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Abstract  

The knowledge about pesticide residue in private wells is not well documented in Sweden. 

Previous studies have detected pesticide residue in private wells, this issue is what made the 

municipality of Laholm commission the study. The purpose was to collect water samples from 

50 private wells in Laholm and have them analyzed for traces of pesticides. The wells in the 

study are spread geographical over the entire municipality. The analysis of the water samples 

was carried out by the accredited laboratory Eurofins. Nine of the 50 wells in this study 

contained residue of pesticides and two of these exceeded the allowed concentration of 0,1 µg/l. 

Nine different pesticides were detected, among these were BAM, Atrazin and breakdown 

products from Metribuzin. These pesticides were mostly found in older dug wells. The result also 

indicates that occurrence of pesticide residue is more frequent in areas of agricultural activity. 

These areas should therefore be investigated further. Not all substances that were found are used 

for agriculture. Substances that have been banned for a long time were found in the samples. 

This highlights the importance of adequate control of new pesticides considered for commercial 

use. 
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Sammanfattning  

Kunskap om bekämpningsmedelsrester i enskilda brunnar är inte väl undersökt i Sverige men där 

undersökningar gjorts har förhöjda halter detekterats, vilket föranleder Laholms kommun att 

analysera detta. I Laholms kommun finns det omkring 4500 enskilda brunnar och de flesta 

saknar analys av bekämpningsmedelsrester. Syftet med denna rapport är att provta 50 av de 

enskilda brunnarna i Laholm för att se om dricksvattnet innehåller rester av bekämpningsmedel. 

För att få en geografisk spridning av brunnar som provtas över hela kommunen skapades ett 

rutnät över en karta och en fastighet valdes ut i varje ruta. En del fastighetsägare anmälde 

intresse själva efter information i media och resterande kontaktades via brev.  

Provtagningen genomfördes i enlighet med Livsmedelsverkets råd om enskild 

dricksvattenförsörjning. Vattenprovet togs i kökskranen på kallt vatten efter normal omsättning 

av vattnet. Vid provtagningstillfället samlades även information om brunnarna in genom 

intervjuer utifrån en checklista. Vattenproverna analyserades av det ackrediterade laboratoriet 

Eurofins. Provresultaten bedömdes sedan utefter livsmedelsverkets råd som tjänligt, tjänligt med 

anmärkning eller otjänligt. 

Av 50 undersökta brunnar innehöll nio brunnar rester av bekämpningsmedel. Två av dessa 

innehöll halter över 0,1 µg/l vilket gör att vattnet klassas som otjänligt. Sammanlagt detekterades 

nio olika ämnen, bland annat BAM, Atrazin och nedbrytningsprodukter från Metribuzin. 

Bekämpningsmedelsrester detekterades främst i grävda, äldre brunnar med en otät konstruktion. 

Resultatet i denna undersökning indikerar att bekämpningsmedelsrester är vanligare i 

jordbrukstäta områden än i skogsområden. Därför bör dessa områden övervakas i större skala än 

vad som sker i Laholms kommun i dagsläget. Däremot används inte alla detekterade ämnen inom 

jordbruket utan exempelvis till ogräsbekämpning på järnväg och banvallar. Ämnen som varit 

förbjudna en lång tid detekterades i vattnet, detta visar hur viktigt det är att tänka långsiktigt vid 

godkännande av nya bekämpningsmedel. 

Nyckelord: pesticider, herbicider, grundvatten, gränsvärden, vattenkvalitet 

 



 
 

Förord 

Detta examensarbete avslutar våra studier på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Högskolan 

i Halmstad. Examensarbetet görs i samarbete med Laholms kommun med syfte att undersöka om 

det finns bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet i enskilda brunnar.  

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till vår kontaktperson på miljökontoret i Laholm, Lotta 

Peterson, för hennes engagemang och goda råd under arbetets gång. Vi vill även tacka Torsten 

Kindt, Nina Fransson och övriga medarbetare på miljökontoret i Laholm samt Bo Lennartsson på 

samhällsbyggnadskontoret för hjälp med kartor.  

Ett stort tack till alla brunnsägare som deltagit i undersökningen och svarat på våra frågor samt 

Sylvia Waara som varit vår handledare på Högskolan i Halmstad. Tack också till våra familjer 

som stöttat oss hela tiden. 

 

Sophie Olofsson & Elin Jönson  

Halmstad, 16 maj 2014 
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1. Inledning 
I Sverige finns nära 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende med enskild 

dricksvattenförsörjning. I Laholms kommun finns det omkring 4500 enskilda brunnar. Det finns 

en begränsad kännedom om kvaliteten på vattnet i många av brunnarna.  

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel och kvaliteten är viktig för vår hälsa. Både 

tillgången på vatten och kvaliteten kan variera med tiden. Därför är det en god idé att analysera 

vattnet med jämna mellanrum och inte bara om vattnet ändrar färg eller smak. Analyser av 

bekämpningsmedel i dricksvatten är dyra, vilket begränsar möjligheten för en kontinuerlig 

provtagning. I Miljöbalken 9 kap. 10 § kan det läsas att “Anläggningar för grundvattentäkter 

skall inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer”. Det krävs inget tillstånd för att upprätta en enskild vattentäkt. Ansvaret ligger 

istället på den enskilde att planera och placera brunnen på ett sådant sätt att risk för föroreningar 

inte uppstår. Det är däremot svårt att helt skydda sig mot föroreningar eftersom grundvatten kan 

färdas långa sträckor och föra med sig olika ämnen.  

