gårdsplan eller vid påfyllningsplats där påfyllning tidigare skett. 
3) Belägen på gårdsplan eller vid påfyllningsplats där påfyllning inte sker idag men kan ha skett  
       tidigare. 
 
Y    Ytligt grundvatten (<13 m) 
D    Djupt grundvatten (>40 m) 
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Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen 
 
Analyserade ämnen 
 
Bestämning av rester av bekämpningsmedel i grundvatten  
 
Opolära och semipolära bekämpningsmedel påvisade med hjälp av 
HPLC/MSD. Rapporteringsgräns för varje enskilt ämne är 0,05 µg/l. Alla 
analyser är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll) enligt normen SS-EN 45 001(1). 
   
Atrazin     
BAM (2,6 diklorbenzamid)  
Cyanazin    
Dimethoat     
Desetylatrazin   
Desisopropylatrazin   
Diuron    
Etofumesat    
Hexazinone    
Isoproturon    
Kloridazon    
Kvinmerac    
Metamitron    
Metribuzin    
Metazaklor    
Simazin    
Terbutylazin     

Fenoxisyror påvisade med hjälp av HPLC/MSD. Rapporteringsgräns för 
varje enskilt ämne är 0,05 µg/l. Alla analyser är ackrediterade av SWE-
DAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt normen SS-
EN 45 001(1) med undantag från Fenoxaprop-P samt Klopyralid. 
    
2,4 – Diklorfenoxisyra   
2, 4, 5- Triklorfenoxisyra   
Bentazon    
Diklorprop    
Fenoxaprop-P    
Flamprop     
Fluroxipyr    
Klopyralid    
MCPA    
Mekoprop     

Glyfosatrester och dess metabolit AMPA påvisade med hjälp av metod 
MK8275-HPLC/F. Alla analyser är ackrediterade i enlighet med DANAK(2) 
och godkännande från Miljöstyrelsen i Danmark. 
     
Glyfosat   Rapporteringsgräns 0,02 µg/l  
AMPA   Rapporteringsgräns 0,01 µg/l  
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Lågdospreparat (Sulfonylureor) påvisade med hjälp av HPLC/MSD. Rap-
porteringsgräns för varje enskilt ämne är 0,05 µg/l. Alla analyser är 
ackrediterade av SWEDAC (enligt normen SS-EN 45 001(1)). 
    
Klorsulfuron     
Metsulfuron    
Metyltribenuron   
Rimsulfuron    
Thifensulfuron   
 
 
Bestämning av fysikalisk-kemiska parametrar i grundvatten 
 
Klorid och Nitratkväve i enlighet med standarderna SS-EN 45 001(1). Alla 
analyser är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll). 
     
Klorid    Rapporteringsgräns 1 mg/l  
Nitratkväve   Rapporteringsgräns 0,003 mg/l  
 
 
 
(1) Standarden SS-EN 45 001 : I Kungörelsen med föreskrifter om kontroll av vatten 
vid ackrediterade laboratorier m m. (SNFS 1990:11 MS29) finns i 2 § beteckningen 
”Ackrediterat laboratorium” specificerat som ; 

”Laboratorium som av statens mät- och provstyrelse givits formellt erkännande av 
kompetens enligt lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om 
mätning att utföra specificerade provningar”  

I Allmänna råd till 2 § : De villkor som ett ackrediterat laboratorium skall uppfylla finns 
angivna i statens mät- och provstyrelses allmänna föreskrifter för ackrediterade 
laboratorier samt i allmänna råd till dessa föreskrifter (MPFS 1990:1). Dessa villkor 
och regler för hur bedömningen skall tillgå finns angivna i standarderna SS-EN 45001, 
Provtagningslaboratorier – Allmänna krav på verksamhet. 

(2) DANAK : Dansk Akkreditering är det danska nationella ackrediteringsorganet. 
DANAK’s ackrediteringsaktiviteter baseras på de europeiska standarderna i DS/EN 
45000-serien vilket motsvarar de svenska standarderna i SS-EN 45000-serien. 
Miljöstyrelsen i Danmark motsvarar Naturvårdsverket i Sverige och har sina egna krav 
på godkända laboratorier. 
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Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen 
 
 Analysresultaten från de olika proverna tagna år 2000 

 
Brunn 

nr 
 
 
 

Opolära och 
semipolära 
bekämpn. 

medel  
µg/l 

Fenoxi-
syror 

 
 

µg/l 

Glyfosat 
 
 
 

µg/l 

AMPA 
 
 
 

µg/l 

Lågdos
 
 
 
  

Kond
 
 

mS/m

pH 
 
 
 

Temp
 
 

 °C 

Klorid- 

 

 

 
mg/l 

Nitrat-
kväve

 
 

mg/l 

Avstånd 
till åker 

 
 

m 

Kommun 
 
 
 
 

   1 D 1) 1) 1) 1) 1) 101 7,0 7,5 150 <0,2  
 Lund 

   5 D 1) 1) 1) 1) 1) 78 6,7  55 <0,2 10-15  Staffanstorp 
   6 D 1) 1) 1) 1) 1) 56 7,0  35 <0,2 0  Staffanstorp 
   7 D 1) 1) 1) 1) 1) 57 6,8 10,2 20 <0,2 ca 5  Malmö 

