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Procedure for udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågningen (GRUMO) og 
pesticidlisten1 
 

Miljøstyrelsen tager årligt stilling til, hvilke stoffer der skal indgå i vandforsyningernes obligatoriske 

boringskontrol2. Miljøstyrelsen tager også stilling til, hvilke stoffer der skal indgå i 

grundvandsovervågningen (GRUMO), der er en del af NOVANA, hvor overvågningsprogrammerne 

som udgangspunkt revideres overordnet hvert 5. eller 6. år. Screeningsundersøgelser under GRUMO 

tilrettelægges årligt efter behov. 

 

Det fremgår af kommissoriet for arbejdsgruppen om pesticider og drikkevandskontrol under 

Vandpanelet, at gruppen bl.a. skal vurdere og komme med forslag til opfølgning inden for følgende 

emner: 
 

1. Udvælgelseskriterierne for stoffer til pesticidlisten1 

2. Forslag til andre stoffer, der skal vurderes i forhold til, om de skal kontrolleres på landsplan 

(GRUMO) 

 

Formålet med dette notat er derfor at skitsere en ny, fremtidig procedure for udvælgelse af stoffer til 

henholdsvis grundvandsovervågningen (GRUMO) og boringskontrollen. Proceduren er beskrevet 

samlet, da de to overvågningsprogrammer supplerer hinanden. 

 

Den nuværende situation 
 

Pesticidlisten 

Miljøstyrelsen har indtil nu med udgangspunkt i nedenstående kriterier fastlagt, hvilke stoffer der 

skulle indgå i vandværkernes kontrol (på pesticidlisten). Kriterierne har været anvendt på 

indberettede data fra GRUMO, vandforsyningernes boringskontrol af aktive vandforsyningsboringer 

samt øvrige resultater (pt. betegnet ”andre analyser”), herunder data fra lukkede vandværksboringer, 

vandværkernes overvågningsboringer, forureningsundersøgelser mm. Datagrundlaget, der leveres af 

GEUS, er hentet fra Jupiter-databasen. Fundprocenter og overskridelser af grænseværdien er beregnet 

for det samlede datasæt, uanset om analyserne kommer fra GRUMO, boringskontrollen eller andre 

analyser, og uanset hvornår analyserne er foretaget. Kriterierne lyder: 

                                                             
1 Ved pesticidlisten forstås i dette notat listen over pesticider og nedbrydningsprodukter, som vandforsyningerne 

skal kontrollere for i drikkevandsboringer og drikkevand, jf. bilag 2 i drikkevandsbekendtgørelsen.  
2 Hertil kommer, at kommunerne selv supplerer med overvågning baseret på kendskab til lokale forhold og 

forureninger.  
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1. Pesticider/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med fund er større end eller lig med 

1 % af de undersøgte boringer, og hvor der er et tilstrækkeligt stort statistisk grundlag, med 

mindre fundprocentens størrelse skyldes punktkildeforurening, der mangler akkrediteret 

analysemetode, eller at fundene over tid er faldet så meget, at de ikke længere udgør en risiko for 

grundvandet. 

2. Pesticider/nedbrydningsprodukter, hvor andelen af boringer med fund er under 1 %, men hvor 

der er fundet overskridelse af kravværdien for drikkevand for 0,2 % af boringerne eller højere.  

 

Ud over at vurdere fund af stoffer i forhold til kriterierne, har Miljøstyrelsen vurderet alle stoffer, der 

har indgået i overvågningen inkl. GRUMO, boringskontrollen og ”andre analyser” i forhold til, om der 

har været usædvanlige bevægelser i forekomster og fund. Derudover har GEUS’s pesticideksperter i 

forbindelse med leveringen af dataudtrækkene fra Jupiter rådgivet om relevante stoffer til 

boringskontrollens pesticidliste. På den baggrund har Miljøstyrelsen foretaget en ekspertvurdering og 

på grundlag heraf vurderet, om der var grund til at ændre på de obligatoriske stoffer i 

boringskontrollens pesticidliste.  

 

Grundvandsovervågningen (GRUMO) 

Der har ikke på samme måde som for pesticidlisten været opstillet faste kriterier for udvælgelse af 

pesticider og nedbrydningsprodukter til analyse i grundvandsovervågningens GRUMO-indtag. 

