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Introduktion 

• Pesticider detekteret i  

– 23-26% i aktive drikkevandsboringer (2012-2014) 

– 43% moniteringsbrønde (2011-2014) 

  

 

 

 

 

    (GEUS, 2015) 

Dansk vandbehandling er ikke designet til at håndtere pesticider 
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MCPP fjernelse på Kerteminde vandværk 

(Hedegaard et al., 2014, STOTEN 499, 257-264) 
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(Hedegaard et al., 2014, STOTEN 499, 257-264) 

MCPP fjernelse på Kerteminde vandværk 
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Fjernelsespotentiale 

3 sandfiltre 

Potentiale for fjernelse af alle undersøgte pesticider i alle undersøgte sandfiltre 

3 pesticider 

(Modified from Hedegaard and Albrechtsen, 2014, Water Res 48, 71-81) 
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Bentazonfjernelse på Sjælsø vandværk anlæg II 

• Blandt hyppigst fundet i grundvand 

• Anvendes forsat 

 • Hurtig fjernelse i løbet af 1 time 

• Ingen tilpasningstid 

• Primært biologisk fjernelse 

 

(Modified from Hedegaard and Albrechtsen, 2014, Water Res 48, 71-81) 
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Hypotese 
• Nogle forureningsstoffer nedbrydes co-metabolsk 

? 

(Modified from BIOTREAT, 2011, http://biotreat-eu.org/workpackages/wp3/index.html) 
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Hypotese 

MMO? 

• Er der en sammenhæng mellem 
nedbrydningen af bentazon og fjernelsen 
af metan? 
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Formål 
 

Formål: 

• Undersøge sammenhæng mellem fjernelsen af bentazon og metanoksideringen,  

– Isolering af denne process fra det komplekse system i sandfiltre 
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• Metanoksiderende berigelseskultur dyrket i reaktorer 

– Podet med filtersand (Sjælsø vandværk, anlæg II) 
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Metode 
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Metode 

• 10-20 g biomasse og Filtralite 

• 100 mL water 

• Pesticide conc. C0 ≈ 0.7-1.8 mg/L og 1 ug/L 
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Konklusioner 
 

• Bentazon kunne fjernes af berigelseskultur med metanoksiderende bakterier 
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• Når metanoksideringen blev hæmmet af acetylene stoppede fjernelsen af bentazon også. 
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• Metan forbruget var signifikant lavere ved høje bentazon koncentrationer end ved lave 
bentazon koncentrationer hvilket viser envejs kompeditiv inhibering mellem de to stoffer  
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• Bentazon kunne fjernes af berigelseskultur med metanoksiderende bakterier 

• Fjernelsen var størst når metan var tilstede 

• Når metanoksideringen blev hæmmet af acetylene stoppede fjernelsen af bentazon også. 

• Metan forbruget var signifikant lavere ved høje bentazon koncentrationer end ved lave 
bentazon koncentrationer hvilket viser envejs kompeditiv inhibering mellem de to stoffer  

• Ratioet mellem metan og bentazon fjernelsen var i samme størrelsesorden i to uafhængige 
forsøg og varierede mellem 6.1·103 og 16·103 µmol methan/µmol bentazon. 

• Tre forskellige OH-bentazon intermediater og di-OH-bentazon blev produceret ved 
nedbrydningen, højeset koncentration (op til 312 gange højere) når metan var tilstede. 
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Tak for jeres opmærksomhed 
 

Tak til 

Nordvand A/S  

Grundfos prisen 