I Skåne har det under många år gjorts provtagningar på grundvatten och rester av 

bekämpningsmedel har hittats i ett antal brunnar. Landskrona gjorde en undersökning av 100 

enskilda brunnar och fann bekämpningsmedel i ca en tredjedel och ett flertal av dessa hade halter 

långt över rådande gränsvärden. Med detta som bakgrund ansåg Miljöpartiet i Laholm att 

kommunen bör göra liknande kontroller. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 100 000 

kronor för vattenanalyser. Uppdraget gavs sedan till miljö- och byggnadsnämnden att 

genomföra. Den ursprungliga tanken var att proverna skulle tas från brunnar i olika sorters mark, 

med en geografisk spridning över hela kommunen för att ge en översiktlig bild av hur 

förekomsten av bekämpningsmedelsrester ser ut.  

Den största användningen av bekämpningsmedel sker inom jordbruket, men även skogsbruk och 

användning i privata trädgårdar och liknande bidrar till spridningen. Tidigare användes en stor 

mängd bekämpningsmedel på banvallar, vid vägbyggen och på golfbanor. Många av ämnena är 

inte längre godkända för användning, men kan ligga kvar länge i marken på grund av att de är 

persistenta och svårnedbrytbara. Risken finns då att de transporteras ner till grundvattnet och 

hamnar i våra dricksvattenbrunnar.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka 50 stycken enskilda brunnar i Laholms kommun för att se om 

dricksvattnet innehåller bekämpningsmedelsrester.  

Frågeställningar; 

● Innehåller dricksvattnet rester av bekämpningsmedel? 

● Vilka ämnen detekteras i proverna och i vilka halter? 

● Har brunnens egenskaper betydelse för förekomsten av bekämpningsmedelsrester? 

 

1.2.1. Avgränsningar 

Innehållet i rapporten handlar endast om förekomsten av bekämpningsmedelsrester i 

dricksvattnet. För att helt säkerställa vattnets kvalitet bör även mikrobiologiska, kemiska och 

fysikaliska parametrar tas med. Utöver detta rekommenderar Livsmedelsverket att prover tas på 

uran och bly. I en del fall bör prov även tas på radon och arsenik (Livsmedelsverket, 2013c). 

Vattenproven tas från kökskranen utan att eventuella filter kopplats ur. Detta då det är det 

faktiska dricksvattnet som analyseras. Provtagningen görs en gång på varje fastighet.  
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2. Bakgrund 

2.1. Bekämpningsmedel 

Ett kemiskt bekämpningsmedel definieras enligt miljöbalken 14 kap 2 § som ” en kemisk 

produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 

däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på 

egendom”. Bekämpningsmedel kan vara både ett växtskyddsmedel och en biocidprodukt (MB 

1998:808). Ett växtskyddsmedel är vanligtvis ett bekämpningsmedel som i huvudsak verkar för 

att skydda växter och dess produkter från skadliga organismer och används främst inom 

skogsbruk, trädgårdsbruk och jordbruk. Växtskyddsmedel delas ytterligare in i herbicider vilka 

motverkar ogräs och insekticider som motverkar angrepp från skadeinsekter (KEMI, 2014c). En 

biocidprodukt skyddar inte växter utan används exempelvis i båtbottenfärger, myggmedel och 

träskyddsmedel (Naturvårdsverket, 2014). 

I Sverige godkänns nya bekämpningsmedel av Kemikalieinspektionen. Därefter placeras ämnet i 

tre olika behörighetsklasser, 1,2 eller 3 i enlighet med förordningen (2000:338) om 

biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel. Vid godkännande blir 

växtskyddsmedel indelade i behörighetsklasserna 1L, 2L och 3. Medel i klass 3 får användas av 

alla. Medel i klass 1L och 2L kräver utbildning för hantering och för klass 1L krävs det dessutom 

tillstånd. Växtskyddsmedel faller under klass 1L om följande egenskaper uppfylls; 

❏   Starkt frätande 

❏   Mycket hög akut giftighet 

❏   Cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk 

 

Vilken klass ett ämne godkänns för har också att göra med hur behovet för ett sådant ämne ser ut 

marknadsmässigt. Finns det inget behov för ämnet inom en viss klass blir produkten inte 

godkänd där (Kemikalieinspektionen, 2012). 

2.1.1. Verkningsmekanismer  

Herbicider består av ett eller flera aktiva ämnen med olika verkningsmekanismer. Utöver det 

aktiva ämnet tillsätts även ämnen vars syfte är att öka effekten av medlet. Tillsatsämnena kan 

öka retentionsförmågan vilket gör att preparatet fäster bättre på ogräsplantan eller öka 
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absorptionsförmågan för att preparatet ska tas upp lättare. 

Kontaktverkande bekämpningsmedel tas inte upp av målorganismen utan skadar dess yta, vilket 

orsakar uttorkning. De medel som tas upp av målorganismen kallas systemiska och påverkar hela 

organismen genom att hämma specifika enzymer. Bekämpningsmedel tas upp via växters blad 

eller rötter. De växtskyddsmedel som används idag är ofta: 

● Systemiska 

● Selektiva - framtagna speciellt för att skydda en viss sorts gröda. 

● Specialiserade - blockerar eller hämmar endast funktionen av ett visst enzym i 

målorganismen. 

Det enzym som bekämpningsmedlet hämmar får inte förekomma i grödan som ska skyddas. 

De systemiska medlen har olika sätt att verka då de tagits upp av målorganismen och kan bland 

annat påverka ogräsets tillväxt och celldelning, ljusprocesser eller blockera de enzymer som 

katalyserar ämnesomsättningen (SLU, 2013d). 

Insekticider innehåller kemikalier som motverkar angrepp från skadeinsekter på växter. 