 

Forud for en ny programperiode på fem eller seks års varighed er der udpeget kandidater til stoflisten i 

det nye overvågningsprogram. Her har Miljøstyrelsen brugt den viden, der løbende er opnået ud fra 

vurderingen af nye stoffer samt fornyede vurderinger af tidligere godkendte stoffer i EU, såvel som i 

Danmark. Øvrig viden fra EFSA, andet internationalt samarbejde (se nedenfor) og indspil fra 

interessenter, herunder GEUS’s ekspertvurdering og rådgivning, er taget i betragtning. Det skal 

bemærkes, at Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) har spillet en 

væsentlig rolle for valg af pestcider til grundvandsmoniteringen. På grundlag af disse input har 

Miljøstyrelsen valgt en stofliste for den pågældende programperiode under hensyntagen til den 

økonomiske ramme for grundvandsovervågningen.  

 

Ved programrevision forud for en ny programperiode deltager Miljøstyrelsens fagdatacentre (FDC) 

GEUS og AU med rådgivning. Ved seneste revision af grundvandsprogrammet havde både GEUS og 

AU således en plads i styregruppen, og GEUS bidrog til dele af programbeskrivelsen for 

grundvandsovervågningen samt ved godkendelse af programmet. I programmet er muligheden for at 

iværksætte screeningsundersøgelser beskrevet. Programmet var i øvrigt i høring blandt udvalgte 

eksterne interessenter (bl.a. DANVA, FVD, KL, Danske Regioner) i en 4 ugers periode. 

 

Stoflisten er herefter implementeret i overvågningsprogrammet. Den praktiske overvågning udmøntes 

via FKG-Grundvand3.  

 
Udover stoffer, der er udvalgt til gentagne analyser i en programperiode, har der i 

grundvandsovervågningen været gennemført screeninger af specifikt udvalgte stoffer. I forrige 

programperiode (2011-2015) blev metalaxyl og to af dets nedbrydningsprodukter screenet i udvalgte 

GRUMO indtag på baggrund af resultater fra VAP. I den seneste og nuværende programperiode er der 

i grundvandsovervågningen budgetlagt ift. muligheden for at udføre årlige screeninger for enkelte 

                                                             
3 FKG-Grundvand er en tværgående koordinationsgruppe under Miljøstyrelsens overvågningsorganisation med 

deltagelse af relevante fagenheder fra Miljøstyrelsen. FKG-Grundvand har det faglige og økonomiske ansvar ved 

udføreles af overvågningsprogrammet. GEUS er faglig programrådgiver for FKG-Grundvand.  
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stoffer i udvalgte GRUMO boringer. De konkrete stoffer til screeningsundersøgelse er hidtil udvalgt af 

Miljøstyrelsens pesticid- og biocidenhed under inddragelse af GEUS’ dataindsamling bl.a. fra VAP, 

regionernes punktkildeundersøgelser samt fund og overskridelser i vandforsyningerne. Beslutningen 

om at iværksætte screeninger træffes af Miljøstyrelsen. I den nuværende programperiode blev der i 

2017 screenet for 1,2,4-triazol som følge af en fornyet vurdering og resultater fra VAP.  I 2017 blev der 

også screenet for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon på baggrund af regionernes 

punktkildeundersøgelser samt fund i vandværkernes indvindingsboringer. I 2018 screenes der for N,N 

dimethylsulfamid (DMS) og tolylfluanid som følge af fund af nedbrydningsproduktet DMS i 

vandforsyningsboringer.  

 

Ny procedure 
Arbejdsgruppen under Vandpanelet foreslår, at følgende procedure fremover anvendes ved den årlige 

udvælgelse af stoffer til screeningsundersøgelser i GRUMO samt udvælgelse af stoffer til pesticidlisten. 

Procedure ved revision af den faste stofliste under grundvandsovervågning er ligeledes beskrevet.  

 

Generelle tiltag 

Regionerne har i et nyligt arbejde med udvælgelse af stoffer til analyse i punktkildeundersøgelser 

identificeret en bruttoliste på ca. 1.100 stoffer. Bruttolisten indeholder alle aktivstoffer, der har været 

markedsført i Danmark samt relevante nedbrydningsprodukter. Listen indeholder desuden en lang 

række data for hvert stof såsom salgstal, sorption, nedbrydning, udvaskningsindex mm. Bruttolisten 

vil derfor være et godt udgangspunkt for at identificere, hvilke stoffer der potentielt vil kunne udgøre 

en fare for grundvandet. Miljøstyrelsen vil sammen med GEUS gennemgå listen mhp. at identificere 

yderligere stoffer med særlig risiko for udvaskning til grundvandet. 

