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1. Abstract 

The task of providing clean drinking water is made more demanding since pollutants have the ability 

to percolate into the groundwater. Because of the limited budget for drinking water monitoring and 

the high cost of drinking water contaminant analysis, it is of the highest importance to only analyze 

relevant contaminants.  

The aim of this study is thus to develop a monitoring tool that is adapted according to the specific 

industrial activities and land uses in a water catchment area to simplify and target relevant pollutants 

in raw water. This will also minimize the costs and increase the effectiveness of the groundwater 

monitoring. First we conducted a scientific data literature search to empirically enquire the answers to 

the following questions: (1) Can a so called basic analytical parameter package be designed with 

appurtenant addition packages? (2) What environmentally hazardous industries are present in the 

water catchment area of the water source Harplinge-Dettan? (3) How can it be assured that a 

parameter package is complete, and that not new or forbidden substances are being used and which 

are not being identified? 

 

We further mapped out the surrounding industries in the area of Harplinge-Dettan as well as the 

agricultural purposes of the land. From here we designed a basic analytical parameter package, 

which essentially is a list of possible parameters that can be found in a water catchment area. These 

parameters are recurrent pollutants that can be found in any catchment area. Additionally, we 

designed several additional packages which are specific to the surrounding industries for that water 

catchment area. Subsequently, the parameters here are outliers found in the basic analytical 

parameter package. This means that these are non-recurring pollutants that can only be linked to a 

specific source (i.e. trikloretylen can be linked to dry cleaning facilities, but no other activity in the 

area). 

 

Keywords: groundwater, pollution, parameters, water sampling, raw water 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. Sammanfattning 

Globalt sett har grundvattnet idag en enormt stor betydelse för människor. Grundvatten bidrar 

bl.a. med att närmare en tredjedel av världens befolkning har tillgång till dricksvatten. Ett 

stort problem i dagens samhälle är risken för kontaminering av det här vattnet, främst vad 

gäller farliga substanser och exempelvis bakterier (Andrade et al., 2018), livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter (2001:30) anger därför att dricksvattnet som levereras måste vara 

hälsosamt och rent. Vattnet får bland annat inte innehålla bakterier, parasiter eller ämnen i 

sådana mängder att de kan utgöra en fara för människor. Föreskrifterna ställer även krav på 

att dricksvattenproducenten ska att ha en tydlig bild över de substanser som kan hamna i det 

rådande grundvattnet (Boström et al., 2016). Följaktligen är det därför viktigt att kartlägga 

föroreningskällor för dricksvatten, i synnerhet då man kan se ett flitigt och ökande 

användande av bekämpningsmedel (KEMI, 2017) samt gamla synder som kemtvättar, gamla 

bensinanläggningar och deponier som bidrar till föroreningen av grundvattnet (Aronsson et 

al., 2010; Unnisa and Bi, 2017).  

 

Av den ovannämnda orsaken, tillsammans med Laholmsbuktens VA och miljöförvaltningen i 

Halmstad, vill detta arbete syfta till att skapa ett verktyg som utifrån de olika verksamheterna 

i ett vattenskyddsområde förenklar framtagandet av ett provtagningsprogram för råvattnet. 

Verktyget ska generera ett provtagningsprogram där relevanta parametrar för just det området 

lyfts fram och irrelevanta parametrar skalas bort. Syftet med verktyget är också att den ska 

vara generell och kunna tillämpas i flera vattenskyddsområden vilket medför att den ska 

effektivisera arbetet för Halmstads respektive Laholms kommuner. Följande frågeställningar 

kunde därför ställas, som besvarades genom en litteraturstudie samt en tät kontakt med 

diverse myndigheter: (1) Kan ett baspaket med tillhörande påbyggnadspaket tas fram? (2) 

Vilka miljöfarliga verksamheter finns i tillrinningsområdet för vattentäkten Harplinge-

Dettan? (3) På vilket sätt kan man säkerställa att paket med valda ämnen att analysera är 

komplett, och att inte nya eller inte tillåtna ämnen ändå används och då inte identifieras?  

 

I tillrinningsområdet för Harplinge-Dettan identifierades en kemtvätt, deponi och odling av 

olika grödor som alla mynnat ut i förslag på separata påbyggnadspaket. Utöver dessa har 

även ett så kallat baspaket kunnat tas fram som påvisar generella parametrar och som kan 

användas som ett generellt verktyg, även till andra vattentäkter (Se tabell 2). I det slutliga 
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resultatet har enbart utfasnings- respektive prioriterade riskminskningsämnen, så kallade 

PRIO-ämnen med till exempelvis hög akut giftighet som egenskap valts ut vid skapandet av 

påbyggnadspaketet odling. Vid skapandet av påbyggnadspaketet för deponi kunde inga 

parametrar utöver de som redan är lagstiftade, och därmed redan är med i baspaketet, hittas. 

Arbetet har även enbart utgått ifrån substanser som riskerar att nå grundvattnet och 

parametrar som bara förekommer i ytvatten har därför sorterats bort. 

 

Sammanfattningsvis är den avsedda konsekvensen av vårt verktyg en minimering av 

kostnader genom en ökad effektivitet av övervakningen av grundvatten. Parametrarna i 

verktyget kan ökas eller reduceras beroende på de olika verksamheter som kan tänkas finnas i 

tillrinningsområdet. Fortsättningsvis behöver ett ständigt arbete ske för att säkra ett rent 

grundvatten. Ansvaret ligger både hos kommunen som bör jobba på ett hållbart sätt, men 

även hos producenten vars ansvar borde väga tyngst vid utgångspunkten för en giftfri miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. Inledning 

Grundvatten representerar det råmaterial som extraheras i störst mängd världen över, cirka 

982 km3/år. Den här mängden vatten bidrar till att ungefär 31.5% av den globala 

populationen, alltså 2.2 miljarder människor, har tillgång till rent dricksvatten varje dag 

(Andrade et al., 2018). Grundvatten, tillsammans med ytvatten som också kan omvandlas till 

dricksvatten, kallas för råvatten innan det genomgått någon typ av vattenreningsprocess 

(Svenskt Vatten, 2016; EU-direktiv 2000/60/EG). Råvatten ses ofta som ett oändligt material, 

speciellt i industriländer. Denna typ av kunskapsbrist kan leda till oönskad praxis som i sin 

tur kan medföra kontaminering av grundvattnet med diverse föroreningar (Andrade et al., 

2018). Därför ställs de kommunala myndigheterna, som ansvarar för att leverera 

dricksvattnet, ständigt inför utmaningen att identifiera de föroreningar som riskerar att ta sig 

till grundvattnet (Fischer et al., 2017). För en bättre överblick över eventuella 

kontamineringsrisker för grundvatten kan man inventera tillrinningsområdet, det vill säga 

hela den markytan varifrån vattnet avrinner till en vattentäkt (Havs och vattenmyndigheten, 

2013).  

 

Antropogena föroreningar, såsom bekämpningsmedel, kan orsaka skada i grundvattentäkter. 

Detta på grund av att grundvatten har en extrem känslighet för störningar, som i sin tur är en 

konsekvens av dess långsamma omsättning (Åkesson et al., 2015). Därför kan antropogena 

läckage ha direkta konsekvenser för både ekosystem och livsmedelsproduktion, då 

grundvatten är en fundamental del för båda (Boström et al., 2016; Åkesson et al., 2015). 

Vattenproducenten måste därför förlita sig på färdiga analyspaket från ackrediterade 

laboratorier (till exempel Eurofins Sverige) för att kunna analysera sitt råvatten. Utifrån detta 

perspektiv är det därför viktigt att undersöka alla relevanta substanser som inkluderas i 

analyserna samt vilka som har förbisetts. En metod som använts även i detta arbete är GUS-

index, vilken kan användas för att räkna ut en substans potential för att kunna ta sig till 

grundvattnet. Ju högre värde desto högre risk. GUS-index avser halveringstiden för pesticider 

respektive jordens absorptionskoefficient med följande formel (NPIC, 2018): 

 

GUS = log10 (half-life) x [4 - log10 (Koc)]  
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För att underlätta för kommunerna att öka effektiviteten och därmed även minska 

kostnaderna, ger Boström (2016) förslag på att dela upp de substanser som kontrolleras i ett 

baspaket. Ett baspaket är ett verktyg som ska innehålla generella parametrar som oftast 

påträffas i grundvatten. Baspaketet ska användas tillsammans med ett påbyggnadspaket, som 

innehåller specifika substanser för gällande verksamhet. Påbyggnadspaketen ska innehålla 

parametrar för de verksamheter som inte alltid påträffas i ett tillrinningsområde. Tidigare 

analyspaket som ackrediterade laboratorier tillgodoser är ofta baserade på äldre, statliga 

vägledningar och kan därför anses som utdaterade (Boström et al., 2016). Detta på grund av 

att vissa ämnen nu är utfasade respektive att nya har tillkommit. Det är därför högst 

nödvändigt att uppdatera dessa paket och kategorisera med nya parametrar, som i sin tur är 

syftet med detta arbete. 

 

 I Halmstads kommun har Laholmsbuktens VA ansvar för den allmänna vatten- och 

avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommun, de ansvarar för totalt 14 

vattenskyddsområden, varav ett är inaktivt enligt Mattias Nordeborn (personlig kontakt, 

2018-05-03). Ett av dessa vattenskyddsområden är vattentäkten Harplinge-Dettan, som ligger 

beläget i Harplinge tätort och har en ungefärlig produktion på 500-600m3 per dygn. Detta 

motsvarar en leverans av dricksvatten för 2500-3000 invånare. Den här leveransen av 

dricksvatten distribueras till Harplinge med omnejd.  

 

I Harplinge finns flertalet olika miljöfarliga verksamheter. Enligt bilaga D finns exempelvis 

diverse odlingar som enligt Boström (2016) och Aravinna (2017) medför en risk för läckage 

av bekämpningsmedel till grundvattnet. Enligt Malin Salberg på Länsstyrelsen i Halland 

(personlig kontakt, 2018-04-04) samt Länsstyrelsen i Hallands rapport (2015) har det 

fastställts att en aktiv kemtvätt med en konstaterad föroreningsplym är på väg mot gällande 

vattentäkt. Det finns även en deponi som är lokaliserad i tillrinningsområdet (se bilaga F). 

Kemtvättar misstänks resultera i läckage av klorerade alifatiska kolväten (Länsstyrelsen i 

Halland, 2005; Naturvårdsverket 2007) och deponier misstänks resultera i läckage av 

lakvatten innehållande organiska och oorganiska föreningar som till slut kan mynna ut i 

grundvattnet (Aronsson et al., 2010; Unnisa and Bi, 2017). Det här visar på behovet av 

inventering och identifiering av möjliga substanser som riskerar att mynna ut i grundvattnet 

utifrån ovanstående verksamheter. 
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4. Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa ett verktyg som utifrån de olika verksamheterna i 

tillrinningsområdet kring vattentäkten Harplinge-Dettan förenklar framtagandet av ett 

provtagningsprogram för råvatten. Detta verktyg ska generera ett provtagningsprogram där 

förekommande hälsofarliga ämnen för ett specifikt område identifieras och därefter 

analyseras medan icke förekommande hälsofarliga ämnen inte analyseras. Därutöver ska 

verktyget vara generellt för att kunna tillämpas på flera vattenskyddsområden, det vill säga att 

det kommer finnas ett grundläggande verktyg, ett så kallat baspaket, med tillhörande 

påbyggnadspaket för deponi, kemtvätt och odling. Detta leder fram till följande 

frågeställningar:  

 (1) Kan ett baspaket med tillhörande påbyggnadspaket tas fram? (2) Vilka miljöfarliga 

verksamheter finns i tillrinningsområdet för vattentäkten Harplinge-Dettan? (3) På vilket sätt 

kan man säkerställa att paket med valda ämnen att analysera är komplett, och att inte nya 

eller inte tillåtna ämnen ändå används och då inte identifieras?  

Frågeställning nummer 3 har valts att reflekteras över i diskussionen. 

 

Tanken är att detta ska kunna användas i både Halmstads och Laholms kommun och öka 

effektiviteten av provtagningen av råvattnet och därmed även minska kostnaderna.  
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5. Metod 

5.1 Studiedesign 

Arbetet har utförts som en litteraturstudie med systematisk genomgång av artiklar för att 

bättre kunna besvara frågeställning med hjälp av tidigare studier inom samma område. 

Datainsamlingsfasen bestod av sökning och urval, som därefter resulterade i en kritisk analys 

av data. 

 

5.1.1 Avgränsningar  

Enbart verksamheter i tillrinningsområdet kring vattentäkten Harplinge-Dettan valdes ut, se 

bilaga D, bilaga F och Länsstyrelsen i Hallands (2015) rapport om nedlagda deponier i 

Halmstads kommun. Även Malin Salberg på Länsstyrelsen i Halland har medfört större 

förståelse om vilka verksamheter som bör tas hänsyn till genom personlig kontakt 2018-04-

04.  

Arbetet har enbart utgått ifrån substanser som riskerar att nå grundvattnet och parametrar som 

bara förekommer i ytvatten har därför sorterats bort. 