Insekticider kan vara systemiska och tas upp i växten som ska skyddas eller appliceras på växten 

(EPA, 2014). Insekterna kan antingen utsättas för medlen genom direktkontakt via huden, genom 

att äta behandlade växter eller genom inandning (Pettersson, 1989). Medlen kan döda insekterna 

eller förhindra dem från att skada växten som ska skyddas. Insekticider verkar ofta genom att 

påverka insekternas nervsystem eller hämma tillväxten hos exempelvis larver (EPA, 2014). 

2.1.2. Bekämpningsmedlens transport till grundvattnet 

Då ett bekämpningsmedel sprids på en åker eller i en trädgård sprids detta på olika sätt till den 

omkringliggande miljön (SLU, 2013a). Om ämnet löser sig i vatten kan det följa med vattnet ner 

genom marken mot grundvattnet och på vägen brytas ner biologiskt av mikroorganismer eller 

kemiskt beroende på vattnets kemiska egenskaper (SLU, 2013c).  

För att föroreningar i vattnet ska hinna brytas ner är det fördelaktigt om en dricksvattenbrunn får 

sitt vatten från ett djupare grundvatten. Därför är vattenkvaliteten oftast bättre i en djup borrad 

brunn än en grävd brunn vars vatten renats genom marken en kortare tid (SGU, 2013). 
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Föroreningar lösta i ytvatten kan också komma in i en brunn genom konstruktioner som inte är 

helt täta (SGU, 2013). En grävd brunn ska därför vara konstruerad med täta cementringar som 

når några decimeter över markytan för att säkerställa att vattnet endast kommer in genom 

gruslagret i botten (Geotec, 2013). 

2.2. Tidigare undersökningar 
Avsnittet behandlar tidigare undersökningar av bekämpningsmedelsrester i dricksvatten i övriga 

Sverige och i Danmark, där provtagningar har gjorts under en längre tid. Undersökningarna 

presenteras nedan och resultaten redovisas mer detaljerat i diskussionsavsnittet där det jämförs 

med resultatet från Laholm. 

2.2.1. Tidigare undersökningar i Sverige och Danmark 

År 2000 startade Brüsch et al. (2004) en stor undersökning av enskilda brunnar i Danmark. 

Studien pågick i tre år och sammanlagt analyserades dricksvattenprover från 628 enskilda 

vattentäkter. I studien analyserades förekomsten av 30 pesticider och nedbrytningsprodukter. 

Förutom analys av pesticider ingick även analys av bakterier och nitrat. I totalt 366 av de 

enskilda brunnarna påträffades bekämpningsmedelsrester samt olika nedbrytningsprodukter och 

vattnet i 223 av brunnarna klassades som otjänligt eftersom halterna översteg gränsvärdet. 

I årsskiftet mellan år 2005/2006 undersökte miljöförvaltningen i Landskrona kvalitén på 

dricksvattnet i 100 enskilda brunnar i Landskrona kommun. De parametrar som undersöktes var 

pesticider, bakterier, nitrat och nitrit. Syftet med studien var att undersöka kvalitén på det icke 

kommunala dricksvattnet. I rapporten fokuseras det främst på förekomsten av 

bekämpningsmedelsrester. Totalt undersöktes 33 ämnen i Landskronas enskilda dricksvatten och 

rester av bekämpningsmedel påträffades i nära hälften av brunnarna (43 av 100) och i en 

tredjedel av brunnarna klassas vattnet som otjänligt (Stigsdotter, 2008).  

I mer än 20 år har det gjorts regelbundna analyser på förekomst av pesticider i dricksvattnet på 

Gotland. Kreuger et al. (2009) har gjort en sammanställning och bedömning av analysresultat 

från dricksvattenprover på Gotland. Två olika undersökningar av dricksvatten har jämförts med 

varandra. I analyserna och i rapporten behandlas både yt- och grundvatten. Antalet analyserade 

ämnen har varierat i undersökningarna, eftersom användandet av bekämpningsmedel har ändrats 

från 1989 till nu. En del ämnen har även analyserats en gång per år medan andra har ingått i en 

multianalys. Resultaten visade att bekämpningsmedelsrester förekom både i yt- och grundvattnet, 
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men att det finns en nedåtgående trend i halterna för de flesta provtagningsplatser.  

Mindre undersökningsprojekt har bland annat gjorts i Blekinge år 2002 (Blekinge län, 2002) och 

i Hörby år 2004/05 (Hörby kommun, 2005). I Blekinge analyserades dricksvattenprover på 10 

enskilda brunnar och bekämpningsmedelsrester påträffades i fyra av brunnarna, varav två med 

otjänligt vatten. I Hörby gjordes analyser på 20 enskilda brunnar där sex av brunnarna innehöll 

påvisade halter av bekämpningsmedelsrester och sju brunnar klassas som otjänliga.   

Löfgren och Tollebäck (2012) har gjort en sammanställning av den regionala 

grundvattenövervakningen för länsstyrelsen i Hallands län. Provtagningarna i undersökningen 

gjordes mellan år 2008 och 2011. Bekämpningsmedelsrester påträffades i 16 av 64 prover.  

2.3. Lagar och föreskrifter 
Nedan presenteras en del av de lagar, föreskrifter och miljömålkvalitetsmål som rör dricksvatten 

i Sverige.  

2.3.1.  Miljökvalitetsmål - Grundvatten av god kvalitet  

För att säkerställa kvalitén på vårt dricksvatten finns miljömålet “grundvatten av god kvalitet. 

Målet definieras enligt följande;  

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 

en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”.  