 

Der udestår en systematisk gennemgang og prioritering af, hvilke af disse kendte stoffer der kan være 

relevante for grundvandsovervågningen og pesticidlisten.  

 

Arbejdsgruppen foreslår følgende generelle tiltag for udvælgelse af stoffer til 

grundvandsovervågningen (GRUMO) herunder screening samt til pesticidlisten.  

 

1. Miljøstyrelsen og GEUS foretager én gang en gennemgang og prioritering af alle stoffer på 

regionernes bruttoliste og gennemgangen dokumenteres i et fælles notat. Prioriteringen baseres 

som udgangspunkt på regionernes klassificering og tilgængelig viden om følgende faktorer: 

 

a. Risikoen for udvaskning baseret på stoffernes iboende egenskaber (nedbrydning og 

binding til jord) 

b. Anvendelse  

i. Afgrødens vækststadie på anvendelsestidspunktet 

ii. Dosering 

iii. Anvendelsestidspunkt 

c. Salgstal (herunder tidsaspekt, årrække) 

d. Regulering – er anvendelsen ændret væsentligt 

e. Anden viden om specifikke stoffer, fx viden fra EFSA, modelresultater, VAP-resultater, 

NOVANA overfladevand mv.  

 

 

2. Der foretages årligt, af Miljøstyrelsen, en systematisk opsamling af ny viden, der kan have relevans 

for overvågningen, herunder en indsamling af viden fra arbejdsgruppen. I denne vidensopsamling 

vurderes og prioriteres stoffer, som kan være relevante for pesticidlisten og GRUMO.  

Vidensopsamlingen rapporteres i et kortfattet notat, der årligt præsenteres for arbejdsgruppen 
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under Vandpanelet. Vidensopsamlingen foretages af MST med faglige bidrag fra 

pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet og vil indeholde: 

 

a. En vurdering af om der er behov for eventuelle ændringer i de faktorer der ligger til grund 

for prioriteringen af stoffer under ovenstående pkt. 1. Vurderingen baseres på 

Miljøstyrelsens viden fra godkendelser af pesticider. 

b. En vurdering af, om der er nye stoffer, der er taget i anvendelse i Danmark og derfor kan 

være relevante at inddrage i screening, GRUMO eller på pesticidlisten. Vurderingen 

baseres på Miljøstyrelsens viden fra godkendelser af pesticider, herunder resultater fra 

VAP. 

c. En vurdering af enkeltstoffer på baggrund af pesticiddata i grundvandsdatabasen Jupiter. 

Miljøstyrelsen modtager fra GEUS opgørelser over fundprocenter for pesticider og 

nedbrydningsprodukter for en 10 års periode, som foreslået af GEUS4. De eksisterende 

kriterier (jf. ovenfor under ”Den nuværende situation”) bibeholdes som udgangspunkt for 

de enkelte datasæt, men der foretages som tidligere en ekspertvurdering ud fra det samlede 

materiale. Miljøstyrelsen og GEUS gennemgår data for at vurdere, om der er stoffer, som 

udviser usædvanlige ændringer i samlede fundandele og fund over kvalitetskravet 

(grænseværdien). Det kan både være stoffer, som findes i stadigt mindre omfang og 

dermed måske ikke kræver fortsat overvågning, og stoffer, som ses i stadigt større omfang 

end tidligere, og dermed måske kræver yderligere overvågning. Endelig kan der være 

stoffer, der kun er udført få analyser for, men som påvises over kravværdien og/eller med 

høj fundandel.  

d. En vurdering af, om der er yderligere stoffer, der bør indgå på pesticidlisten eller GRUMO 

som følge af nye fund i Danmark eller andre lande. Denne vurdering kan inkludere nyeste 

viden fra regionernes punktkildeundersøgelser, nyeste viden fra vandværkerne, resultater 

fra andre landes overvågningsprogrammer, resultater fra NOVANA MFS (Miljøfremmede 

stoffer) samt ny viden i den internationale videnskabelige litteratur. 

 

Vurderingerne, der udføres af Miljøstyrelsen og GEUS i fællesskab, dokumenteres i et fælles kortfattet 

notat, hvor det begrundes, hvorfor specifikke stoffer anbefales enten at komme på GRUMOs 

screeningsliste, på GRUMOs faste stofliste, boringskontrollens obligatoriske pesticidliste, eller ikke 

bør indgå i overvågningen. I tilfælde af, at GEUS og Miljøstyrelsen vurderer relevansen af specifikke 

stoffer forskelligt, dokumenteres dette ligeledes. Stoffer som bør på screeningslisten og/eller 

pesticidlisten opstilles prioriteret. 

