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Kirsten Piils kilde i Dyrehaven



Drikkevand i København i 1850’erne



Drikkevand i København i 1850’erne
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–Er baseret på grundvand

–Simpel vandbehandling

–Decentral struktur



Vandforsyning i Danmark

–Er baseret på grundvand

–Decentral struktur

–Simpel vandbehandling

–Historisk – kulturelt baseret

–Stærk forankret i samfundet

–Politisk bred opbakning

–150 års tradition er under forandring

–Hvorfor?

–Hvordan kommer vi videre?



Vandforbrug og befolkningsudvikling, VandCenterSyd

Pisk og gulerod

• Afgifter

• Tekniske besparelser

• Information
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De første mere end 100 år: Har vi vand nok?

År Liter pr. 

person/dag

1870 61

1900 106

1985 175

1995 148

2009 115

2012 107

2018 98



Vandindvinding og kvalitet følges ad
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Gejl et al 2019, Water Research, in press





Der er stadig udfordringer – lokalt – Samsø



De glade tressere: Giftnævnets anbefalinger 1966

• Pesticider skal nedgraves

• Lossepladser – 3000 registreret i 2015 

• Mergelgrave, grusgrave og tørvegrave

• Vandhuller

• Huller….

• Ændres med miljøbeskyttelsesloven i 1974
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De glade tressere



1969-nu: Har vi grundvand nok af god kvalitet 

• 1969: Vandforureningsrådet nedsættes, NOAH stiftes, 

• 1971: Forureningsministeriet ser dagens lys

• 1974: Miljøbeskyttelsesloven

• 1980: EU grænseværdi for pesticider på 0,1 µg/L
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1969-nu: Har vi grundvand nok af god kvalitet 

• 1969: Vandforureningsrådet nedsættes, NOAH stiftes, 

• 1971: Forureningsministeriet ser dagens lys

• 1974: Miljøbeskyttelsesloven

• 1980: EU grænseværdi for pesticider på 0,1 µg/L

• 1983 Nitrat i drikkevand og grundvand i Danmark, Miljøstyrelsen

• 1986-1991 NPO forskningsprogram

• 1986-1989 Lossepladsprojektet

• 1989-1999 Opfølgende aktiviteter ved Vejen og Grindsted Losseplads

• 1992- 2017 Oliebranchens Miljøpulje, OM, olie og benzin, 3.438 grunde er oprenset, 2 mia kr

• 1993-1995 Gasværker og tjæregrunde

• 1995 MtBE erkendes internationalt, dansk handlingsplan udarbejdes i de følgende år 

• 1993- Chlorerede opløsningsmidler
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1993- Chlorerede opløsningsmidler, Mette Broholm kommer hjem fra Waterloo
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1969-nu: Har vi grundvand nok af god kvalitet 

• 1989 GRUMO etableres med 8 pesticider

• 1996, Pesticidforskningsprogram, Strategisk Miljøforskningsprogram

• 1998 Dichlobenil og BAM kommer med i GRUMO
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Forureningsrådet, nr. 17, Pesticider, 1971

BAM



Forureningsrådet, nr. 17, Pesticider, 1971
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BAM tidsserier – Hvidovre - vandforsyningsboringer
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Moræne-
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208.2616 (N4)

208.1578 (N10)
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Tak til Liselotte Clausen og HOFOR Vand Hvidovre A/SChambon et al., 2011, Water Research, 124, 82-98,



Forureningsrådet, nr. 17, Pesticider, 1971

Pyrazon =

Chloridazon

Desphenyl-
chloridazon



Desphenyl-
chloridazon

NN-Dimethyl-
sulfamid (DMS)



Forurenede grunde, lidt tal

23

År Handling Antal

forurenede 

grunde

Omkostninger Tidshorisont Reference

1983 Lov om kemikalieaffalds-

depoter

500 350 mill kr 10 år Ole Kiillerich, 

Miljøstyrelsen

1987 6.000 750 mill kr 30 år Ole Kiilerich, 

Miljøstyrelsen

1993 10.000 2.250 mill kr 50 år Ole Kiilerich, 

Miljøstyrelsen

1999 Jordforureningsloven

2012 30.000 14.000 mil kr 50 år VMR

2018 ATV - Jord og grundvand

Jordforureningsloven 

2018

36.000 Regionerne kan ikke løse 

overfladevandsopgaven 

og generations-

forureninger inden for det 

eksisterende budget

Det er en 

driftsopgave, 

der vil 

fortsætte…

Christian 

Andersen, 

VMR



Pesticidpunktkilder – er ikke talt med!
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150 års tradition er under forandring

• Er baseret på grundvand

• Simpel vandbehandling

• Decentral struktur

• Historisk – kulturelt baseret

• Stærk forankret i samfundet

• Politisk bred opbakning

• Opfattelsen af grundvandet som rent er meget svær at fastholde

• Vandbehandling og vandforsyningsstruktur, som vi kender den i dag er under 

forandring

• Er der forankring i samfundet?