Grundvatten tjänar inte bara som dricksvatten utan påverkar också livsmiljön för växter och djur 

som lever i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan ta sig ner och förorena grundvattnet. I 

södra Sverige har det blivit problem med den stora mängd bekämpningsmedel som sprids på 

odlingsmarkerna. Kustkommunerna i Halland är populära sommarorter, vilket ökar 

påfrestningarna på grundvattnet. Grusavlagringar fungerar i miljön som en naturlig filtrering för 

ytvatten till grundvatten men de används också i industriellt syfte vid exempelvis 

betongtillverkning. Det är viktigt att skydda dessa mot exploatering genom att upprätta 

skyddsområden.  

Miljökvalitetsmålet är satt till år 2020 och regeringen har beslutat om sex olika preciseringar för 

målet, bland annat att ” Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar 

användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning”. Grundvattnet 

ska vara av sådan kvalitet att användningen inte hindras i någon utsträckning Det skall ha en god 
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kemisk status samt utgöra ett bidrag till angränsande livsmiljöer för djur och växter. En del län 

har även satt upp egna regionala miljömål för områden som inte täcks av de nationella. 

Länsstyrelsen i Halland beslutade dock under år 2012 att följa de nationella miljökvalitetsmålen 

och dess tillhörande preciseringar.  

Det bedöms inte vara möjligt att nå miljömålet till 2020 så som det ser ut idag. Trots bättre 

förutsättningar behöver resurserna för arbetet förstärkas ytterligare. Det gäller främst 

miljötillsyn, jordbrukssektor och samhällsplanering. Sverige har ca tre tusen 

grundvattenförekomster och av dessa bedöms två procent vara så förorenade att de har dålig 

status (Naturvårdsverket, 2014b). 

2.3.2. Miljökvalitetsmål - En giftfri miljö 

Farliga kemiska ämnen finns i en mängd varor, produkter och byggnader etc. Dessa ämnen 

riskerar att ta sig in i och skada människor, växter och djur. I en del fall är halterna i miljön höga 

nog att orsaka hälsoproblem för människor. Regeringen har utarbetat miljömålet “En giftfri 

miljö” och definitionen för detta lyder;  

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 

samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 

Gifterna i vår miljö är ett direkt hot mot den biologiska mångfalden. Användningen av giftiga 

ämnen kontrolleras hårdare nuförtiden. Detta sker bland annat genom lagstiftning, internationella 

överrenskommelser, miljömärkning och ekologisk odling.  I framtiden behövs utvecklingen av 

alternativ till kemisk bekämpning öka för att vi ska komma bort från kemikalieberoendet som vår 

livsmedelsproduktion bygger på. Det bedöms inte vara möjligt att nå miljömålet till 2020 med de 

resurser och styrmedel som finns idag. Globalt sett ökar produktion och användning av kemiska 

ämnen. Många faktorer spelar in på hur grundvattnets kvalitet kommer att vara i framtiden. 

Skadliga ämnen sprids till grundvattnet och ingen vet hur omfattningen kommer att påverka 

kvalitén i ett långsiktigt perspektiv (Naturvårdsverket, 2014b). 
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2.4. EU:s lagstiftning 
Dricksvatten i Sverige berörs främst av två EU-direktiv; 

● Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 

● Direktivet för skydd av grundvatten 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd 

för grundvatten mot föroreningar och försämring.  

 

De svenska lagarna som reglerar förvaltningen av landets vatten grundar sig i ramdirektivet 

2000/60/EG. Målet med direktivet är att medlemsländerna genom olika åtgärdsprogram ska 

arbeta för att uppnå god vattenstatus. Detta regleras i femte kapitlet miljöbalken och även i 

förordningen 2004:660, där mer precisa bestämmelser hittas. Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) och Naturvårdsverket har i sin tur utfärdat föreskrifter med beskrivningar om hur 

miljökvalitetsnormer ska upprättas och hur vattenförekomster ska karaktäriseras. Grundvatten 

ska enligt direktivet klassificeras utifrån dess kemiska och kvantitativa status. Detta görs med 

nivåerna ”god” respektive ”otillfredsställande” status. Miljökvalitetsnormerna för den kemiska 

statusen för grundvatten är satta som gränsvärden, vilket gör att högre krav kan ställas vid 

tolkningar av 2 kap. i miljöbalken (Michanek & Zetterberg, 2012). 

Den 16 januari 2007 infördes det så kallade dotterdirektivet, 2006/118/EG som ett komplement 

till ramdirektivet för vatten. Syftet med dotterdirektivet var att presentera kriterier som gäller 

inom EU för bedömning av grundvattnets status och därmed trygga tillgången och kvaliteten på 

EU-ländernas dricksvatten. Målet är att nå den uppsatta kvalitetsnormen god status i yt- och 

grundvatten senast år 2015 (Hatton-Ellis, 2008). En av anledningarna till att direktivet 

utformades var att ”Grundvattnet är den känsligaste formen av sötvatten och inom Europeiska 

unionen den största sötvattenförekomsten samt, framför allt, i många regioner en huvudkälla till 

allmänhetens försörjning av dricksvatten”. Syftet med direktivet belyser även vikten av att 

skydda människors hälsa och då i synnerhet från de skadliga ämnen och ohälsosamma 

koncentrationer av dem som kan finnas i grundvatten. Detta ska göras genom att minska, 

undvika och förebygga skadliga ämnen. EU har satt miljökvalitetsmål på 0,1 µg/l för enskilt 

bekämpningsmedel och 0,5 µg/l för total mängd (EUT, 2006). 
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2.5. Grundvatten som dricksvatten – livsmedelsverkets råd om enskild 

dricksvattenförsörjning 
Den 1 januari 2014 flyttades ansvaret för information rörande enskilda brunnar över från 

Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Råden tillämpas på vattenverk som; 

❏ Tillhandahåller mindre än 10 m
3 

vatten per dygn, eller som 

❏ försörjer färre än 50 personer med dricksvatten.  