 

 

Grundvandsovervågningen (GRUMO) 

Miljøstyrelsens udvælgelse af stoffer, der skal indgå i grundvandsovervågningen (GRUMO), baseres på 

den årlige vidensopsamling, der er etableret i samarbejde mellem Miljøstyrelsens pesticideksperter, 

arbejdsgruppen og GEUS, som beskrevet ovenfor. Der arbejdes dels med en liste af ”faste” stoffer, der 

indgår i en given programperiode og dels med en liste af stoffer, der potentielt kan indgå i screeninger 

i specifikke år. For udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågningen foreslås følgende procedure: 

 

3. Der tages udgangspunkt i den årlige vidensopsamling. På baggrund af denne årlige gennemgang 

vurderes det før hver programperiode, hvilke stoffer, der er relevante at inddrage i den generelle 

grundvandsovervågning (GRUMO), og dermed hvilke stoffer der i den følgende programperiode 

skal indgå som ”faste” stoffer i grundvandsovervågningen. Der tages herunder hensyn til, at 

                                                             
4 GEUS notat: Sammenligning af fundprocenter for pesticider i GRUMO, Boringskontrollen og Andre Analyser, 1. 

maj 2018.  
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grundvandsovervågningen tjener flere formål, og at ”faste” stoffer udvalgt til den generelle 

grundvandsovervågning særligt skal kunne anvendes til at beskrive tilstand og udvikling af 

grundvandets kvalitet. Miljøstyrelsen begrunder før hver programperiode udvælgelsen af stoffer til 

den kommende programperiode.  

4. Listen med stoffer til den generelle grundvandsovervågning kan revideres årligt såfremt 

Miljøstyrelsen vurderer, at resultater af de årlige screeninger kan give anledning til dette. Den 

faste stofliste for grundvandsovervågningen præstenteres for arbejdsgruppen under Vandpanelet i 

forbindelse med programrevisionen under NOVANA, i udgangspunkt hvert 6. år. Arbejdsgruppen 

får mulighed for at kommentere den foreslåede liste og evt. bidrage med supplerende viden. 

5. Ligeledes med udgangspunkt i den årlige vidensopsamling vurderer Miljøstyrelsen i samarbejde 

med GEUS, hvilke stoffer, der er relevante at inddrage i det kommende års screening af nye stoffer 

i grundvandsovervågningen (GRUMO). Screeningsresultater anvendes til at afdække, om der skal 

foretages yderligere overvågning i GRUMO og resultaterne kan også i sig selv medføre optagelse på 

boringskontrollens pesticidliste (jf. nedenfor). 

6. Stoffer der prioriteres til screening præsenteres for arbejdsgruppen under Vandpanelet, som kan 

kommentere den foreslåede liste og evt. bidrage med yderligere viden. Forslaget er et udtryk for 

Miljøstyrelsens endelige vurdering og vil være baseret på forskellige faktorer, som alle er beskrevet 

i det fælles notat GEUS og Miljøstyrelsen årligt udarbejder. I tilfælde af, at der er afvigelser fra de 

opstillede lister i notatet udarbejdet under pkt. 2, begrundes disse i et kort tillæg til notatet.  

7. På baggrund af arbejdsgruppens input opstiller Miljøstyrelsen en konsolideret liste, hvorefter det 

kommende års grundvandsovervågning eller den nye programperiode (hvert 6. år) igangsættes.  

 

 

Vandværkernes boringskontrol 

Specifikt for udvælgelse af stoffer til vandværkernes boringskontrol foreslås fremadrettet følgende 

supplement til ovenstående procedure: 

 

8. Miljøstyrelsen opstiller årligt forslag til en evt. revision af den obligatoriske pesticidliste til 

vandværkernes boringskontrol og den deraf følgende ændring i Drikkevandsbekendtgørelsen. 

Forslaget er et udtryk for Miljøstyrelsens endelige vurdering og vil være baseret på forskellige 

faktorer, som er beskrevet i det fælles notat, som GEUS og Miljøstyrelsen årligt udarbejder. I 

tilfælde af, at der er afvigelser fra de opstillede lister i notatet udarbejdet under pkt. 2, begrundes 

disse i et kort tillæg til notatet. Forslag vil inddrage resultater fra foregående års screening under 

GRUMO. 