   8 Y BAM 0,065  
2) 1) 1) 3) 1) 74 7,3 7,4 26 9,0 ca 15  Burlöv 

   9 D 1) 1) 1) 1) 1) 73 7,3 9,3 62 <0,2 5-10  Staffanstorp 

10 Y 
BAM 0,078  
DA 0,050  

2) 
1) 1) 1) 1) 56 7,0 8,8 29 0,99 3  Burlöv 

11 Y BAM 0,33  
2) 1) 1) 1) 1) 110 6,5 7,3 68 2,2 100  Malmö 

12 Y 1) 
 1) 1) 1) 1) 54 6,7 9,5 20 0,82 400-500  Lund 

13 Y BAM 0,23  
2) 1) 1) 0,043 1) 84 6,7 9,4 45 2,4 20  Staffanstorp 

14 Y 
BAM 0,52  
DA 0,10  
At 0,076  

2) 

1) 1) 1) 1) 50 7,2 6,6 18 12 50-60  Staffanstorp 

15 Y 1) 1) 1) 1) 1) 81 6,8 8,5 51 <0,2 ca 100  Staffanstorp 
16 Y 1) 1) 1) 4) 1) 5 6,7 6,8 <3 0,69 20-25  Lomma 

17 Y 
BAM 0,78  
DA 0,089  
At 0,14  

2) 

1) 1) 1) 1) 58 6,8 7,2 13 11 20-30  Svedala 

18 Y 1) 1) 1) 1) 1) 112 6,3 5,6 98 <0,2 10-15  Skurup 

19 Y BAM 0,24  
2) 1) 1) 1) 1) 80 8,1 8,8 36 4,1 5  Malmö 

20 Y 
BAM 1,1* 
DA 0,11  
At 0,055  

2) 

1) 1) 1) 1) 155 7,2 9,2 160 3,0 200-300  Malmö 

21 Y 1) 1) 1) 1) 1) 126 7,2 8,0 100 2,2 7  Svedala 

22 Y 

BAM 2,1* 
DA 0,22  
At 0,36  
Tb 0,29  

2) 

1) 1) 1) 1) 120 6,8 6,3 42 1,3 20  Staffanstorp 

23 Y 
BAM 0,29  
De 0,062  

2) 

Be 
0,051 

2) 
1) 1) 1) 106 7,2 6,6 80 9,7 10  Lomma 

24 Y 1) 1) 1) 1) 1) 62 7,0 6,3 16 <0,2 500-1000  Svedala 

25 Y 
BAM 0,20  
DA 0,093  

2) 
1) 1) 1) 1) 146 7,1 9,7 250 1,8 minst 100  Svedala 

 
 * Mätvärdet överskrider laboratoriets ackrediteringsgräns (Ackrediteringsgräns 1,0 µg/l). 
1) Inga halter påvisbara överstigande rapporteringsgränsen. 
2) Inga andra av de analyserade ämnena än de som angivits, påträffades i påvisbara halter 

överstigande rapporteringsgränsen. 
3)     Rapporteringsgränsen förhöjd till 0,015 µg/l p g a interferens. 
4)     Rapporteringsgränsen förhöjd till 0,020 µg/l p g a interferens. 
 
Y      Ytligt grundvatten (<13 m) 
D      Djupt grundvatten (>40 m) 
 
At  Atrazin    
BAM  BAM (2,6 diklorbenzamid) 
Be  Bentazon    
DA   Desetylatrazin   
De   Desisopropylatrazin   
Tb   Terbutylazin    
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Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen 
 
 
Riskklassning och information om provtagningsplatser i 
undersökningen år 1993 
 

Brunn 
 nr 

Riskklass 
 nr 

Påvisad  
förekomst 

Brunnsdjup 
 >10 m< 

Belägen på  
gårdsplan 

Anm 

1 3 - < ja  
2 2 - <   
3 2 ja < ja  
4 2 - < ja  
5 2 ja < ja  
6 2 ja < ja  
7 2 - >   
8 2 - < ja  
9 2 - < ja  

10 2 - <   
11 2 - >   
13 2 - >   
14 2 - >   
15 3 - >   
16 2 - >   
17 2 - >   
18 2 - >   
19 2 - < ja  
20 2 - >   
21 2 ja < ja 1) 
22 2 ja < ja  
23 2 ja < ja 1) 
24 2 - < ja  
25 2 - < ja  
26 2 - < ja  
27 2 - <   
28 2 - < ja  
30 2 ja < ja  
31 2 - <   
32 2 ja < ja 2) 
33 2 ja < ja  
34 2 ja < ja 2) 
35 2 ja < ja 1) 
36 2 - < ja  
37 2 - < ja  
38 2 ja < ja  
39 2 - < ja  
40 2 - < ja  
41 2 - < ja  
42 2 - < ja  
43 2 ja < ja  
44 2 ja <  2) 
45 2 - < ja  
46 2 - <   
48 1 ja < ja  
49 2 ja < ja  
50 2 ja < ja 1) 
51 2 - < ja  
52 2 - < ja  
53 2 - < ja  
54 2 - < ja  

 
1) Hög halt Atrazin 
2) Hög halt Fenoxisyror 
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