 

Dricksvatten bör vara rent och hålla en acceptabel kvalitet. Livsmedelsverket har implementerat 

gränsvärdena från EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) och dotterdirektivet (2006/118/EG); 

❏ 0,1 µg/l av ett enskilt bekämpningsmedel och 

❏ 0,5 µg/l totalhalt för flera ämnen 

 

Halten av bekämpningsmedel i vattnet får inte överskrida gränsvärdena vid platsen där uttaget 

görs, t.ex. i kökskranen (Livsmedelsverket, 2013b).  

Eftersom bekämpningsmedlens toxicitet skiljer sig åt mellan olika ämnen har gränsvärdena satts 

utifrån försiktighetsprincipen. Bland annat för att det saknas underlag för att bedöma 

kombinationseffekter, när intag av flera olika ämnen görs (Socialstyrelsen, 2006a). 

Gränsvärdet på 0,1 µg/l gäller för enskilda bekämpningsmedel förutom för aldrin, dieldrin, 

heptaklor och heptaklorepoxid, där gränsvärdet inte får överstiga 0,030 µg/l. Med 

bekämpningsmedel menas organiska ämnen, vilka fungerar som herbicider, insekticider, 

fungicider, slambekämpningsmedel m.m. samt olika former av nedbrytnings-, och 

reaktionsprodukter och metaboliter (Livsmedelsverket, 2013b). 

Gränsvärdet bedöms ge en tillräcklig säkerhetsmarginal för akuta och kroniska skador. De 

bekämpningsmedel som fått ett lägre gränsvärde bedöms vara extra giftiga för människor. 

Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester är dock satta utifrån de hälsoriskbedömningar som 

WHO har gjort och ska således inge ge några negativa hälsoeffekter på människor 

(Socialstyrelsen, 2006a). 
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2.6. Ansvar och egenkontroll 
För en enskild brunn är det brunnsägaren/fastighetsägaren som är verksamhetsutövare och 

därmed ansvarig för vattenkvalitet samt drift och skötsel. Vid servitut för enskild vattenbrunn på 

annans mark är det brunnsägaren som är verksamhetsutövare och därmed ansvarig. Till enskild 

brunn används i regel obehandlat yt- och grundvatten. Råvattnets kvalitet avspeglar sig därmed i 

dricksvattnets kvalitet. Verksamhetsutövaren har ansvar för att reda ut problem om råvattnet inte 

håller en önskvärd kvalitet. Det är därför angeläget att anlägga, underhålla och använda brunnen 

på ett bra sätt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av enskilda brunnar och 

kan kräva att verksamhetsutövaren, som kan vara en privatperson, måste åtgärda en 

dricksvattenbrunn, vars vattenkvalitet utgör en risk för människors hälsa. När det rör sig om 

privatpersoner rör det sig dock ofta om information och rådgivning angående åtgärder. 

Verksamheter och verksamhetsutövare som förorenar vattenbrunnen kan genom krav föreläggas 

att åtgärda problemet (Socialstyrelsen, 2006a).  

Enligt miljöbalken 26 kap 19 § ansvarar en verksamhetsutövare för kontroll av en verksamhet 

som kan innebära en olägenhet för människors hälsa (MB 1998:808). För att säkerställa en god 

vattenkvalitet bör brunnsägare enligt livsmedelsverkets råd göra en normalanalys, innehållande 

mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar var tredje år. För analys av 

bekämpningsmedel finns dock inga sådana riktlinjer. Här ska analys istället göras vid misstanke 

om att det kan finnas ämnen i dricksvattnet i sådana halter som skulle kunna utgöra en fara för 

människors hälsa (Livsmedelsverket, 2013). 
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3. Material och metod  
Under arbetets gång har databaser som Science direct och Web of Science använts för att finna 

lämplig vetenskaplig litteratur. De sökord som använts är bland annat pesticides, pesticides in 

ground water, diklobenil risk assessment, drinking water directive. 

3.1. Urval av brunnar 

Femtio enskilda brunnar i Laholms kommun har undersökts i studien. Genom artiklar om den 

kommande undersökningen som publicerades på Laholms kommuns hemsida och i 

Hallandsposten, skapades ett intresse för studien där intresserade brunnsägare ombads kontakta 

miljökontoret i Laholm. De brunnsägare som hörde av sig togs med till urvalet av brunnar för 

studien. Miljökontoret mottog intresseanmälan från 35 personer som ville få sitt vatten 

analyserat. Bland dessa var spridningen mellan borrade och grävda brunnar representativ, 18 

respektive 32 stycken. 

För att få en geografisk spridning över kommunen placerades ett rutnät över en manuell karta 

som ett första steg för att få en översiktlig bild. Rutorna var av storleken åtta gånger åtta cm, 

vilket gav ca sextio rutor över kommunen. Först placerades redan anmälda brunnar ut för att se 

den geografiska spridningen. Därefter valdes resterande brunnar ut från fastigheter i de tomma 

rutorna på kartan. Detta arbete gjordes med hjälp av det geografiska informationssystemet Solen 

som används på miljökontoret I Laholm. 

3.2. Kontakt med brunnsägare 
Till brunnsägare som anmält intresse efter artikeln i Hallandsposten skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 3) med bifogad checklista (se bilaga 2) ut. En del av de som anmält 

intresse valdes inte ut att delta i undersökningen eftersom vissa av dessa fastigheter låg inom 

samma ruta. De brunnsägare vars brunn inte valdes ut fick ett informationsbrev om detta (se 

bilaga 5).  