9. Som for GRUMO præsenterer Miljøstyrelsen forslaget samt de bagvedliggende data, kriterier og 

ekspertvurderingerne for arbejdsgruppen under Vandpanelet, som kan kommentere den 

foreslåede liste og bidrage med yderligere viden.  

10. På baggrund af arbejdsgruppens input opstiller Miljøstyrelsen en konsolideret liste, hvorefter den 

reviderede kontrol kan igangsættes, såfremt Miljø- og Fødevareministeren tilslutter sig 

anbefalingen. Drikkevandbekendtgørelsen sendes som hidtil i høring. 

 

Med denne procedure inddrages relevante data, og alle aktører har mulighed for at bidrage med 

yderligere viden således, at overvågningen bliver den bedst mulige.  

 

I figur 1 ses årshjulet for den beskrevne arbejdsprocedure. Arbejdsprocessen starter med 

vidensopsamling (se ”kl. 13” i årshjulet ), som ligger i årets 3. kvartal for at sikre, at nye screeninger 

kan igangsættes i 1. kvartal året efter. Vurdering af pesticidlisten ligger i 1.-2. kvartal så resultatet af 

gennemførte screeninger i GRUMO fra året før kan medtages i revision af pesticidlisten og eventuelle 

ændringer af listen kan implementeres i drikkevandsbekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. juli. 
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Arbejdet med vidensopsamling og prioritering af stoffer til hhv. GRUMO og pesticidlisten drøftes med 

arbejdsgruppen før implementering, hvilket også fremgår af årshjulet. 

 
Figur 1. Årshjul for aktiviteter knyttet til udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågningen (GRUMO) - screening og den faste 

stofliste - og revision af pesticidlisten (BEK) under boringskontrollen. Mødeaktivitet i arbejdsgruppen under Vandpanelet er 

medtaget. Punkterne der refereres til i figuren er dem, som fremgår i den ovenstående beskrivelse af proceduren. 

Arbejdsprocessen starter med vidensopsamling (se ”kl. 13” i årshjulet ), som ligger i årets 3. kvartal for at sikre, at nye 

screeninger kan igangsættes i 1. kvartal året efter. 

 

 

 

VAP 
Da VAP har stor betydning for inddragelse af godkendte stoffer og deres metabolitter i GRUMO og på 

pesticidlisten, omtales proceduren for valg af teststoffer til VAP her. 

 

Udvælgelsen at teststoffer til VAP foregår i samarbejde mellem Miljøstyrelsen, DCA og GEUS på 

grundlag af viden om bl.a. mobilitet, anvendelsens omfang arealmæssigt og solgte mængder. Også her 

lægges der vægt på en samlet ekspertvurdering. I praksis er det især Miljøstyrelsens behov for viden i 

forbindelse med reguleringen samt projektets økonomiske ramme, der definerer antallet af stoffer 

GRUMO: opsamling af ny 
viden - MST med bidrag fra 

arbejdsgruppen

3. Kvartal (pkt. 2)

GRUMO: gennemgang af 
stoffer og prioritering til 

screening - MST og GEUS 

4. Kvartal (pkt. 5)

GRUMO: evt. revision af faste 
stofliste  - MST og GEUS

4. kvartal (pkt. 3)

GRUMO: Drøftelse med 
arbejdsgruppen  evt. 
supplerende viden

4. kvartal (pkt. 4 og pkt. 6)

GRUMO: Screening 
igangsættes - MST

1. kvartal (pkt. 7)

BEK: Forslag til revision  af 
pesticidliste - MST og GEUS 

1. kvartal (pkt. 8)

BEK: Drøftelse med 
arbejdsgruppen 

2. kvartal (pkt. 9)

BEK: Evt. opdatering 
implementeres 1. juli -

MST 

2. kvartal (pkt. 10)
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samt hvilke stoffer, der testes i VAP et givent år. I VAP testes indtil videre kun stoffer, som har en 

godkendelse til landbrugsmæssig anvendelse. 

 

Fremtidige muligheder 
Der sker i disse år en betydelig udvikling i analysemetoder/analyseteknikker til screening, der i 

fremtiden formentlig med fordel vil kunne inddrages i forbindelse med udvælgelsen af stoffer, der bør 

analyseres for i boringskontrollen og/eller GRUMO.  

 