 

5.1.2 Studieplats 

Harplinge-Dettan är en vattentäkt med ett vattenskyddsområde som upprättades den 20 maj, 

2005. Vattentäkten ligger i Halmstad kommun, fastighet Fjällaregården 2:2 (13 FS 2005:71). 

Som ett resultat av jordbruket i området är vattentäkten, som har en yta på 33 km2, känslig för 

nitrat (VISS, 2017). Enligt Länsstyrelsen skyddsföreskrifter (13 FS 2005:71) för vattentäkten 

Harplinge-Dettan får ingen annan verksamhet bedrivas inom brunnsområdet utöver 

vattenverksamheten. Utöver detta delas även vattenskyddsområdet för Harplinge-Dettan in i 

en primär samt sekundär skyddszon. Den primära skyddszon fungerar som en buffert för en 

vattentäkt genom att vara tillräckligt stor för att föroreningar ska hinna upptäckas och 

åtgärdas innan de når vattentäkten. Samtidigt är en sekundär skyddszon menad att även den 

skydda vattentäkten från föroreningsspridning via mark och/eller grundvatten (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2013).  
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Enligt Länsstyrelsen och VISS (2013) är de största föroreningskällorna i Harplinge för året 

2017 specificerade punktkällor som deponier, vattenbruk samt Försvarsmaktens 

brandövningsplatser. Speciellt har brandövningsplatserna blivit klassade som en 

påverkanskälla för PFAS 11, med halter över riktvärdet. Enligt Mattias Nordeborn (personlig 

kontakt 2018-05-29) har dock aldrig PFAS hittats eller varit ett problem i just vattentäkten 

Harplinge-Dettan då brandövningsplatserna i Harplinge inte tillhör dess specifika 

avrinningsområde.  

Andra föroreningskällor som har en betydande påverkan specifikt för vattentäkten Harplinge-

Dettan är diffusa utsläpp från jordbruk. Det här har redan resulterat i för höga halter av 

bekämpningsmedel och nitrat i grundvattnet, både avregistrerade samt registrerade 

bekämpningsmedel har påträffats. Ytterligare föroreningskällor med betydande påverkan är 

diffusa utsläpp från transport och infrastruktur samt den urbana markanvändningen.  

5.2   Datainsamlingsmetod 

5.2.1 Kontakt med myndigheter  

Litteratur som olika kommunala organ bidragit med är bland annat data över godkända 

bekämpningsmedel i Halmstads kommun för åren 2007-2017 (se bilaga C), vilket 

miljöförvaltningen i Halmstad delgav. Miljöförvaltningen i Halmstad delgav även 

information om vilka miljöfarliga verksamheter som fanns i tillrinningsområdet (se bilaga D) 

Vidare försåg Länsstyrelsen i Halland information om de olika odlingarnas aktiviteter mellan 

åren 2012-2017, medan data för åren 2007-2011 hämtades på egen hand i Länsstyrelsen i 

Hallands arkiv, med Länsstyrelsens tillåtelse (se bilaga C). 

 

Regelbunden kontakt genom mail eller möten har även skett med ett stort urval av 

myndigheter och företag. De som har varit till stor hjälp i arbetet är Länsstyrelsen i Halland, 

miljöförvaltningen i Halmstad, Laholmsbuktens VA, Avfall Sverige och Eurofins.  
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5.2.2 Tillvägagångssätt  

Baspaket 

Vid skapandet av baspaketet lades grunden med de parametrar som enligt 

dricksvattenföreskrifterna är lagstadgade (se bilaga A & B). Enbart parametrar för utgående 

dricksvatten och dricksvatten hos användaren valdes ut, parametrar som enbart måste letas 

efter i förpackat dricksvatten valdes bort då dessa ansågs irrelevanta för syftet. 

En noggrann genomgång av både ”gammal” (2001:30) och ny (2017:2) version av 

dricksvattenföreskrifterna skedde, även en jämförelse med det tidigare paketet som Eurofins 

delgivit Laholmsbuktens VA med enbart de parametrar som enligt dricksvattenföreskrifterna 

måste testas för. 

I dricksvattenföreskrifterna (2001:30) står det att man även ska leta efter enskilda 

bekämpningsmedel, baspaketet kompletterades därför med just enskilda bekämpningsmedel 

som man alltid kan misstänka förekommer i en grundvattentäkt, även utan någon slags 

växtodling i närheten. Dessa bekämpningsmedel, med metaboliter, valdes ut genom 

genomgång av diverse vetenskapliga artiklar där Åkessons (2015) rapport “On the scope and 

management of pesticide pollution of Swedish groundwater resources: The Scanian example” 

stod som grund. Informationen i Åkessons (2015) vetenskapliga rapport bekräftades med 

rapporten från länsstyrelsen i Halland (2012) om bekämpningsmedel i Halländska yt- och 

grundvatten och Boströms (2016) rapport Analyser av växtskyddsmedel i rå̊- och 

dricksvatten. Här valdes tydligt återkommande bekämpningsmedel ut. 

 

Påbyggnadspaket-Växtodling 

Vad gäller bekämpningsmedel har enbart information hos miljöförvaltningen i Halmstad om 

vilka bekämpningsmedel som sökts tillstånd för i Halmstads kommun funnits tillgänglig 

mellan åren 2007-2017, se bilaga C, därför har detta tidsspannet för bekämpningsmedel 

använts. För att komplettera miljöförvaltningens lista med varje bekämpningsmedels 

användningsområde användes Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Genom 

att genomföra en sökning med CAS-nummer eller bekämpningsmedelsnamn för de 197st 

olika bekämpningsmedel kunde användningsområde och etableringsdatum samt 

förbudsdatum komplettera miljöförvaltningens lista vilket resulterade i bilaga C.  

Vidare begränsningar har skett genom att enbart växtskyddsmedel som sökts tillstånd för 

inom de specifika odlingarna som skett i Harplinge mellan 2007-2017 (se bilaga D) valts ut i 

det slutgiltiga paketet (alltså havre, vete, korn, rågvete, gräsfrövall, betesvall, raps, ärter och 
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åkerböna). För att få reda på vilka olika slags grödor som odlats i Harplinge 2007-2017 

användes länsstyrelsens arkiv som hjälp för de olika fastighetsbeteckningarna (Harplinge 5:6, 

Harplinge 7:17 och Harplinge-Risarp 1:18) vilka framgick från miljöförvaltningens lista över 

miljöfarliga verksamheter i Harplinge (se bilaga D). 

Med informationen om det som tidigare nämnts användes slutligen miljöförvaltningens lista 

över varje bekämpningsmedels verksamma substans (se bilaga F) tillsammans med 

kemikalieinspektionens ämnesregister och miljöförvaltningens lista över bekämpningsmedel 

som sökts tillstånd för under perioden 2007-2017 (se bilaga C). Ur bilaga F plockades enbart 

substanser ut som klassades som PRIO-ämnen, vilket är utfasnings- respektive prioriterade 

riskminskningsämnen. Dessa söktes upp i kemikalieinspektionens ämnesregister där en 

matchning med något av bekämpningsmedlen i bilaga C letades efter, ibland var det flera 

olika verksamma substanser i samma bekämpningsmedel eller samma verksamma substans i 

flera olika bekämpningsmedel.  

Matchade de båda listorna lades bekämpningsmedlet in i påbyggnadspaketet för odling 

tillsammans med den verksamma substansen och genom att se användningsområdet kunde ett 

kryss sättas under varje odling bekämpningsmedlet/substansen kan kopplas till för att 

kartlägga härkomsten.  

Innan konvertering till bilaga F innehöll miljöförvaltningens lista över de verksamma 

substanserna även ett GUS-index, vilket är ett index på hur hög eller låg risken är för att den 

verksamma substansen ska sprida sig till grundvattnet. Klassningen delas in i väldigt låg, låg, 

måttlig och hög. Substanser som hade ett väldigt lågt GUS-index sorterades ut då de ansågs 

irrelevanta vid undersökning av grundvattnet. I påbyggnadspaketet markerades de med lågt 

GUS-index med grön, de med måttligt med gul och de med högt med rött för att tydligt 

urskilja dem. De sorterades sen efter GUS-index och CAS-nummer för att få struktur. 

 

Påbyggnadspaket-Deponi 

Information om vilka deponier som misstänktes kunna påverka Harplinge-Dettan delgavs av 

Malin Salberg på länsstyrelsen i Halland 2018-04-04. Hon hade själv varit projektledare för 

projektet som resulterade i Länsstyrelsen i Hallands (2015) rapport om nedlagda deponier i 

Halmstads kommun. Hon skrev att deponin i rapporten som hette Harpas-Kulle låg i 

tillrinningsområdet för vattentäkten Harplinge-Dettan och därför kunde misstänktas påverka 

grundvattnet. Information om typ av avfall och ålder samt aktivitet fanns att hitta i samma 

rapport.  

För att kunna etablera allmän information kring deponier söktes det efter rapporter från 
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svenska myndigheter. Främst Naturvårdsverket, men även vetenskapliga artiklar kopplade till 

ämnet. De substanser som kunde identifieras är gemensamma för de flesta deponier ur ett 

globalt perspektiv, speciellt då deponiavfall oftast är heterogent. De substanserna som 

identifierades är redan lagstadgade i Sverige att undersöka och inkluderas därför redan i 

baspaketet.  

För att få fram mer specifika substanser, som löper risk för att läcka ut till grundvattnet, för 

deponier riktades fokus även här till främst svenska myndigheter, men även rapporter från 

Svenskt Vatten. Även gränsvärden samt riktvärden undersöktes tillsammans med trender över 

hur dessa förändrats över tid. Efterföljande analyserades MIFO-handboken där riskklassning 

för deponier beskrivs. Avslutningsvis undersöktes även om Laholmsbuktens VA:s 

reningsverk på Västra stranden är REVAQ-certifierat. 

I slutändan valdes ett påbyggnadspaket för deponi att inte skapas, det här då de substanser 

utöver de som redan fanns i baspaketet enbart var relaterade till ytvattenstatus och inte till 

grundvatten. Exempel på substanser som sorterades bort är vissa polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH), medan andra liknande substanser som benso(b)fluoranten, 

benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren redan ingår i baspaketet och därför redan 

kontrolleras. Fler exempel på substanser som redan ingår i baspaketet är pH, alkalinitet och 

metaller. BOD var en parameter som upplyftes var viktig för kontroll av gamla deponier, men 

togs bort då Laholmsbuktens VA inte har möjlighet för denna egenkontroll då halterna är 

alldeles för låga samt mätosäkerheten för stor.  

Parametrar som valdes ut gjordes enligt rapporten från Avfall Sverige, Handbok för 

bedömning av lakvatten (2017:36), respektive de rapporter som hänvisas till i den fortsatta 

rapporten. 

 

Påbyggnadspaket-Kemtvätt 

Vid mailkontakt med Malin Salberg på länsstyrelsen i Halland 2018-04-04 kunde en kemtvätt 

i tillrinningsområdet för vattentäkten Harplinge-Dettan konstateras. Hon delgav då bilaga E 

och bekräftade att föroreningsplymen från kemtvätten var på väg mot vattentäkten Harplinge-

Dettan.  

Ett påbyggnadspaket för kemtvätt påbörjades därför genom att gå igenom rapporter. 

Länsstyrelsen i Halland (2005) har bland annat gjort en rapport vid namn ”Inventering av 

förorenade områden: Kemtvättar”. Rapporten förklarade både vad klorerade alifatiska 

kolväten var, men även hur de sprids i mark och vatten. De radade även upp vilka specifika 

klorerade alifatiska kolväten som kunde kopplas direkt till svenska kemtvättar. Även 
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Naturvårdsverkets (2007) rapport om Klorerade lösningsmedel bekräftade vad Länsstyrelsen 

i Halland (2005) hade konstaterat tillsammans med Kemikalieinspektionens (2016) 

information om Klorerade lösningsmedel. Övriga vetenskapliga artiklar finns att finna i den 

fortsatta rapporten, vilka alla bekräftar vikten av de substanser vi inkluderat i 

påbyggnadspaketet. 

 

5.2.3  Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökt fram enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Sökmotor Sökord Avgränsning Sökträffar 
Utvalda 

artiklar 

Medline 
groundwater, pollution, 

pesticides leaching 
2000-2017 58 1 

One Search 

water quality management 

AND sewage AND 

wastewater 

2017-2018, full text, peer review. 

Source type: academic journal. 

Subject: water quality 

231 1 

 
lack of water, physiology, 

affect 

Full text, peer review, 2010-2018, 

english, academic journals  192 1 

 

trichloroethylene, water, 

pollutant 

 

Full text, peer review, 2015-2018, 

journal of environmental science  2 1 

 

chlorofluorocarbons 

groundwater 

 

Full text, peer review, 2010-2018, 

academic journals 745 2 

 
Tetrachloroethylene, 

characterization 

Full text, peer reviewed, 2015-

2017 

 

614 1 

Science 

Direct 

pesticide pollution, 

agriculture, groundwater 

2010-2018, Publication title 

(Science of the Total 

Environment) 

430 1 

 
landfill leachate, wastewater 

treatment, groundwater 
2010-2018, research articles 743 2 

 
pesticides, groundwater, 

leaching effect 

2010-2018, research articles, 

publication title: Science of the 

Total Environment 

277 1 

Web of 

Science 
pesticides, water, sweden 2000-2018 51 1 

 landfill sweden water 2000-2018 51 1 

 
contamination, groundwater, 

risk, waste water 
2000-2018 385 1 

 
dumpsite, groundwater, 

leachate 
2000-2018, open access 42 1 
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6. Resultat 

6.1  Baspaket med tillhörande påbyggnadspaket 

Tabell 2 tillhandahåller ett baspaket med de parametrar som ansetts som återkommande och 

generella, alltså att chansen att dessa substanser återfinns i generella vattentäkter är stor. 