• Er der politisk opbakning?
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150 års tradition er under forandring
Hvorfor?

• Vi har ikke håndteret udfordringerne godt nok fagligt?

• Vi har ikke været i stand til at få politikerne til at reagere?

• Vi har ikke kommunikeret budskaberne klart nok!

• Eksempler

– Politikere og mange andre har den opfattelse, at der kun er registreret forurenede grunde.

• Systematisk risikovurdering og risikomanagement har ikke været synlig nok

• Der er gennemført mange oprensninger og afværgeløsninger, ikke blot i OM 

– BAM har skævvredet pesticidproblematikken. 

• Det er let at affærdige BAM for landbruget, da BAM jo ikke er et landbrugssprøjtemiddel

• Pesticider er ikke kun BAM – skygger for de øvrige pesticider

– Pesticidpunktkilder - to modsatte interesser

• Nogle aktører ville gerne holde fokus på landbruget og fremtidens pesticidanvendelse 

• Andre vil også rette fokus mod  pesticidpunktkilder, da de også giver problemer 
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Hvordan kommer vi videre?

Hvordan bliver grundvand og drikkevand taget alvorligt?

• Vi skal være en del af de store samfundsdagsordenener

– FN-bæredygtighedsmål

– Klimadagsordenen

• Vi skal samarbejde på tværs af sektorer, myndigheder og faggrænser

– Vi skal have én grundvandsmyndighed - vandressourcemyndighed

– Vi skal have brede, forpligtigende partnerskaber

• Vi skal angribe udfordringerne holistisk

– Implementeringen af EU’s vandrammedirektiv skal tilbage på sporet

– Vi skal arbejde med kvantitet og kvalitet parallelt – væk fra fokus på enkeltsager og enkeltstoffer

27
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• Vi skal angribe udfordringerne holistisk

– Implementeringen af EU’s vandrammedirektiv skal tilbage på sporet (Bjerg, 14.40 tirsdag)

• Grundvand anvendes også til andre formål end drikkevand – det skal også tilgodeses

– Vi skal arbejde med kvantitet og kvalitet parallelt – væk fra fokus på enkeltsager og enkeltstoffer

• Nitrat, BAM, ”Store Jordforureninger”, desphenylchloridazon, DMS….

• Enkeltsager er gode til at få opmærksomhed, men det samlede mål fortabes, og når 

interessen er væk, er problemerne tilbage  
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Hvordan kommer vi videre?

Hvordan bliver grundvand og drikkevand taget alvorligt?



• Vi skal være en del af de store samfundsdagsordenener

– FN-bæredygtighedsmål

– Klimadagsordenen

• Vi skal samarbejde på tværs af sektorer, myndigheder og faggrænser

– Vi skal have én grundvandsmyndighed - vandressourcemyndighed

– Vi skal have brede, forpligtigende partnerskaber

29

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan bliver grundvand og drikkevand taget alvorligt



• Vi skal være en del af de store samfundsdagsordenener

– FN’s bæredygtighedsmål

– Klimadagsordenen

• FN’s bæredygtighedsmål kan være en fælles løftestang

• Bæredygtig vandforsyning har mange elementer som passer ind i dagsordenen

• Jordforureningsområdet skal have mere fokus på emnet – Teknik, økonomi, samfund
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Hvordan kommer vi videre?

Hvordan bliver grundvand og drikkevand taget alvorligt?

“Overall, the WFD was seen as the first European Directive 
that focused on environmental sustainability”

Voulvoulis et al. (2107). STOTEN, 575 358–366

”The WFD Directive explicitly 

states that its success would 
rely on public involvement”

Mere om dette 
tirsdag kl 13.55, 
spor 1, modul 2
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Tak for opmærksomheden 