De brunnsägare som valdes ut från kartan kontaktades via ett informationsbrev (se bilaga 4) med 

förfrågan om att delta i undersökningen. Intresserade ombads kontakta miljökontoret vid intresse 

att delta. Då uppgifter och datorprogram fanns på plats på miljökontoret i Laholm hänvisades 

brunnsägare att kontakta Lotta Peterson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör. De som inte anmälde 

intresse kontaktades via telefon och merparten tackade då ja till deltagande. 
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Inför provtagning kontaktades alla brunnsägare via telefon, mail eller brev för tidsbokning. För 

att minska bilkörning samordnades prover inom angränsande områden i möjligaste mån.  

3.3. Provtagning 
Provtagningen genomfördes i enlighet med Livsmedelsverkets råd om enskild 

dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 2013). Provet togs enligt råden, efter normal 

användning och omsättning av vattnet. Provet togs på kallt vatten i kökskranen. Eventuella filter 

kopplades inte ur. Detta eftersom Laholms kommun var intresserade av 

bekämpningsmedelsrester i det faktiska dricksvattnet.  

Till varje brunnsägare skickades checklistan ut (se bilaga 2). Vid provtagningstillfället gjordes 

iakttagelser om brunnen och uppgifter om brunnen samlades in efter en checklista. De uppgifter 

om brunnen som samlades in var; 

❏ Ålder 

❏ Djup 

❏ Typ av brunn (borrad, grävd etc.) 

❏ Belägenhet (gårdsplan, skog, gräsmatta etc.) 

❏ Status (inre beklädnad, täthet, problem med lukt, smak etc.) 

❏ Landskap (jordbruksmark, skogsmark etc.) 

❏ Filter 

❏ Betjäning (antal personer)  

 

3.4. Analysmetod 
Analys av proverna ska enligt Livsmedelsverket (2013) göras av ett ackrediterat laboratorium. I 

denna undersökning analyserades proverna av Eurofins AB. Analyserade ämnen visas nedan i 

tabell 1. Provtagningen genomfördes under sammanlagt fyra veckor på måndagar, onsdagar, 

torsdagar och fredagar. På tisdagar gjordes ingen provtagning eftersom genomförda prover då 

skickades till laboratoriet.  

Provflaskorna förvarades enligt instruktioner från Eurofins AB i en kylväska efter provtagning 

och i kylskåp till dess att proven skickades iväg. Proven förvarades enligt Eurofins 

rekommendationer i kylskåpet upp till en vecka innan de skickades iväg för analys. 
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Provflaskorna som användes rymde 250 ml och var av propylenplast. De innehöll också ett 

konserveringsmedel. 

 

Tabell 1. Samtliga analyserade ämnen hos Eurofins Environmental Sweden AB, Lidköping  

Analyserade bekämpningsmedel 

AMPA 
Atrazin 
Atrazin-desethyl 
Atrazin-deisopropyl 
Bentazon 
Cyanazin 
2,6, Diklorbenzamid (BAM) 
D-2,4 
Diclorprop 
Dimethoate 
Ethofumesate 
Feonoxaprop 
Fluroxypyr 
Glyfosat 
 
 

Imazapyr 
Isoproturon 
Klopyralid 
Klorsulfuron 
Kvinmerac 
MCPA 
Mekoprop 
Metamitron 
Metazaklor 
Metribuzin 
Metsulfuron-metyl 
Simazine 
Terbutylazin 

 
 

3.5. Bearbetning av material 
Enligt Livsmedelsverkets råd (2013) bör provresultatet bedömas som antingen; 

● Tjänligt 

● Tjänligt med anmärkning 

● Otjänligt 

 Resultatet i undersökningen presenteras enligt de föreslagna parametrarna i redovisande och 

jämförande tabeller och diagram. Detekterad halt <0,1 µg/l benämns som brunnar med påvisad 

halt.  
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4. Resultat 

Här presenteras analysresultaten av de 50 provtagna brunnarnas dricksvatten samt uppgifter om 

brunnarna som samlades in med hjälp av checklistorna (se bilaga 2). 

4.1. Kemiska bekämpningsmedel 
Av 50 undersökta brunnar var det 41 stycken som inte innehöll rester av bekämpningsmedel. De 

klassas därmed som tjänliga. Endast två av brunnarna hade otjänligt dricksvatten enligt rådande 

gränsvärde på 0,1 µg/l för ett enskilt ämne respektive 0,5 µg/l i totalhalt för flera ämnen. 

Uppgifter om brunnarna kan ses i bilaga 1 och resultatet presenteras i tabell 2. En procentuell 

fördelning visas i figur 1 som visar att ca fyra av fem (41 av 50 st) undersökta brunnar inte är 

påverkade av bekämpningsmedelsrester.  

 
Figur 1. Procentuell fördelning av brunnar beroende på status. 
 

Tabell 2. Antal brunnar och status.  

Bedömning Antal 
Tjänliga 41 

Påvisad halt 7 

Otjänliga 2 

 

I tabell 3 presenteras de bekämpningsmedel som hittades i undersökningen. Totalt hittades nio 

olika kemiska bekämpningsmedel i dricksvattnet från de undersökta brunnarna. Det ämne med 
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högst uppmätt halt var Metribuzin-diketo med 0,63 µg/l.  