Baspaketet innehåller delvis parametrar som enligt lag måste testas för, se bilaga A och B. 

För att komplettera dessa bilagor definierar baspaketet även vilka enskilda 

bekämpningsmedel som behöver ses över. Åkessons (2015) rapport “On the scope and 

management of pesticide pollution of Swedish groundwater resources: The Scanian example” 

lägger särskild vikt vid substanser som Atrazin och metaboliterna Atrazine-desethyl och 

Atrazin-desethyl-desisopropyl tillsammans med BAM, Bentazon och Terbuthylazine samt 

metaboliterna Terbuthylazine-desethyl och Terbuthylazine-hydroxy som substanser som 

representerar de mest vanliga vad gäller frekvens för upptäckt (se bilaga G). Länsstyrelsen i 

Hallands (2012) rapport om bekämpningsmedel i Halländska yt- och grundvatten bekräftar 

informationen om Atrazin och dess metaboliter tillsammans med BAM som de substanser 

som oftast hittas, men de beskriver även att Metribuzins metabolit Metribuzin-diketo hittats 

med hög frekvens i just grundvatten. I Länsstyrelsen i Hallands (2012) rapport var det 

Bentazon och Diuron som kunde hittas med värden över riktvärdena. 

Boströms (2014) rapport “Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014” visar även 

den att Atrazin med metaboliter, BAM och Bentazon är de substanser som återfinns med 

högst frekvens i svenska grundvatten.  

 

Alla rapporterna bekräftar tydligt vikten av att Atrazine (med metaboliter), BAM och 

Bentazon ska vara med i baspaketet. Diuron och Metribuzin-diketo har inkluderats då det 

hittats i värden över gränsvärdena, särskilt i Halländska grundvatten. Terbuthylazine (med 

metaboliter) inkluderades då det hittats med hög frekvens i en av undersökningarna, men 

behöver styrkas vidare med fler rapporter för att verifieras. Boström (2014; 2016) påpekar 

dock att även han hittat Terbuthylazine med metaboliter i sin undersökning men att 

substansen inte inkluderas i de ackrediterade laboratorernas analyspaket, vilket höjer vikten 

av att ha med substansen i baspaketet. 
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Tabell 2. Baspaket. Innehåller parametrar som enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (2001:30) måste testas för, 

tillsammans med en definiering av vilka enskilda bekämpningsmedel som bör testas för. För deponi behövs inget 

påbyggnadspaket, baspaketet inkluderar redan de parametrar som misstänks förekomma vid läckage från detta. Vad som 

menas med ”total summa” i baspaketet är att där även finns ett gränsvärde för den totala mängden av vissa 

substansgrupper. 

Metaller Halvmetaller Icke-

metall 

Katjon Anjon PAH: er THM: er Bekämpnings

medel 

Övrigt 

Aluminium Antimon Klor- total 

aktiv 

Ammoniu

m 

Bromat Bens(a)pyren Bensen Atrazine 1,2-dikloretan 

Arsenik Bor Radon  Cyanid Benso(b)flouranten Bromdiklormetan Atrazine-

desethyl 

 

Akrylamid 

Bly  Selen  Fluorid Benso(ghi)perylen Bromoform Atrazine-

desisopropyl 

COD-Mn 

(oxiderbarhet) 

Järn    Klorid Benso(k)flouranten Dibromklormetan BAM (2,6-

diklorbenzami

d) 

 

Epiklorhydrin 

Kadmium    Nitrat Inden(1,2,3-

cd)pyren 

Kloroform Bentazon Färg 

Kalcium    Nitrit Total summa Tetrakloreten Diuron Konduktivitet 

Koppar    Sulfat  Trikloreten Metribuzin-

diketo 

Lukt 

Krom      Total summa  pH 

Kvicksilver       Terbuthylazin

e 

 

Smak 

Magnesium       Terbuthylazin

e-desethyl 

 

Turbiditet 

Mangan       Terbuthylazin

e-hydroxy 

 

Vinylklorid 

Natrium         

Nickel       Total summa  

 

 

De tillhörande påbyggnadspaketen deponi, växtodling och kemtvätt innehåller parametrar 

som är vanligt förekommande eller har en chans att läcka ut i grundvattnet med dessa 

verksamheter i tillrinningsområdet. Dessa ska då komplettera det gällande baspaketet. 

Påbyggnadspaket växtodling redovisas i tabell 3 och bilaga C och F tillsammans med 

Kemikalieinspektionens ämnes- och bekämpningsmedelsregister (2017) har stått till grund 

vid skapandet av det. Vad gäller indelningen efter GUS-index (färgkodningen i tabell 3), 

alltså risken för läckage till grundvattnet, rekommenderas det att gå efter jordtyp vid val av 

substanser, är man osäker på om man har en tät eller genomsläpplig jord inkluderar man hela 

paketet för att inte missa något. Viktig är även att ta hänsyn till varje fastighetsbetecknings 

historik och varje substans halveringstid. 

Påbyggnadspaketet kemtvätt redovisas i tabell 4.  
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Påbyggnadspaketet deponi innehöll inte mer parametrar än vad som redan finns i baspaketet 

och har därför inte redovisats i en egen tabell. 

 

Tabell 3. Påbyggnadspaket växtodling. Utvalda bekämpningsmedel med information om CAS-nummer (det unika numret för 

det specifika bekämpningsmedlet), substans som bekämpningsmedlet består av, typ (H=herbicid, I=insekticid, F=fungicid, 

B=biocid) och till vilka olika slags odlingar bekämpningsmedlet används till (Havre, vete, korn, gräsfrövall, betesvall, 

rågvete, raps, ärter och åkerböna). Valda substanser är enbart de som ansökts om att få användas i Halmstads kommun 

någon gång mellan 2007-2017 enligt bilaga C och som klassats som PRIO-ämnen enligt Bilaga F. Färgskalan visar på 

substansens GUS-index, alltså hur stor risken är för ett läckage till grundvattnet, där grön är låg risk, gul är måttlig risk och 

röd är hög risk. Kemikalieinspektionens ämnes- och bekämpningsmedelsregister (2017) har kompletterat ovanstående 

bilagor. 

CAS- 

nr 

Bekämpningsmedel Substans Typ Havre Vete Korn Gräsfrö

vall 

Betesvall Rågvete Raps Ärter Åkerböna 

3753 Sumi-Alpha 5 FW Esfenvalerat I x x x   x x x  

3850 Basta Glufosinatamm

onium 

H       x x x 

3887 Boxer Prosulfokarb H  x x   x    

4123 Fenix Aklonifen H        x  

4222 Event Super Fenoxaprop-P H  x x   x    

4305 Unix 75 WG Cyprodinil F  x x   x    

4306 Stereo 312.5 EC Cyprodinil F  x x   x    

4347 OPTICA Diklorprop 

600 

Diklorprop-P H x x x x x x x   

4376 Select Kletodim H       x x  

4688 Proline EC 250 Protiokonazol F x x x    x   

4791 Biscaya OD 240 Tiakloprid I       x   

4850 Fox 480 SC Bifenox H       x   

4888 Topsin WG Tiofanatmetyl F  x x   x    

4897 Upstream Cyflufenamid F x x x   x    

4902 Armure Difenokonazol F  x x       

4979 Steward 30 WG Indoxakarb I       x   

4980 Kayak Cyprodinil F   x       

5115 Avaunt Indoxakarb I       x   

5232 Agil 100 EC Propakizafop H       x x x 

5272 Ascra Xpro Bixafen F x x x       

5292 Aviator Xpro EC 225 Bixafen F x x x   x    

3572 Tilt 250 EC Propikonazol F x x x   x    

3963 Cougar Isoproturon H x x x   x    

4404 Ally Class 50 WG Metsulfuronmet

yl 

H x x x   x    

4540 Lexus 50 WG Flupyrsulfuron

metylnatrium 

B  x        

4542 Bacara Flurtamon H x x x   x    

4552 Primus Florasulam H x x x x x x    

4679 Hussar Jodsulfuronmet

yl-natrium 

H  x x   x    

4686 Starane XL Florasulam H x x x x x x    

4772 Centium 36 CS Klomazon H       x x  
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4954 Broadway Pyroxsulam H  x    x    

4954 Broadway Florasulam H  x    x    

5267 Tombo Florasulam H  x    x    

5274 Zypar Florasulam H  x x   x    

3838 Starane 180 Fluroxipyr-1-

metylheptylester 

H x x x x x x    

3856 Ariane S Fluroxipyr-1-

metylheptylester 

H x x x x x x    

4219 Amistar Azoxystrobin F x x x x  x x x  

4232 Gratil 75 WG Amidosulfuron H x x x x x x    

4304 Monitor Sulfosulfuron H  x    x    

4460 Tomahawk 180 EC Fluroxipyr-1-

metylheptylester 

H x x x x x x    

4686 Starane XL Fluroxipyr-1-

metylheptylester 

B x x x x x x    

4710 Attribut SG 70 Propoxikarbazo

nnatrium 

H  x        

4844 Eagle RW Amidosulfuron H x x x   x    

5019 Flurostar 200 Fluroxipyr-1-

metylheptylester 

H x x x x x x    

5236 Tomahawk 200 EC Fluroxipyr-1-

metylheptylester 

H x x x x x x    

5272 Ascra Xpro Fluopyram F x x x   x    

 

 

Tabell 4. Påbyggnadspaket kemtvätt. Paketet visar samlingsnamnet för ämnesgruppen (PCE, TCE och CFC) och vilka 

substanser som ingår i dessa grupper. 

Samlingsnamn Substanser 

Tetrakloreten (PCE) 

 

Perkloretylen 

Trikloreten (TCE) 

 

Trikloretylen 

Klorfluorkarboner (CFC) 1,1,2-Triklortrifluoretan (CFC113) 

 Pentaklorfluoretan (CFC111) 

 Triklorfluormetan (CFC11) 
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6.2 Miljöfarliga verksamheter i tillrinningsområdet av 

vattentäkten Harplinge-Dettan 

I tillrinningsområdet av vattentäkten Harplinge-Dettan finns det enligt Malin Salberg på 

Länsstyrelsen i Halland (personlig kontakt, 2018-04-04) tillsammans med bilaga D, bilaga F 

och rapporten av Länsstyrelsen i Halland (2015) om nedlagda deponier i Halmstads kommun 

ett flertal miljöfarliga verksamheter i Harplinge. Dessa verksamheter har definierats som 

odling, kemtvätt och deponi och redovisas i följande avsnitt. 

 

6.2.1 Växtodling 

Miljöförvaltningen i Halmstad delgav information om de nu kartlagda miljöfarliga 

verksamheterna i Harplinge (se bilaga D). Nedan har fastigheter kopplade till odling 

sammanställts till tabell 5.  

 

Tabell 5. Miljöfarliga verksamheter i Harplinge kopplade till odling (se bilaga D). 

Fastighetsbeteckning Fastighet Verksamhet 

Harplinge 5:6 Hansagård AB Odling 

Harplinge 7:17 Haverdals Plantskola Odling 

Harplinge-Risarp 1:18 Lantbruksenheten - Harplinge-Risarp Odling 

 

Med hjälp från Länsstyrelsen i Halland kunde data över typ av odling tas fram. Informationen 

har sammanställts i tabell 6. 

 

Tabell 6. För varje fastighetsbeteckning, som kopplats till odling enligt tabell 5, har data sammanställts om vilken gröda 

som såtts mellan åren 2007 t.o.m. 2017. 

Årtal Harplinge 5:6 Harplinge 7:17 Harplinge-Risarp 1:18 

2007 Höstvete - Havre, höstvete 

2008 Gräsfrövall, havre - Havre, höstvete 

2009 Gräsfrövall, betesvall, vårvete Betesvall, vårkorn Havre, höstvete 

2010 Höstvete betesvall Betesvall, vårvete, 

vårkorn 

Rågvete 

2011 Vårvete, höstvete, betesvall Korn, vårvete, 

betesvall 

Vårkorn 

2012 Havre, vårraps Vall, vårkorn, vårvete Vårkorn 

2013 Vårvete Vall, vårkorn, ärter Vårkorn 

2014 Gräsfrövall, vårvete, höstvete Vall, rågvete Höstvete 

2015 Gräsfrövall, höstvete Vall, höstvete, rågvete Höstvete 

2016 Gräsfrövall, havre, höstvete Vall, havre Höstvete 

2017 Höstvete, gräsfrövall, 

höstkorn 

Vall, höstkorn Åkerböna 
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Bekämpningsmedel är en produkt vars syfte är att förebygga eller hindra att djur, växter eller 

mikroorganismer orsakar någon form av skada. En negativ aspekt av dess användning är att 

den kan leda till urlakning av pesticider från jordbruksmark till närliggande vattentäkt 

(Aravinna et al., 2017). Vattentäkten kan utsättas för ytterligare belastning vid ökat regnfall, 

då detta leder till en högre avrinning av bekämpningsmedel in i vattentäkten (Weber et al., 

2017). 

 

Rester av bekämpningsmedel hittas idag i både yt- och grundvatten i Sverige. Främst är det 

rester av nu förbjudna ämnen som använts inom lantbruket som hittas i grundvattnet, och 

nutidens godkända bekämpningsmedel som återfinns i ytvattnet 

(Naturvårdsverket, 2017; SGU, 2013; Länsstyrelsen, 2012). Vidare bekräftar Länsstyrelsen i 

Halland (2012) att vid undersökningen av Hallands yt- och grundvatten kunde 

bekämpningsmedel hittas i samtliga prover. 

 

Enligt Länsstyrelsen i Hallands rapport (2012) hade substansen Bentazon ansamlats i höga 

halter i både grundvatten och jord. Detta bekräftas vidare av Åkesson (2015) som konstaterar 

att Bentazon är det bekämpningsmedel som ofta återfinns i höga koncentrationer i just 

grundvatten. Vidare konstaterar Länsstyrelsen i Halland (2012) att Diuron, som tidigare varit 

ett växtskyddsmedel vid banvallar, vägar och diken, både återfunnits i halter över de tillåtna 

gränsvärdena i grundvatten, men också är ett prioriterat ämne som ska fasas ut enligt EU:s 

ramdirektiv för vatten. Övriga substanser som hittats med hög fyndfrekvens var 2,6-

diklorbenzamid (BAM), Terbuthylazine (med metaboliter) och Atrazin (med metaboliter). 

Metribuzin (med metaboliter) har även det hittats med hög fyndfrekvens och står med på 

vattenmyndighetens lista över särskilt förorenade ämnen (SFÄ) och har använts som 

ogräsbekämpningsmedel i odling av potatis, lusern och morötter. Både BAM och Atrazin har 

ingått i totalbekämpningsmedlet ”Totex Strö”, vilket användes mot vegetation på 

trädgårdsgångar, grusade ytor, banvallar och jordbruk men som numera har ett 

återförsäljningsförbud sen 1990 (Boström, 2014; Kemikalieinspektionen, 2017; 

Länsstyrelsen, 2012; SLU, 2013; Åkesson et al., 2015). 

 

Både Länsstyrelsen (2012) och Åkesson (2015) bekräftar uppfattningen om att de frekvent 

förekommande substanserna är de som har hög akut giftighet samt har lång halveringstid 

(Gonczi, 2016). Det här motiverar inkluderandet av ovanstående bekämpningsmedel i 
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baspaketet (tabell 2) tillsammans med de lagstiftade parametrarna enligt livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter (2001:30). 

 

6.2.3 Deponi 

Deponier kan delas in i privatägd och kommunal där industrideponier oftast tillhör den 

privatägda sektorn. En industrideponi innefattar deponerat avfall från större 

industriverksamheter (Björnfors, 2015).  

Vatten som varit i kontakt med deponerat material och som leds bort ifrån eller kvarhålls i 

deponin kallas lakvatten. Lakvatten bildas exempelvis när nederbörd infiltrerat den aktuella 

deponin. Det här läckaget från deponier har konstaterats kunna påverka både människors 

hälsa och miljön. (Naturvårdsverket, 2018; Naturvårdsverket, 2008; Unnisa and Bi, 2017; 

Mor et al., 2006; Brennan et al., 2016). Orsaken till det här är att avfallet oftast är heterogent, 

som i sin tur innebär att både organiska och oorganiska föreningar frisläpps och kan perkolera 

genom marken till grundvattnet (Aronsson et al., 2010; Unnisa and Bi, 2017).  

 

Läckaget från deponier består främst av ämnen som ammoniak och kväve, men även ämnen 

som bensen och aceton (Unnisa and Bi, 2017). Metaller binds dessutom som sulfider i 

anaeroba deponier men kan frigöras när deponierna sanerats eller avslutats, alltså att inget 

nytt material längre tillkommer, och deponin därmed blir aerob (Naturvårdsverket, 2007). 

Lakvatten kan därför innehålla metaller som bly, arsenik, järn, kadmium, koppar, krom, 

kvicksilver, mangan, nickel och zink men även organiska föreningar som dioxiner, 

bromerade flamskyddsmedel eller bekämpningsmedel (Naturvårdsverket 2008; 

Naturvårdsverket, 2018). 

 

Utifrån den aktuella studiens studieobjekt, vattentäkten Harplinge-Dettan, kunde en icke-

kommunal deponi identifiera vid namn av Harpas kulle (se tabell 7). Deponin är märkt med 

riskklass 2, vilket innebär att deponin utgör en stor risk för människors hälsa samt miljön 

(Björnfors, 2015). Själva utvärderingen har utförts enligt MIFO-handboken och innefattar en 

modell som delas in i två faser, den ena är orienterande studie och riskklassning (fas 1) och 

den andra är översiktlig undersökning och ny riskklassning (fas 2). Processen i dessa faser 

kan karaktäriseras som en form av toxikologisk analys som därefter mynnar ut i en 

sammanställning och riskklassning på fyra kategorier; riskklass 1 innebär mycket stor risk för 

människors hälsa och miljö, medan riskklass 4 innebär liten risk (Naturvårdsverket, 2002). 
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För en mer ingående beskrivning av MIFO-modellen och dess utvärdering rekommenderas 

det att läsa Naturvårdsverkets rapport från 2002, Metodik för inventering av förorenade 

områden.  

 

Det kan även tilläggas att Laholmsbuktens VA:s reningsverk på västra stranden i Halmstad 

kommun är REVAQ-certifierat (Halmstad kommun, 2018). REVAQ är ett certifieringssystem 

som drivs av Svenskt Vatten för att försäkra bättre slamkvalitet respektive renare 

avloppsvatten till reningsverken (Finnson, 2018). Detta för att minska återföring av farliga 

ämnen till jordbruk, då slam kan användas till åkermark. Västra strandens avloppsreningsverk 

tar emot slam från alla reningsverk i Halmstad kommun, inklusive Harpas kulle 

(Laholmsbuktens VA, 2018). 

 

Tabell 7. Inventering och riskbedömning av Harpas kulle i Halmstad kommun, enligt rapport Inventering av nedlagda 

deponier i Halmstads kommun, s. 29. 
ID Namn Typ av 

deponi 

Typ av avfall Riskklass Risk för spridning Känslighet och 

skyddsvärden 

106606 Harpas 

kulle 

Icke-

kommunal 

Återfylld 

grustäkt, med 

främst grus, 

jord, 

schaktmassor 

och byggnads- 

avfall. 

2  Jordarterna i 

området har hög 

genomsläpplighet.  

 

Risk för spridning i 

mark samt 

grundvatten skattas 

som stora. 

Området utgörs av 

vattenskyddsområde 

med vattentäkt för 

dricksvattenuttag. 

 

Därför bedöms 

områdets känslighet 

för utsläpp av 

lakvatten som mycket 

stor. 

 

6.2.5 Kemtvätt 

Klorerade lösningsmedel har tidigare använts som lösningsmedel i industriellt syfte, en av 

dessa industrier är kemtvättar. Dessa lösningsmedel har bestått av så kallade klorerade 

alifatiska kolväten (refereras hädanefter som CAH), vilket är kolväten där flera väteatomer 

har bytts ut mot kloratomer. CAH: er har bland annat konstaterats ha en cancerogen effekt, 

vilket lett till restriktioner, förbud och utfasning av till exempel 1,1,1-trikloretan och CFC-

medel (Dhawal & George, 2017; Joseph et al., 2017; KEMI, 2016; Länsstyrelsen i Halland, 

2005; Naturvårdsverket, 2007). 

 

CAH: er kännetecknas av sin hydrofobiska förmåga. Denna egenskap, tillsammans med det 

faktum att CAH: er är tyngre än vatten, bidrar till att de transporteras som en fri fas genom 

jordlager och grundvatten (Dhawal & George, 2017; Joseph et al., 2017; Naturvårdsverket, 
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2007). Denna typ av transport kan ske snabbt samt nå stora djup, de fastnar sen i porer och 

sprickor som i sin tur utgör källan för ett långsamt läckage till grundvattnet via diffusion. 

Utöver detta är nedbrytningen av CAH: er generellt långsam och leder till ackumulation av 

toxiska nedbrytningsprodukter (Naturvårdsverket, 2007).  

 

De klorerade lösningsmedel som använts som lösningsmedel vid kemtvättar i Sverige är 

tetrakloreten, trikloreten, 1,1,2-triklortrifluoretan, triklorfluormetan och pentaklorfluoretan 

(Dhawal & George, 2017; Joseph et al., 2017; Länsstyrelsen i Halland, 2005). 

Den mest vanligt förekommande miljöfarliga föroreningen är dock tetrakloreten och hittas i 

jord, grundvatten och även vid deponier av farligt avfall (Joseph et al., 2017). 

Trikloreten, precis som tetrakloreten, är direkt kopplat till cancerogena effekter (Dhawal & 

George, 2017; Joseph et al., 2017), tillsammans med effekter på både nerv- och 

reproduktionssystemet. 2005 klassades substansen som nummer 16 på den amerikanska 

Naturvårdsverkets lista över prioriterade miljöfarliga ämnen. I USA räknar man med att i 

princip alla grundvattenresurser är kontaminerade med trikloreten just på grund utav 

användandet av kemtvättar (Dhawal & George, 2017). 

Klorfluorkarboner har länge använts vid bedömning av grundvattens flöde, ålder och 

omsättning. Detta då man säger att klorfluorkarboner nu ingår i vattnets kretslopp på grund 

av den antropogena användningen av dessa ämnen på tidigt 1900-tal. Till skillnad från de 

ovan nämnda CAH: erna är klorfluorkarboner vattenlösliga och mer stabila och ackumuleras 

därför lätt i just grundvatten (Kelly & Glenn, 2015; Jiang-Yil et al., 2013). 

 

Vid undersökning av vattentäkten Harplinge-Dettans tillrinningsområde kunde det med hjälp 

av Länsstyrelsen i Hallands Malin Salberg (personlig kontakt 2018-04-04) konstateras att en 

föroreningsplym från den aktiva kemtvätten i Harplinge var på väg mot gällande vattentäkt 

(se bilaga E). 
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7. Diskussion 

De miljöfarliga verksamheter som kunde identifieras i tillrinningsområdet för vattentäkten 

Harplinge-Dettan hade alla en stark koppling till miljöfarliga substanser som hade förmågan 

att mynna ut till grundvattnet. Dessa verksamheter var en aktiv kemtvätt, en avslutad deponi 

och växtodlingar på tre olika fastighetsbeteckningar. Dessa verksamheter mynnade alla ut i 

enskilda påbyggnadspaket: påbyggnadspaket-kemtvätt, påbyggnadspaket-odling respektive 

påbyggnadspaket-deponi. 

Även ett baspaket kunde utvecklas som innehåller generella parametrar, alltså att den 

innehåller parametrar som kan identifieras i grundvattnet även utan några pågående industrier 

i närområdet. De parametrarna som vi beslutade oss för att inkludera var de som enligt 

Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (2001:30) måste inkluderas vid undersökning av 

råvattnet och de bekämpningsmedel som återkommande och frekvent upptäcks i grundvatten 

utan någon koppling till en pågående odling. 

 

Vad gäller påbyggnadspaket-deponi kunde inga substanser utöver de parametrar som redan 

inkluderades i baspaketet hittas vad gäller läckage till grundvatten. Vad gäller ytvatten kunde 

dock en rad olika intressanta substanser hittas, men då arbetet just fokuserar på grundvatten 

fick dessa sorteras bort. Svårigheten med just deponier verkar vara att deras innehåll ej är 

densamma för alla, vilket gör det svårare vid identifiering av specifika miljöfarliga substanser 

och även vid skapandet av ett påbyggnadspaket. Metaller, flamskyddsmedel, dioxiner etc. är 

alla fritt skilda parametrar som alla kan påverka omgivningen negativt på något sett, men som 

alla är svåra att koppla till deponier i allmänhet då man oftast inte vet exakt vad de innehåller 

och då alla inte innehåller exakt samma material. Vid fortsatt arbete med just deponier bör 

därför varje enskild deponi istället undersökas individuellt, dessutom verkar deponiers 

påverkan på just ytvatten vara mer intressant.  

Vi känner oss dock trygga vid att hänvisa till baspaketet då detta är generellt och innehåller 

många av de substanser som ofta kopplas till just deponier. Dessutom har vi fått bekräftat att 

många av de övriga substanserna enbart påverkar ytvattnet och att de parametrar som just 

löper risk för att mynna ut i grundvattnet är de som redan finns i baspaketet. 

 

Vad gäller påbyggnadspaket-odling känner vi oss trygga med att säga att det i Halmstads 

kommun är heltäckande för de odlingar som inkluderats. Självklart får man vara insatt i de 
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olika fastighetsbeteckningarnas historik och de olika substansernas halveringstid och 

läckagerisker för att kunna använda paketet. Kanske att vid vidare arbete att man inkluderar 

mer information som gör paketet mer användarvänligt. Det här är dock enklare för den som 

använder paketet att bedöma och det nuvarande paketet är en utmärkt grund. 