Det ämne som förekom i flest antal brunnar är BAM (5 av 9 st.). Andra ämnen som förekom i 

fler än en brunn är atrazin (2 st.) och atrazin-desisopropyl (3 st.). Metribuzin-diketo påträffades 

endast i en brunn, men i den högst uppmätta halten med 0,63 µg/l. BAM och metribuzin-

desamino-diketo fanns också i halter över gränsvärdet, 0,39 µg/l och 0,25 µg/l. Övriga 

bekämpningsmedel som detekterades var atrazin-desethyl, ethofumesate, imidacloprid och 

isoproturon.  

Tabell 3 visar detekterade halter av ämnen i de brunnar där bekämpningsmedel påträffades. En 

av de otjänliga brunnarna hade en totalhalt på 1,07 µg/l och innehöll fem olika 

bekämpningsmedel.  

Tabell 3. Påträffade bekämpningsmedel och detekterade halter bland de nio brunnar där det förekom 

bekämpningsmedelsrester. 
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9 0,02   0,02      0,04 

14    0,02      0,02 

23    0,01      0,01 

25   0,02       0,02 

36    0,03      0,03 

38    0,39      0,39 

42   0,01  0,04     0,05 

48   0,04   0,11 0,04 0,25 0,63 1,07 

49 0,04 0,01        0,05 

 

 

Kartan i figur 2. visar att bekämpningsmedelsrester påträffades främst i de brunnar som ligger 

inom de ljusgula områdena på kartan, vilket motsvarar jordbruksmark. En brunn med påvisad 

halt (blå) ligger dock inom det gröna området på kartan, vilken motsvarar ett mer skogspräglat 

landskap. De två brunnarna med otjänliga halter, markerade med röd färg på kartan, ligger i 

jordbruksmark nära Laholms tätort. En av brunnarna med otjänligt vatten ligger dessutom i nära 

anslutning till järnvägen som löper nära Laholm.  
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Figur 2. Kartan visar placeringen av brunnarna i Laholms kommun beroende på halt av bekämpningsmedel och 

därmed status. Grön = Tjänlig, Blå = Påvisad halt och Röd = Otjänlig 
 

4.2. Brunnarnas egenskaper 
Av samtliga provtagna brunnar var 32 stycken grävda och 15 stycken borrade. Fördelningen 

mellan de olika brunnstyperna visas i Figur 3. Andelen grävda brunnar var därför störst. Tre 

brunnar var borrade i äldre grävda brunnar. Åtta av nio brunnar med detekterade halter av 

bekämpningsmedelsrester var grävda brunnar. Endast en brunn med påvisad halt av 

bekämpningsmedelsrester var borrad.  
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Figur 3. Fördelning av brunnar beroende på typ och förekomst av bekämpningsmedelsrester.  
 

Brunnarna var anlagda med cementringar, tegel eller sten förutom en brunn som var anlagd med 

cementringar överst och tegel en bit ner vilket visas i Figur 4. Två brunnar var stensatta och en 

av dessa innehöll bekämpningsmedelsrester. Två av fem tegelsatta brunnar innehöll 

bekämpningsmedelsrester. De flesta undersökta brunnarna hade cementringar och i dessa 

detekterades rester av bekämpningsmedel i fem av 23 brunnar. Brunnen med cementringar överst 

och tegel längre ner samt en av de tegelsatta var de två otjänliga brunnarna. 

 
Figur 4. Fördelning av brunnar beroende på inre beklädnad och förekomst av bekämpningsmedelsrester.  
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Den vanligaste placeringen av brunnarna var, som Figur 5 visar, på gräsmatta på den egna 

tomten följt av placering på gårdsplanen. Tre brunnar låg på åkermark och två var placerade i 

skogsmark en bit från huset. En av de grävda brunnarna var placerad i källaren på ett hus. 

 

 
Figur 5. Fördelning av brunnar beroende på placering och förekomst av bekämpningsmedelsrester. 
 

Brunnar placerade på gårdsplanen var den brunnstyp där det detekterades mest 

bekämpningsmedelsrester (6 st.). På gräsmatta detekterades det bekämpningsmedelsrester i två 

brunnar trots att antalet brunnar på gräsmatta totalt sett var större än brunnar som låg på 

gårdsplan. De brunnar som var placerade i skog och i källare innehöll inga rester av 

bekämpningsmedel. En av de två otjänliga brunnarna var placerad på gräsmatta (0,39 µg/l) och 

den andra på gårdsplan (1,07 µg/l). 

Grävda brunnar med bekämpningsmedelsrester var mellan fyra och tio meter djupa. De borrade 

brunnar som provtogs var mellan 35 och 160 meter djupa och den borrade brunnen med 

bekämpningsmedelsrester var 95 meter djup. För en del av brunnarna fanns det inga säkra 

uppgifter på åldern, utan en uppskattning gjordes av ägaren. De sju brunnar som hade påvisade 

halter av bekämpningsmedel hade en ålder på mellan 4 - 150 år. Brunnarna med otjänliga halter 

hade en ålder på 74 år (0,39 µg/l) och ca 110 år (1,07 µg/l). 
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4.8. Jordarter  
För att redogöra för vilka jordarter brunnarna i undersökningen är placerade i har hjälp tagits av 

SGU:s jordartskarta för Laholm (SGU, 2014) och GIS-programmet Solen som används på 

miljökontoret i Laholm. Jordarterna för respektive brunn redovisas i bilaga 1. Antalet brunnar 

per jordart samt antal brunnar med påvisade halter av bekämpningsmedelsrester presenteras i 

figur 6. De jordarter som förekommer mest i Laholm är isälvssediment, morän och sand som 

består av större korn, vilket gör dem genomsläppliga (Larsson, 2008). I isälvssediment innehöll 

tre av 21 brunnar bekämpningsmedelsrester. Av 21 brunnar i morän innehöll tre 

bekämpningsmedel och av 7 brunnar i sand hade två brunnar påvisade halter. En brunn låg i lera 

och i den fanns påvisade halter av bekämpningsmedel. 