Självklart finns risken att människor använder bekämpningsmedel som inte är godkända, den 

risken finns dock vad gäller alla verksamheter. Man kan aldrig ha koll på exakt vad som 

släpps ut. Vid personlig kontakt med Mattias Nordeborn 2018-06-04 nämnde han att en 

liknande sak faktiskt hänt, att ett bekämpningsmedel identifierades som inte varit med på 

analyslistan. Bönderna hade då använt ett förbjudet medel. Laboratoriet meddelade dock det 

här, så laboratoriena verkar ha koll även de och ett sådant samarbete är såklart superviktigt. 

Det kan diskuteras över riskerna med att använda just påbyggnadspaketet för odling, att 

substanser kan förbisetts och att växelodling tillsammans med många andra faktorer måste tas 

hänsyn till; kanske är det t.o.m. bättre att beställa hem ett större mer inkluderande 

bekämpningsmedelspaket från de ackrediterade laboratorierna? Vad rapporter från bl.a. 

Boström (2014 & 2016) beskriver är dock att även dessa förbiser substanser och att 

laboratoriernas analyspaket även kan klassas som utdaterade i många fall. Återigen är det upp 

till den som ska använda paketet att bedöma och även bygga vidare på det vi kommit fram 

till. 

 

Förekomsten av bl.a. pesticider i vattentäkter är en oroväckande aspekt då dess kemiska 

sammansättning kan orsaka skada för hälsa respektive miljö, vilket i sin tur betonar 

angelägenheten för korrekt användning av godkända bekämpningsmedel. Enligt Riksdagens 

miljökvalitetsmål Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet är en minskad användning av 

växtskyddsmedel en nyckelfaktor för att dessa ska kunna uppnås. Svårigheten ligger dock i 

det faktum att trenden för användning av bekämpningsmedel har ökat de senaste åren. Med 

framtidens klimatförändringar kommer man dessutom kunna förvänta sig en högre tillväxt 

och produktivitet av skördar med en medföljande ökad användning av bekämpningsmedel. 

Detta i sin tur kan komma att påverka grundvattennivåerna som ett direkt resultat av den 

förlängda växt- och odlingssäsongen (Steffens et al., 2015; SGU, 2015). 

 

Fortsättningsvis, arbetet för en hållbar miljö innebär även att kunna säkra att förbjudna 

substanser inte används i alla slags verksamheter. Detta görs genom olika kanaler; den 

primära är lagstiftning. Det finns nationell lagstiftning, men även EU-direktiv som i sin tur 

har blivit implementerade i Svensk legislatur. Ett exempel på detta är Vattendirektivet 
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(2000/60/EG), som är en utgångspunkt för att uppnå god status i vattentäkter. Utifrån detta 

har man även beslutat vilka substanser som har åter- respektive försäljningsförbud; 

inventerad data som presenteras i form av register (till exempel, 

bekämpningsmedelsregistret). Det kan även tilläggas att det finns övervakningssystem för 

trender samt försäljning, som till exempel av Livsmedelsverket eller Kemikalieinspektionen. 

För att kunna försäkra detta är det de ackrediterade laboratorierna som rapporterar det 

uppmätta värdet för en specifik substans tillsammans med en detektionsgräns och/eller en 

kvantifieringsgräns. Detta innebär att regelbundna vattenprover har en stor betydelse för 

övervakning samt kontroll av olagliga substanser.  

 

Vid effektivisering av grundvattensprovtagningen genom användningen av bas- och 

påbyggnadspaketen anser vi att kostnaderna kan minimeras då parametrarna för 

provtagningen kan reduceras. Detta på grund av att ansvarig dricksvattenleverantör inte 

behöver köpa in hela provtagningspaket, eftersom parametrarna kan inkluderas i andra paket. 

Till exempel, vid inköp av Eurofins paket med parametrar som enligt 

dricksvattenföreskrifterna måste ses över, finns där inget behov av att köpa ett helt 

bekämpningsmedelspaket utöver det. Det här då de få bekämpningsmedelsparametrar som 

identifieras kan kombineras i det paket man redan köper in. Vidare effektivisering sker då 

verktyget ger en bättre överblick över misstänka parametrar, som i sin tur är tidssparande. Det 

är dock viktigt att påpeka att baspaketet samt tillhörande påbyggnadspaket inte har testats på 

andra vattentäkter, vilket hade varit intressant för att göra en slutlig validering av paketen. 

 

I relation till Länsstyrelsen i Hallands arkiv var miljöförvaltningens data över bland annat 

närvarande miljöfarliga verksamheter i Harplinge inte komplett. Detta på grund av att 

miljöförvaltningens arbete med att kartlägga verksamheter av denna typ ännu inte hunnits 

påbörjas. I och med detta innebär det att ett visst bias uppstår vid genomförandet av detta 

arbete, det vill säga att andra verksamheter utöver verksamheterna i bilaga C kan ha 

förbisetts. Exempel på detta är att de verksamheterna som vi lyckades identifiera utöver 

bilaga C, det vill säga deponin respektive kemtvätten. Verksamheter utöver dessa kan därför 

ha förbisetts, vid mer tid hade kanske en mer djupgående undersökning kunnat ske. 

 

Bilaga C visar även verksamheter som bensinmack och metallbearbetning. Bensinmacken 

kunde ganska snabbt exkluderas efter kontakt med Malin Salberg från Länsstyrelsen i 

Halland (personlig kontakt 2018-04-04) som menar att macken avslutats och sanerats. 
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Metallbearbetning visade heller inte på någon större risk för påverkan på grundvattnet och 

sorterades därför ut från detta arbete. Orsaken är att de metaller som lyckades identifieras är 

redan lagstadgade och inkluderade i baspaketet.  

 

Vikten av att kritiskt granska industriella verksamheter nära vattentäkter är stor. De 

miljöfarliga verksamheterna som tidigare funnits i området och som numera är stängda 

och/eller har sanerats, eliminerar inte konsekvenserna de kan ha på miljön. En annan 

intressant parameter att ta hänsyn till är att den som levererar dricksvattnet numera kan få 

straff när deras vatten, dem ovetandes, får förgiftat (Svenskt Vatten, 2018). Det här höjer 

vikten av att stärka de vattenskyddszoner som finns runt vattentäkterna och att även bli bättre 

på att inventera vilka miljöfarliga verksamheter som bedrivs i närheten och att även ha bättre 

koll på verksamhetsutövarna, så fokus riktas mot de som faktiskt utgör en fara. 

 

Avslutningsvis, tycker vi att det är viktigt med ett fortsatt arbete och utveckling av 

påbyggnadspaket. Under arbetets gång visade det sig att bl.a. bekämpningsmedel för potatis 

innehåller många ämnen som klassas som så kallade PRIO-ämnen, vilket är en bra symbol 

för att ett fortsatt arbete är viktigt. 

Vad den här uppsatsen visar på är även hur lätt grundvattnet kan belastas, vilket styrker 

behovet för ett mer effektivt samt preventivt arbete med råvatten behövs. 
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8. Tackord 

Sist vill vi främst tacka Laholmsbuktens VA och miljöförvaltningen för en toppen idé för c-

uppsats. Efterföljande har Länsstyrelsen varit till otroligt stor hjälp i diverse frågeställningar 

där de med glädje ställt upp och hjälpt.  

 

Vi vill tacka våra partners, som stått ut med oss vid motgång och tårar, men även vid 

medgång och glädje. Vidare, våra helt otroliga handledare och examinator som varit 

stöttepelare och riktat oss i rätt riktning vid snedsteg, förvirring och förtvivlan.  

Tack! 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga A 

Dricksvattnet som levereras ska vara hälsosamt och rent, vilket det anses vara om det uppfyller de 

gränsvärden som anges i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (2001:30) bilaga 2, avsnitt A och 

B. Nedan är de biologiska parametrarna man ska leta efter. 

 

Bilaga A. Biologiska parametrar för utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren som enligt Livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter (2001:30) måste uppfylla de gränsvärden som bilaga 2 avsnitt A och B nämner. 

Parametrar Otjänligt 

(gränsvärden 

utgående 

dricksvatten) 

Tjänligt med 

anmärkning 

(gränsvärden 

utgående 

dricksvatten) 

Otjänligt 

(gränsvärden hos 

användare) 

Tjänligt med 

anmärkning 

(gränsvärden 

hos användare) 

Escherichia coli (E.coli)   Påvisad i 100 mL - Påvisad i 100 mL - 

Långsamväxande 

bakterier 
- - - 5000 cfu/mL 

Mikrosvamp - - - 100 cfu/100mL 

Intestinala enterokocker Påvisad i 100 mL - Påvisad i 100 mL - 

Koliforma bakterier  10 cfu/100 mL Påvisad i 100 mL 10 cfu/100 mL Påvisad i 100 

mL 

Odlingsbara 

mikroorganismer 22o C 

- 10 cfu/mL 

 

- 100cfu/mL 

Clostridium perfringens - - - Påvisad i 100 

mL 

Aktinomyceter - - - 100 cfu/100 mL 
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10.2 Bilaga B 

Dricksvattnet som levereras ska vara hälsosamt och rent, vilket det anses vara om det uppfyller de 

gränsvärden som anges i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (2001:30) bilaga 2, avsnitt A och 

B. Nedan är kemiska parametrarna man ska leta efter. 

 

Bilaga B. Kemiska parametrar för utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren som enligt Livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter (2001:30) måste uppfylla de gränsvärden som bilaga 2 avsnitt A och B nämner. 

Parametrar    

Akrylamid Fluorid Natrium Sulfat 

Aluminium Färg Nickel Trihalometaner (THM) – 

summa 

Ammonium Järn Nitrat -  bensen* 

Antimon Kadmium Nitrit - bromoform 

Arsenik Kalcium pH - bromdiklormetan 

Bekämpningsmedel-

enskilda 

Koppar Polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) – summa 

- dibromklormetan 

Bekämpningsmedel-

totalhalt 

Konduktivitet - benso(b)fluoranten - kloroform 

Bly Klorid - benso(k)fluoranten,  - tri- och 

tetrakloreten* 

Bor Klor-total 

aktiv 

- benso(ghi)perylen Turbiditet 

Bromat Krom - inden(1,2,3-cd)pyren Vinylklorid – beräknad 

COD-Mn 

(oxiderbarhet) 

Kvicksilver - bens(a)pyren  

Cyanid Lukt Radon  

1,2-dikloretan Magnesium Selen  

Epiklorhydrin Mangan Smak  
* enskild totalhalt för ämnet finns även i lagstiftningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

10.3 Bilaga C 

En sammanställning av delgiven data av vilka bekämpningsmedel som någon gång under perioden 

2007-2017 varit godkända i Halmstads kommun tillsammans med information från KEMI:s 

bekämpningsmedelsregister över bekämpningsmedels användningsområde. 

 

Bilaga C. Miljöförvaltningens delgivna data över bekämpningsmedel som någon gång varit godkända under perioden 2007-

2017. Det här tillsammans med information om användningsområde och datum för förbud från kemikalieinspektionen 

ämnesregister. 

Regnr. Preparat Användningsområde enligt KEMI:s ämnesregister Användning 

förbjuden 

fr.o.m. 

1 Salsa Ogräsbekämpning för oljeväxtodlare.  

16,5 gram per hektar under perioden I odlingar av höstraps och höstrybs får Salsa användas mot 

åkersenap och näva mellan 1 aug och 31 oktober. I avseende att behandla mot baldersbrå är den 
godkända perioden 1 oktober till 31 oktober. 

Funkar genom kontaktverkan och kräver 2-6 blad och 2 timmars torkning. 

- 

 

 

2412 Mesurol 
snigelgift 

Mot sniglar i odlingar av köksväxter före plantering eller uppkomst samt i stråsäd och oljeväxter 
senast vid 4-5 bladstadiet. 

Mot sniglar och öronvivlar i odlingar av jordgubbar före blomning eller efter skörd. 

Mot gråsuggor i odlingar av rosor. 
Mot sniglar i odlingar av icke ätliga plantskoleväxter. 

2013 

2545 Pyramin DF Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, rödbetor, kepalök och spenat. 2014 

3020 Sencor Mot ogräs i odlingar av potatis och morötter. 2016 
3022 Kumulus DF Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 

Mot svampangrepp i odlingar av äpple. 

Mot svampangrepp i odling av vinbär och krusbär. 
Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. 

Mot svampangrepp i odling av morot, palsternacka och kålrot. 

Mot svampangrepp i odlingar av gurka. 
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar. 

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter. 

Mot svampangrepp i odlingar av matärt. 
Mot svampangrepp i odlingar av päron, plommon och körsbär, i vinodlingar på friland samt i 

plantskolor. 

- 

3220 Roundup Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. 2018 
3236 Nufarm MCPA 

750 

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 

Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö. 

Mot örtogräs i odlingar av lin. 

- 

3247 Hormotex Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. - 

3272 BASF Cycocel 

plus 

För stråförkortning i odlingar av råg. 

För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde. 
För tillväxtreglering av prydnadsväxter. 

2018 

3273 Matrigon Mot ogräs i odlingar av oljeväxter, kålväxter, lin, stråsäd, gräsfrö, majs, betor, efter skörd i 

jordgubbar, i skogsplantskolor och skogsplantering på åker. 

2012 

3297 Goltix WG Mot ogräs i odlingar av betor och jordgubbar samt i plantskolor. 

Mot ogräs i fröodling av spenat. 

2018 

3345 MCPA 750 Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. - 
3367 Regione För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av foderärt, lin, potatis, raps, rybs och åkerbönor. 

För nedvissning i utsädesodlingar av baljväxter, klöver och sockerbetor. 

Mot ogräs i odlingar av baljväxter, bär, frukt, grönsaker, klöverfrö, potatis och vallmo. 
Mot ogräs i plantskolor. 

- 

3471 Previcur N Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat, sallat och prydnadsväxter. 2014 

3546 Decis Mot skadeinsekter i odlingar av oljeväxter, åkerbönor, klöverfrö, gräsfrö och majs före blomning. I 
odlingar av stråsäd senast vid begynnande blomning. I odlingar av frukt, bär, kål, spenat, sallat, dill, 

persilja, kepalök, purjolök, potatis, betor, rotgrönsaker, ärter (ej sockerärter), gurka samt på 

prydnadsväxter utomhus och golfgreener. 

2011 

3571 Cerone För stråförkortning i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete, vårkorn och höstkorn. - 

3572 Tilt 250 EC Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 

Mot svampangrepp på barrträdsplantor i plantskola. 

- 

3605 Baycor 25 WP Mot utvintringssvampar i odlingar av höstsäd och i gräsmattor. 

Mot svampangrepp i skogsplantskolor genom betning av barroch lövträdsfrö samt genom sprutning 

i stickling- och fröbäddar. 

2013 

3614 Forbel 750 EC Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning. 2013 

3615 BASF Forbel 
750 

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 
 

 

- 
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3705 Fastac Mot skadeinsekter i odlingar av oljeväxter och åkerbönor före blomning, stråsäd senast vid 
begynnande blomning, potatis, ärter, sockerbetor, majs, gräsfrö, klöverfrö, äpplen, päron, bär, 

kålväxter, rödbetor, sallat, spenat, purjolök, kepalök, kryddväxter, julgranar och prydnadsväxter på 

friland. 
Mot trips i odlingar av prydnadsväxter i växthus. 

2008 

3709 Tilt top 500 EC Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning och gräsfrö. 2014 

3734 Duplosan DP Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark. 2013 
3753 Sumi-Alpha 5 

FW 

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. 

Mot insektsangrepp i odling av raps, rybs, lin och senap. 

Mot insektsangrepp i odlingar av majs. 
Mot insektsangrepp i odling av potatis och betor. 

Mot insektsangrepp i odlingar av ärter. 

Mot insektsangrepp i odlingar av rödkål, vitkål, spetskål, savoykål, blomkål och broccoli. 
Mot insektsangrepp i tomma växthus och odlingsutrymmen för svamp. 

2017 

3823 Rizolex 50 SC Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde. - 

3826 Nissorun Mot angrepp av kvalster i växthusodlingar av tomat och gurka. 
Mot angrepp av kvalster i odlingar av jordgubbar. 

Mot angrepp av kvalster i odlingar av äpple, päron och plommon. 

2018 

3838 Starane 180 Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar samt på 
gräsmattor. 

2017 

3845 Express 50 T Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg, rågvete och betesvall samt i insådd av slåttervall 

(gräs, rödklöver, lusern) med eller utan skyddssäd. 
Mot ogräs i odlingar av timotejfrö under insåningsåret. 

2016 

3850 Basta Mot icke önskvärd vegetation på/i åkermark: 1. För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 
jordgubbar och i utsädesodlingar av baljväxter och oljeväxter. Behandling i jordgubbar endast efter 

skörd. 2. I skogsplantering. 

2013 

3856 Ariane S Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 
Mot ogräs i betesvallar, i odlingar av gräsfrövallar och i odlingar av gräsmatta. 

- 

3871 Tattoo Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 

 
 

2013 

3887 Boxer Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn. 

Mot ogräs i odlingar av potatis. 

Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. 

- 

3937 Roundup Bio 

(ultra) 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. Mot stocklöpare 
och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

- 

3957 Shirlan Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. - 
3963 Cougar Mot ogräs i odlingar av stråsäd. 2014 

3987 Focus Ultra Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, potatis och ärter. 

Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin. 
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö, lusern och rödsvingel. 

Mot gräsogräs i odlingar av energiskog och plantskolor. 

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland. 
Mot gräsogräs i odlingar av svartavinbär, hallon och rabarber. 

Mot gräsogräs i odlingar av morötter, blomkål, vitkål, bönor och selleri. 

Mot gräsogräs i odlingar av lök. 

2017 

2018 

4019 Mesurol 500 SC Mot skadeinsekter i odlingar av majs och sockerbetor genom betning av utsäde. 

Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter. 

2013 

4087 Fiesta T Mot ogräs i odlingar av sockerbetor. 2016 

4091 Duplosan Super Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, frukt och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark. 2013 

4115 Basagran SG Mot örtogräs i odlingar av ärter, åkerbönor och majs. 

Mot örtogräs i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn med insådd av vall samt i slåtter- och 
frövall. 

- 

4123 Fenix Mot ogräs i odlingar av ärter, potatis, morötter, sättkepalök, dill för fröproduktion, palsternacka, 

jordärtskocka och kummin samt i skogsplantskolor och energiskog (salix) 

2018 

4124 Titus Mot ogräs i odlingar av potatis och fodermajs. - 

4140 Moddus M För stråförkortning i odlingar av råg. 

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, korn och havre. 
För stråförkortning i utsädesodlingar av frögräs. 

 

 

- 

4164 Karate 2,5 WG Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. 

Mot insektsangrepp i odlingar av raps, rybs och senap. 

Mot insektsangrepp i odlingar av potatis och sockerbeta. 
Mot insektsangrepp i odlingar av fodermajs. 

Mot insektsangrepp i odlingar av vall, gräs- och klöverfrö till utsäde. 

Mot insektsangrepp i odlingar av rotgrönsaker. 
Mot insektsangrepp i odlingar av kål. 

Mot insektsangrepp i odlingar av lök. 

2019 
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Mot insektsangrepp i odlingar av persilja. 

Mot insektsangrepp i odlingar av ärter och bönor. 
Mot insektsangrepp i odlingar av körsbär och plommon. 

Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar och hallon. 

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus. 
Mot insektsangrepp i plantskolekulturer. 

4178 Harmony Plus 

50 T 

Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete med eller utan gräsinsådd. 2016 

4187 Safari 50 DF Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. 

Mot ogräs i odlingar av cikoria. 

- 

4188 Sportak EW Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. 
Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. 

2017 

4201 Acrobat WG Mot svampangrepp i odlingar av potatis, kepalök och vitlök. - 

4219 Amistar Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 
Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 

Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. 

Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. 
Mot svampangrepp i odlingar av grönsaker. 

Mot svampangrepp i skogsplantskolor. 

Mot svampangrepp i odlingar av gräsfrö. 
Mot svampangrepp i odlingar av ärter och åkerbönor. 

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 

- 

4222 Event Super Mot ogräs i odlingar av vete, råg, korn och rågvete. - 
4232 Gratil 75 WG Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre, med eller utan insådd, samt i lin, 

betesvall, slåttervall och gräsfrö till utsäde. 

- 

4237 Goltic SC Mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. 2018 
4304 Monitor Mot ogräs i odlingar av vete och rågvete. - 

4305 Unix 75 WG Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn före axgång. 2013 
4306 Stereo 312.5 EC Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. - 

4308 Mentor Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd före blomning. 2011 

4309 Optica trio Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark. 2013 
4339 Teldor WG 50 Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 

Mot svampangrepp i odlingar av hallon och vinbär. 

Mot svampangrepp i odlingar av körsbär och plommon. 
Mot svampangrepp i odlingar av tomat i växthus. 

- 

4347 OPTICA 

diklorprop 600 

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark. 2013 

4354 Jablo Glyfosat Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark. 2013 

4357 Monceren FS 

250 

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde. - 

4361 Epok 600 EC Mot svampangrepp i odlingar av potatis. - 

4365 Beta-Baythroid 

SC 025 

Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. 

Mot insektsangrepp i odlingar av raps och rybs. 
Mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor. 

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg och rågvete. 

Mot insektsangrepp i odlingar av fodermajs. 
Mot insektsangrepp i odlingar av gräs- och klöverfrö till utsäde. 

Mot insektsangrepp i odlingar av ärter. 

Mot insektsangrepp i odlingar av vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål och salladskål. 
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. 

Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter. 

 
 

 

- 

4367 Kvick Down 

Bio 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med 

aggregat kopplat till skördetröska. 

- 

4368 Glyfonova 360 

SL 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med 
aggregat kopplat till skördetröska. 

2017 

4371 Tern 750 EC Mot svampangrepp i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete. - 

4376 Select Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland. 
Mot gräsogräs i odlingar av potatis, betor, morötter och kepalök. 

Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin. 

Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde. 
Mot gräsogräs i odlingar av ärter. 

Mot gräsogräs i plantskolor och skogsplanteringar. 

- 

4401 Spotlight 24 EC Mot ogräs i odlingar av potatis. 
För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. 

2019 

4402 Platform WG 50 Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete. 2016 

4414 Ferramol Snigel 
Effekt 

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete. - 
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4437 Glyphomax Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 
och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2016 

4455 Confidor WG 
70 

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus. 
Mot insektsangrepp i odling av paprika, i växthus. 

 

 
 

 

- 

4457 Glyphomax Bio Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

- 

4460 Tomahawk 180 

EC 

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar samt på 

gräsmattor. 

2017 

4466 Roundup Max Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för livsmedel och foder dock endast för nedvissning av gröna växtdelar i 

odlingar av oljeväxter. 

2018 

4471 Glyphonova Bio Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

- 

4472 Touchdown 

premium 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 
oljeväxter 

- 

4490 Envision Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

- 

4491 Mavrik Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre. 

Mot insektsangrepp i odlingar av lin, raps och rybs. 

Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. 
Mot insektsangrepp i odlingar av ärter och bönor. 

Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli. 

 

 

 

 
 

- 

4530 Fastac 50 Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, potatis, raps och rybs. 

Mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor. 
Mot insektsangrepp i odlingar av ärter och bönor. 

Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 

Mot insektsangrepp i odlingar av kepalök och purjolök. 
Mot insektsangrepp i odlingar av rödkål, vitkål, spetskål, savoykål blomkål och broccoli. 

Mot insektsangrepp i odlingar av sallat och ruccola på friland. 

Mot insektsangrepp i odlingar av majs. 
Mot insektsangrepp i odlingar av klövervallar och lucernvallar. 

- 

4540 Lexus 50 WG Mot ogräs i höstvete, höstråg och rågvete. - 

4542 Bacara Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 2016 
4552 Primus Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. 

Mot örtogräs i odlingar av gräsfrövall, betesvall och slåttervall. 

- 

4557 Admiral 10 EC Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus. - 

4562 Roundup Q Mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser. - 

4570 Prestige FS 370 Mot svamp- och insektsangrepp på potatisutsäde genom betning. - 

4579 Terpal (II) För stråförkortning i odlingar av råg, höstvete, rågvete och korn. - 
4583 Comet Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 

Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. 

Mot svampangrepp i odling av majs. 

2018-2019 

4586 Ranman Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 2018 

4587 Switch 62.5 WG Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar. 

Mot svampangrepp i växthusodlingar av sallatsväxter, kryddväxter, örter, aubergine, paprika, 
tomat, slanggurka, druvgurka, zucchini och prydnadsväxter. 

- 

4610 Kerb flo 400 Mot ogräs i frilandsodlingar av höstraps, höstrybs, äpple, päron, plommon, körsbär, energiskog, 

skogsplanteringar, sallat, prydnadsväxter, läplanteringar och plantskolor. 

- 

4634 Butisan top Mot ogräs i odlingar av raps och rybs. 2015-2016 

4647 Tanos 50 WG Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 2015 

4655 Proplan Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus. 
Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus. 

- 

4669 Nimbus CS Mot ogräs i odlingar av raps, rybs och fodermärgkål. 2015-2016 

4679 Hussar Mot ogräs i odlingar av vete, höstråg, rågvete och vårkorn. 2017-2018 
4680 Electis Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 2012 

4686 Starane XL Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. - 
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Mot örtogräs i odlingar av gräsfrövall, betesvall och slåttervall. 

4688 Proline EC 250 Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. 2018-2019 
4693 Vertimec Mot insektsangrepp i odlingar av gurkväxter och tomat, i växthus. 

Mot insektsangrepp i odling av paprika, i växthus. 

Mot insektsangrepp i odlingar av sallat och örtkryddor, i växthus. 
Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus. 

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter i växthus. 

- 

4699 Fungazil 
100/Diabol 

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde. - 

4710 Attribut SG 70 Mot ogräs i odlingar av vete. - 

4727 ALLY 50 ST Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och lin. 2019 
4739 Mospilan SG Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. 

Mot insektsangrepp i odlingar av körsbär. 

Mot insektsangrepp i odlingar av raps och rybs. 
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. 

Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av sallat. 

Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter. 

2018-2019 

4751 Jenton Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. 2015 

4752 Verdys Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 
och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter. 

 
 

 

2016 

4753 Glypro Bio Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 
oljeväxter 

- 

4756 Harmony 50 SX Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insådd, samt i fodermajs och betesvall. - 

4758 Warrant 700 
WG 

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus. 
Mot insektsangrepp i odling av paprika, i växthus. 

- 

4766 Latitude Mot svampangrepp i odlingar av höstvete genom betning av utsäde. - 

4767 Chekker Mot ogräs i odlingar av vete, korn, höstråg och rågvete. 2017-2018 
4772 Platform 40 WG Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. - 

4773 Acanto Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete, raps och rybs. 

Mot svampangrepp i odling av sockerbetor. 

2017-2018 

4778 Centium 36 CS Mot ogräs i odlingar av höstraps. 

Mot ogräs i odlingar av potatis, ärter och morötter. 

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. 

- 

4779 Stratego EC 250 Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. 2015 

4780 Astrum Mot gräsogräs i odlingar av potatis, sockerbeta, ärt, bönor, kepalök, purjolök, morötter samt i 

odlingar av nordmannsgran. 

2016 

4785 Acanto Prima Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete. 2013 

4791 Biscaya OD 240 Mot skadeinsekter i odlingar av raps och rybs. 

Mot skadeinsekter i odlingar av potatis. 

- 

4792 Plenum 50 WG Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus. 

Mot insektsangrepp i odlingar av sallat i växthus. 

Mot insektsangrepp i odlingar av raps och rybs. 

2018-2019 

4803 Merit Turf Mot larver av trädgårdsborre och harkrank på golfbanor och idrottsanläggningar belagda med gräs. 

 

 
 

 

 

 

2019-2020 

4810 Barclay Gallup 

360 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 
och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2018 

4811 Barclay Gallup 
Hi-Aktiv 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

- 

4812 Barclay Gallup 

Biograde 360 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 
oljeväxter 

- 

4826 Maxim 100 FS Mot svampangrepp på potatisutsäde genom betning. - 

4832 Floramite 240 
SC 

Mot angrepp av kvalster i odlingar av jordgubbar. 
Mot angrepp av kvalster i plantskolor och i odlingar av prydnadsväxter. 

Mot angrepp av kvalster i växthusodlingar av tomat och gurka. 

- 

4838 Atlantis OD Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete. - 
4839 Glyphogan 480 

SL 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

2018 



40 

 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med 

aggregat kopplat till skördetröska. 
4843 Revus Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis och sallat på friland samt tomat i växthus. - 

4844 Eagle RW Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, med eller utan insådd av gräs eller klöver som fånggröda. 2014 

4847 Flexity Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. - 
4850 Fox 480 SC Mot ogräs i odlingar av vårraps. 2019-2020 

4851 Spotlight Plus Mot ogräs i odlingar av potatis. 

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. 

- 

4852 Hussar OD Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg och rågvete. - 

4866 Raptol Mot insektsangrepp på rumsväxter, köksväxter och trädgårdsväxter samt i odling av 

lantbruksgrödor. 

2018-2019 

4868 Betanal Power Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor 2019-2020 

4870 Clinic Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2018 

4872 Cantus Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. 2019-2020 

4879 Glyfonova 

Supreme 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 
och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med 

aggregat kopplat till skördetröska. 

2018 

4884 Signum Mot svampangrepp i odlingar av baljväxter och potatis. 
Mot svampangrepp i odlingar av frukt, grönsaker och jordgubbar. 

- 

4888 Topsin WG Mot svampangrepp i odlingar av höstvete, råg och höstkorn. 

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter. 

2019-2020 

4893 Sluxx Mot sniglar. - 

4897 Upstream Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. - 
4898 Callisto Mot ogräs i odlingar av majs. 2019-2020 

4902 Armure Mot svampangrepp i odlingar av vår- och höstvete samt vår- och höstkorn. 

Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. 

- 

4904 Danadim 

Progress 

Mot skadeinsekter i odlingar av sockerbetor och morötter. 2013 

4905 Roxion 40 EC Mot skadeinsekter i odlingar av sockerbetor. 2013 
4906  MaisTer Mot ogräs i odlingar av fodermajs. - 

4939 Bumper 25 EC Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. - 

4954 Broadway Mot ogräs i höstvete, vårvete, höstråg och rågvete - 

4956 Express 50 SX Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete. 

Mot ogräs i odlingar av vall, med eller utan skyddssäd. 

Mot ogräs i odlingar av timotejfrö under insåningsåret. 

2019-2020 

4957 Harmony Plus 

50 SX 

Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete med eller utan gräsinsådd. - 

4966 TEPPEKI Mot insektsangrepp i odlingar av höstvete. 
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. 

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. 

Mot insektsangrepp i odlingar av färska ärter utan skida. 

- 

4968 Roundup Gold Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 
oljeväxter 

2016 

4969 Roundup Gold 

ST 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 
och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2019-2020 

4970 Roundup FL 

360 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2017 

4971 Roundup FL 

540 

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 
oljeväxter 

2017 

4972 Jablo Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 

lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 
och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2019-2020 

4975 Galera Mot ogräs i odlingar av raps och vårrybs. - 
4979 Steward 30 WG Mot insektsangrepp i odlingar av raps och rybs. 

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. 

Mot insektsangrepp i odlingar av rödkål, vitkål, savojkål, blomkål, brysselkål och broccoli. 
Mot insektsangrepp i växthusodlingar av gurka, zucchini, pumpa, tomat, paprika, chili, aubergin 

och melon. 

2019-2020 

4980 Kayak Mot svampangrepp i odlingar av korn. - 
4982 Leimay Mot svampangrepp i odlingar av potatis. - 

4989 Diflanil 500 SC Mot ogräs i odlingar av vete, råg, korn och rågvete. 2019-2020 
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4995 Ranman Top Mot svampangrepp i odlingar av potatis. - 

5002 Legacy 500 SC Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 2019-2020 
5004 Primo Maxx För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. - 

5011 Ethosat 500 SC Mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. 2019-2020 

5012 Nuance Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 2019-2020 
5013 Matrigon 72 SG Mot ogräs i odlingar av jordgubbar, raps och rybs, vete, korn, råg, rågvete och havre, betor, majs, 

gräsfrövallar, slåttervallar och betesvallar, skogsplantskolor och i skogsplanteringar på åkermark, 

kål samt lin. 

- 

5019 Flurostar 200 Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, 

betesvall och slåttervall. 

- 

5020 Trimmer 50 SG Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete. 
Mot ogräs i odlingar av vall, med eller utan skyddssäd. 

Mot ogräs i odlingar av timotejfrö under insåningsåret. 

2019-2020 

5022 Quad-Glob 200 
SL 

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av foderärt, lin, potatis, raps, rybs och åkerbönor. 
För nedvissning i utsädesodlingar av klöver. 

Mot ogräs i odlingar av potatis. 

Mot ogräs i odlingar av vallmo. 
Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär. 

Mot ogräs i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär och krusbär. 

Mot ogräs i odlingar av gräslök, körvel, persilja, rabarber och sparris. 
Mot ogräs i odlingar av prydnadsväxter och träd. 

 

- 

5023 NA Glyfosat Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. i samband med skörd genom avstrykning med 

aggregat kopplat till skördetröska. 

2017 

5032 Barclay Bolt XL Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, havre, råg. 

Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. 

- 

5036 RATIO Super 

RX 

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. 2019-2020 

5043 Glypper Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2019-2020 

5046 Previcur Energy Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus. 

Mot svampangrepp i odlingar av tomat och gurka i växthus. 

Mot svampangrepp i odlingar av småplantor av huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål i 

växthus. 

2019-2020 

5057 CDQ SX Mot ogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. 2019 

5065 Roundup Flex Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i 
lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. mot stocklöpare 

och högväxande ogräs genom avstrykning, 2. för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av 

oljeväxter 

2019-2020 

5072 INFINITO Mot svampangrepp i odlingar av potatis. - 

5074 Banner Maxx Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar. - 

5075 Medallion TL Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar. 2019-2020 
5076 Headway Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar. 2018 

5096 Banjo Forte Mot svampangrepp i odlingar av potatis. - 

5110 Revus Top Mot svampangrepp i odlingar av potatis. - 
5115 Avaunt Mot insektsangrepp i odlingar av raps och rybs. 

 

 
 

 

2019-2020 

5121 Trimaxx För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, korn och havre. 

För stråförkortning i odlingar av höstråg. 

För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde. 

2019-2020 

5163 Comet Pro Mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor. - 
5194 Moddus Start För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde. 

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre. 

2019-2020 

5232 Agil 100 EC Mot gräsogräs i odlingar av äpple, päron, hallon, krusbär, vinbär och jordgubbar på friland. 
Mot gräsogräs i odlingar av potatis, morot, kålrot, kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. 

Mot gräsogräs i odlingar av senap, lin och raps. 

Mot gräsogräs i odlingar av broccoli och huvudkål. 
Mot gräsogräs i odlingar av ärtor och bönor. 

Mot gräsogräs i utsädesodlingar av klöver och rödsvingel. 

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. 
Mot gräsogräs i etablerade odlingar i plantskolor och skogsplantskolor. 

- 

5234 Starane 333 HL Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. 

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs. 

- 

5236 Tomahawk 200 

EC 

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. 

Mot örtogräs i odlingar av gräsfrövall, betesvall och slåttervall. 

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs. 
Mot örtogräs på golfbanor. 

Mot örtogräs i gräsmattor. 

- 
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5267 Tombo Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och vårvete. - 

5272 Ascra Xpro Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. - 
5274 Zypar Mot ogräs i odlingar av vete, korn, höstråg och höstrågvete. - 

5292 Aviator Xpro 

EC 225 

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. - 
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10.4 Bilaga D 

Delgiven data från miljöförvaltningen i Halmstad om miljöfarliga verksamheter i Harplinge. 

 

Bilaga D. Miljöfarliga verksamheter i Harplinge tätort.  

Namn Fastighets

betecknin

g 

Status Verksa

mhet 

Typ Kriterier Övrigt Klass 

Harplinge 

Ridklubb 

HARPLIN

GE 8:2 

Aktiv Jordbruk Djurhållning Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med minst 2 men högst 30 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter 

under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 

1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

 U 

HB 

Lyngåkra 

Bensin O 

Fastighet 

Bilisten 

HARPLIN

GE 5:64 

Upphörd/

Skrotad 

Fordonss

ervice 

och 

drivmede

lshanteri

ng 

 Anläggning där det per kalenderår 

hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle för försäljning. 

 U 

Lantbruksen

het - 

Harplinge-

Risarp 4:8 

HARPLIN

GE-

RISARP 

4:8 

Anmäld/

Ansökt 

Jordbruk Djurhållning Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med minst 2 men högst 30 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter 

under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 

1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

 U 

Lantbruksen

het - 

HARPLING

E 1:1 

HARPLIN

GE 1:1 

Aktiv Jordbruk Djurhållning Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med minst 2 men högst 30 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter 

under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 

1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

 U 

Hansagård 

AB 

HARPLIN

GE 5:6 

Aktiv Jordbruk Odling Odling av jordbruksmark som är större än 

100 hektar för produktion av foder, 

livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

 U 

Lantbruksen

het - 

HARPLING

E-RISARP 

1:18 

HARPLIN

GE-

RISARP 

1:18 

Aktiv Jordbruk Djurhållning Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med mer än 100 djurenheter, 

dock inte inhägnad. 

Mer än 100 

djurenheter 

C 

Harplinge 

Pistolklubb 

HARPLIN

GE-

RISARP 

7:4 

Aktiv Skjutfält, 

skjutban

or och 

sportanlä

ggningar 

 Skjutbana som är stadigvarande inrättad 

för skjutning utomhus med skarp 

ammunition till finkalibriga vapen 

(kaliber mindre än 20 millimeter) för mer 

än 5 000 skott per kalenderår. 

Mer än 20 

000 skott 

men högst 

100 000 

skott per 

kalenderår. 

C 
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Haverdals 

Plantskola 

HARPLIN

GE 7:17 

Aktiv Jordbruk Odling Växth eller plantsk < 2000 m2 Växth eller 

plantsk < 

2000 m2 

U 

Lantbruksen

het - 

HARPLING

E 7:20 

HARPLIN

GE 7:20 

Aktiv Jordbruk Djurhållning Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med minst 2 men högst 30 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter 

under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 

1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

 U 

Lantbruksen

het - 

HARPLING

E-RISARP 

1:18 

HARPLIN

GE-

RISARP 

1:18 

Aktiv Jordbruk Odling Odling av jordbruksmark som är större än 

100 hektar för produktion av foder, 

livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

 U 

Wigamek 

AB 

HARPLIN

GE 5:78 

Aktiv Metallbe

arbetning 

Maskinell 

metallbearbe

tning 

Mask metallbearb skärväts <0,2 m3 Mask 

metallbear

b skärväts 

<0,2 m3 

U 
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10.5 Bilaga E 

Rapport delgiven av Malin Salberg på Länsstyrelsen i Halland om en markundersökning som utförts i 

Harplinge. Undersökningen konstaterade att en föroreningsplym från kemtvätten i närheten var på väg 

mot vattentäkten Harplinge-Dettan.  

 

 



46 

 

 

Bilaga E. Rapport från en översiktlig markundersökning i Harplinge där en föroreningsplym konstateras är på väg mot 

vattentäkten Harplinge-Dettan. 
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10.6 Bilaga F 

Miljöförvaltningen i Halmstad försåg oss med information om de olika substanserna som 

ingick i de bekämpningsmedel som någon gång under 2007-2017 varit godkända för 

användning i Halmstads kommun (se bilaga C).  

 

Bilaga F. Substanser som ingår i de olika bekämpningsmedlen som någon gång mellan 2007-2017 varit godkända i 

Halmstads kommun. Visualiserat är de olika substansernas CAS-nr och om de räknas som ett så kallat PRIO-ämne eller ej.  

CAS-nr Substans PRIO-ämne 

118-52-5 1,3-Diklor-5,5-dimetylhydantoin     NEJ 

89415-87-2 1,3-Diklor-5-etyl-5-metyl-hydantoin   JA 

21564-17-0 2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol     JA 

10222-01-2 2,2-Dibrom-2-cyanoacetamid     NEJ 

1928-43-4 2,4-D (etylhexylester) NEJ 

52-51-7 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol     NEJ 

55406-53-6 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat     JA 

64359-81-5 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on     NEJ 

55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 

blandning 

JA 

27519-02-4 9-Trikosen     JA 

71751-41-2 Abamectin     JA 

135410-20-7 Acetamiprid     JA 

74070-46-5 Aklonifen     JA 

67375-30-8 Alfacypermetrin     JA 

68424-85-1 Alkyl (C12-16) bensyldimetylammoniumklorid   NEJ 

20859-73-8 Aluminiumfosfid     JA 

120923-37-7 Amidosulfuron     JA 

566191-87-5 Aminopyralid kaliumsalt NEJ 

348635-87-0 Amisulbrom NEJ 

12124-97-9 Ammoniumbromid     NEJ 

11141-17-6 Azadiraktin NEJ 

131860-33-8 Azoxystrobin     JA 
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50723-80-3 Bentazon (natriumsalt)    NEJ 

68359-37-5 Betacyflutrin     JA 

149877-41-8 Bifenazat     JA 

42576-02-3 Bifenox     JA 

312600-89-8 bis-(N-Cyklohexyldiazeniumdioxi)koppar   NEJ 

55179-31-2 Bitertanol NEJ 

581809-46-3 Bixafen JA 

1303-96-4 Borax     JA 

10043-35-3 Borsyra     JA 

188425-85-6 Boskalid     NEJ 

56073-10-0 Brodifakum     JA 

28772-56-7 Bromadiolon     NEJ 

32718-18-6 Brom-klor-5,5-dimetylhydantoin     NEJ 

120116-88-3 Cyazofamid     JA 

180409-60-3 Cyflufenamid     JA 

68359-37-5 Cyflutrin     JA 

101205-02-1 Cykloxidim     NEJ 

57966-95-7 Cymoxanil     JA 

52315-07-8 Cypermetrin     JA 

121552-61-2 Cyprodinil  JA 

66215-27-8 Cyromazin     NEJ 

1596-84-5 Daminozid     NEJ 

533-74-4 Dazomet     JA 

52918-63-5 Deltametrin     JA 

13684-56-5 Desmedifam     JA 

214710-34-6 Didecylpolyetoxylammoniumborat NEJ 

56073-07-5 Difenakum     JA 

119446-68-3 Difenokonazol     JA 

35367-38-5 Diflubensuron     NEJ 

83164-33-4 Diflufenikan     NEJ 
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104786-87-0 Diklorprop-P (dimetylaminsalt)    NEJ 

113963-87-4 Diklorprop-P (kaliumsalt)    JA 

85-00-7 Dikvat dibromidsalt    JA 

60-51-5 Dimetoat     NEJ 

110488-70-5 Dimetomorf     NEJ 

12280-03-4 Dinatriumoktaborat tetrahydrat    NEJ 

3347-22-6 Ditianon     JA 

2439-10-3 Dodin JA 

66230-04-4 Esfenvalerat     JA 

97780-06-8 Etametsulfuronmetyl JA 

16672-87-0 Etefon     NEJ 

26225-79-6 Etofumesat NEJ 

131807-57-3 Famoxadon     JA 

126833-17-8 Fenhexamid     NEJ 

13684-63-4 Fenmedifam     JA 

71283-80-2 Fenoxaprop-P (etylester)    JA 

67306-00-7 Fenpropidin     JA 

67564-91-4 Fenpropimorf NEJ 

473798-59-3 Fenpyrazamin NEJ 

134098-61-6 Fenpyroximat     JA 

90035-08-8 Flokumafen     JA 

158062-67-0 Flonicamid     NEJ 

145701-23-1 Florasulam     JA 

79622-59-6 Fluazinam     JA 

131341-86-1 Fludioxonil     JA 

239110-15-7 Fluopikolid NEJ 

658066-35-4 Fluopyram JA 

144740-54-5 Flupyrsulfuronmetylnatrium     JA 

81406-37-3 Fluroxipyr -1-metylheptylester JA 

96525-23-4 Flurtamon     JA 
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133-07-3 Folpet JA 

173159-57-4 Foramsulfuron     NEJ 

39148-24-8 Fosetylaluminium     NEJ 

3878-19-1 Fuberidazol     JA 

468-44-0 Gibberellin GA4 NEJ 

510-75-8 Gibberellin GA7 NEJ 

77182-82-2 Glufosinatammonium JA 

111-30-8 Glutaraldehyd     JA 

38641-94-0 Glyfosat (isopropylaminsalt)    NEJ 

70901-12-1 Glyfosat (kaliumsalt) NEJ 

40465-66-5 Glyfosat(ammoniumsalt)     NEJ 

8008-79-5 Grönmyntaolja NEJ 

115044-19-4 Guazatinacetater     NEJ 

78587-05-0 Hexytiazox     JA 

10004-44-1 Hymexazol     NEJ 

35554-44-0 Imazalil     JA 

60534-80-7 Imazalil (sulfat)    NEJ 

58594-72-2 Imazalilsulfat     JA 

138261-41-3 Imidakloprid     JA 

173584-44-6 Indoxakarb JA 

34123-59-6 Isoproturon     JA 

82558-50-7 Isoxaben JA 

144550-36-7 Jodsulfuronmetyl-natrium     JA 

10045-86-0 Järn(III)fosfat     NEJ 

1344-81-6 Kalciumpolysulfid     NEJ 

5234-68-4 Karboxin NEJ 

128639-02-1 Karfentrazonetyl     JA 

99129-21-2 Kletodim     JA 

74115-24-5 Klofentezin     NEJ 

81777-89-1 Klomazon     JA 
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1702-17-6 Klopyralid   NEJ 

57754-85-5 Klopyralid (monoetanolaminsalt)    NEJ 

1698-60-8 Kloridazon     JA 

999-81-5 Klormekvatklorid     NEJ 

101-21-3 Klorprofam     NEJ 

124-38-9 Koldioxid     NEJ 

1317-39-1 Koppar(I)oxid     JA 

12069-69-1 Koppar(II)hydroxidkarbonat     NEJ 

1317-38-0 Koppar(II)oxid     NEJ 

20427-59-2 Kopparhydroxid NEJ 

14915-37-8 Kopparpyrition     NEJ 

1111-67-7 Koppartiocyanat     NEJ 

8001-58-9 Kreosot     JA 

143390-89-0 Kresoximmetyl     JA 

5836-29-3 Kumatetralyl     JA 

90717-03-6 Kvinmerak     NEJ 

2797-51-5 Kvinoklamin     NEJ 

91465-08-6 Lambda-cyhalotrin     JA 

51542-52-0 Maleinhydrazid (kaliumsalt)    NEJ 

374726-62-2 Mandipropamid     JA 

8018-01-7 Mankozeb     JA 

2039-46-5 MCPA (dimetylaminsalt)    NEJ 

5221-16-9 MCPA (kaliumsalt)    NEJ 

66423-09-4 Mekoprop-P (dimetylaminsalt)  NEJ 

110235-47-7 Mepanipyrim     JA 

24307-26-4 Mepikvatklorid     NEJ 

208465-21-8 Mesosulfuronmetyl     JA 

104206-82-8 Mesotrion     JA 

70630-17-0 Metalaxyl-M     NEJ 
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41394-05-2 Metamitron     NEJ 

67129-08-2 Metazaklor     JA 

2032-65-7 Metiokarb     JA 

220899-03-6 Metrafenon     JA 

21087-64-9 Metribuzin     JA 

74223-64-6 Metsulfuronmetyl     JA 

6317-18-6 Metylenbistiocyanat     JA 

51596-10-2 Milbemycin A3    NEJ 

51596-11-3 Milbemycin A4    NEJ 

8001-54-5 N-Alkylbensyldimetylammoniumklorid (C8-C10)    NEJ 

61789-18-2 N-Alkyltrimetylammoniumklorid (C8-C18)    NEJ 

7775-09-9 Natriumklorat     NEJ 

7173-51-5 N-Didecyldimetylammoniumklorid     NEJ 

8042-47-5 Paraffinolja (CAS Nr 8042-47-5) NEJ 

112-05-0 Pelargonsyra     NEJ 

66063-05-6 Pencykuron     JA 

66246-88-6 Penkonazol     JA 

52645-53-1 Permetrin   JA 

79-21-0 Perättiksyra     NEJ 

1918-02-1 Pikloram NEJ 

137641-05-5 Pikolinafen NEJ 

117428-22-5 Pikoxystrobin     JA 

23103-98-2 Pirimikarb     JA 

67747-09-5 Prokloraz     JA 

111479-05-1 Propakizafop JA 

25606-41-1 Propamokarb (hydroklorid)    JA 

60207-90-1 Propikonazol     JA 

181274-15-7 Propoxikarbazonnatrium     JA 

23950-58-5 Propyzamid     JA 
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52888-80-9 Prosulfokarb     JA 

178928-70-6 Protiokonazol     JA 

123312-89-0 Pymetrozin     NEJ 

175013-18-0 Pyraklostrobin     JA 

8003-34-7 Pyretriner     NEJ 

55512-33-9 Pyridat JA 

53112-28-0 Pyrimetanil     NEJ 

95737-68-1 Pyriproxyfen     JA 

422556-08-9 Pyroxsulam     JA 

8002-13-9 Rapsolja, raffinerad    NEJ 

122931-48-0 Rimsulfuron     JA 

175217-20-6 Siltiofam     NEJ 

168316-95-8 Spinosad     NEJ 

141776-32-1 Sulfosulfuron     JA 

2699-79-8 Sulfurylfluorid     NEJ 

7704-34-9 Svavel NEJ 

102851-06-9 Tau-fluvalinat     JA 

107534-96-3 Tebukonazol     JA 

79538-32-2 Teflutrin     NEJ 

149979-41-9 Tepraloxidim     NEJ 

111988-49-9 Tiakloprid     JA 

153719-23-4 Tiametoxam JA 

79277-27-3 Tifensulfuronmetyl     JA 

23564-05-8 Tiofanatmetyl JA 

57018-04-9 Tolklofosmetyl     JA 

101200-48-0 Tribenuronmetyl     JA 

141517-21-7 Trifloxystrobin     JA 

64628-44-0 Triflumuron     NEJ 

126535-15-7 Triflusulfuronmetyl     JA 

95266-40-3 Trinexapak (etylester)    NEJ 
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131983-72-7 Tritikonazol     NEJ 

57-13-6 Urea     NEJ 

81-81-2 Warfarin     JA 

129-06-6 Warfarin (natriumsalt)    NEJ 

7722-84-1 Väteperoxid     NEJ 

13463-41-7 Zinkpyrition     NEJ 

156052-68-5 Zoxamid JA 

64-19-7 Ättiksyra     NEJ 
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10.7 Bilaga G 

Sammanställning av den resulterande tabellen från undersökningen gjord av Åkesson 2015. 

Bilaga G. Detekterade substanser med information om typ av bekämpningsmedel (H = herbicid, F = fungicid, 

I = insekticid), antal påverkade brunnar, huvudsakligt och år då substansen förbjöds.  

Substans Typ Antal 

påverkade 

brunnar 

Användningsområde Förbjudet 

Atrazine H 12 Icke jordbruk 1989 

Atrazine-desethyl - 10 - - 

Atrazine-desethyl-desispropyl - 2 - - 

BAM H 12 Icke jordbruk 1990 

Bentazon H 8 Jordbruk - 

Carbendazim F 1 Jordbruk 1998 

Clopyralid H 1 Jordbruk - 

Imazapyr H 1 Icke jordbruk 2002 

Imadacloprid I 1 Båda - 

Isoproturon H 1 Jordbruk 2012 

Mecoprop H 1 Båda* - 

Metalaxyl F 2 Jordbruk - 

Quinmerac H 2 Jordbruk - 

Simazine H 1 Icke jordbruk 1994 

Terbuthylazine H 2 Båda 2003 

Terbuthylazine-desethyl - 5 - - 

Terbuthylazine-hydroxy - 1 - - 

* Förbjudet inom jordbruket sen 2011 
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10.8 Bilaga H 

Följande är vårt ”Statement of contribution”, alltså hur arbetsfördelningen har sett ut. 

 

Fridas främsta uppgifter har varit att göra innehållsförteckningen, sammanfattning, inledning, 

syfte, avgränsningar, referenser, diskussion, tackord, plansch till Utexpo, handledarmöten, 

metod och även skapandet av resultatet och samtliga bilagor. Vidare även skapandet av 

baspaketet, påbyggnadspaket växtodling och påbyggnadspaket kemtvätt. I slutfasen även stor 

del av den avslutande revideringen… 

 

Ninas främsta uppgifter har varit att söka efter artiklar, korta ner bakgrund, studieplats, 

abstraktet och utredningen av påbyggnadspaket deponi.  

 

Gemensamt har vi jobbat på att skriva en bakgrund, insamlat data från myndigheter och 

bearbetat den färdiga texten. 
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