 

 
Figur 6. Fördelning av brunnar beroende på jordart vid brunnens placering och förekomst av 

bekämpningsmedelsrester.  
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4.9. Användningsområden 
De flesta av de rester av bekämpningsmedel som påträffats i brunnarna har haft olika 

användningsområden. Både totalbekämpningsmedel utan direkt koppling till jordbruk samt 

ämnen som använts vid odling av exempelvis sockerbetor och potatis har påträffats. I tabell 4 

nedan finns en sammanställning av information om de påträffade ämnena från 

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister (2014). Ämnenas ursprung diskuteras 

vidare i avsnitt 5.1. 

Tabell 4. Detekterade ämnen och deras användningsområde (KEMI, 2014).  

Rödmarkerade ämnen har detekterats i halter över gränsvärdet för enskilt ämne i dricksvatten  

 
Ämne 

 
Användning 

 
Nedbrytnings-

produkt 

Typ av mark 
där ämnet 

detekterats 
Atrazin 

Herbicid 

 
 
 

Förbjudet sedan 1989. 

Aktiv substans i totalbekämpningsmedlet Totex strö 

som använts mot all sorts vegetation på grusgångar, 

gårdsplaner, banvallar och vägrenar. 

Aktiv substans i medlet Silvorex med flera mot ogräs i 

skogsplantskolor och skogsplanteringar. 

Atrazin-desethyl 
Atrazin-desisopropyl 

Odlingsmark  
 

Diklobenil 
Herbicid 

Förbjudet sedan 1994.  

Aktiv substans i totalbekämpningsmedlet Totex strö 

som använts mot all sorts vegetation på grusgångar, 

gårdsplaner, banvallar och vägrenar. 

Även aktiv substans i Sanafoam vaporooter som 

använts mot rötter i avloppsledningar. 

BAM  

(2,6-diklorbensamid) 
Bete/åker/skogsmark 
Odlingsmark 
Nära järnväg 

Ethofumesate 
Herbicid 

Aktiv substans i bla preparatet Ethosat som används 

mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. 
 Odlingsmark 

Metribuzin 
Herbicid 

Aktiv substans i bla bekämpningsmedlet Sencor.  

Används mot ogräs i potatis och morötter. 
Metribuzin-diketo 
Metribuzin-desamino-

diketo 

Odlingsmark 

(vilande potatisodling) 

Imidacloprid 
Insekticid 

Aktiv substans i bla bekämpningsmedlet Gaucho. 

Används mot skadeinsekter i odlingar av sockerbetor 

genom betning av utsäde. 

 Odlingsmark 

Isoproturon 
Herbicid 

Aktiv substans i bla bekämpningsmedlen Cougar och 

Tolkan.  

Används mot ogräs i odlingar av stråsäd. 

 Odlingsmark 

 

4.10. Påträffade ämnens egenskaper 
Kemiska egenskaper för de ämnen och nedbrytningsprodukter som detekterats i den här 

undersökningen har sammanställts i tabell 5 och 6 nedan. En del egenskaper verkar vara 

gemensamma medan andra skiljer sig åt bland ämnena. Vattenlöslighet presenteras i tabellen 

både som mg ämne löst per liter och Log Kow, som räknas ut från oktanol/vatten 

fördelningskoofficienten beroende på om ämnet är lipofilt och kan bioackumuleras eller hydrofilt 

och löses i vatten (PPDB, 2014b). Bedömningen av värdena till hög, måttlig/medel eller hög har 

gjorts av Pesticides Properties Database (PPDB, 2014b). 
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Tabell 5. Detekterade ämnen och deras kemiska egenskaper (PPDB, 2014). Ämnen som detekterats över gränsvärdet 

för dricksvatten har markerats rött. 

Ämne Löslighet  

i vatten, mg/l 

Oktanol-vatten 

fördelnings- 

koofficienten, Log Kow 

Halveringstid i jord,  

DT50 

Atrazin Låg Medel vattenlöslighet Måttligt persistent  

 

Ethofumesate Medel Medel vattenlöslighet Måttligt persistent  

 

Imidacloprid Hög Hög vattenlöslighet  

 

Persistent 

Isoproturon Medel Hög vattenlöslighet Icke persistent  

 

 

 

 

 

Tabell 6. Nedbrytningsprodukter och deras kemiska egenskaper (PPDB, 2014).  Ämnen som detekterats över 

gränsvärdet för dricksvatten har markerats rött. 

Nedbrytningsprodukt Löslighet  

i vatten, mg/l 

Oktanol-vatten 

fördelnings- 

koofficienten, Log Kow 

Halveringstid i jord, 

DT50 

Atrazine-desethyl 

(Från Atrazin) 

Hög Hög vattenlöslighet Måttligt persistent  

 

Atrazine-desisopropyl 

(från Atrazin) 

Hög Hög vattenlöslighet Ingen tillgänglig data 

BAM 

(Från Diklobenil) 

Hög 

 

Hög vattenlöslighet Persistent, slutprodukt 

Metribuzin-desamino-

diketo 

(Från Metribuzin) 

Hög Hög vattenlöslighet Icke persistent 

Metribuzin-diketo 

(Från Metribuzin) 

Hög Hög vattenlöslighet Icke persistent 
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5. Diskussion 
 

5.1. Detekterade bekämpningsmedel  
Flera av de bekämpningsmedel som detekterats i dricksvattnet i undersökningen har en koppling 

till jordbruk enligt Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister (2014).  I tabell 4 i 

stycke 4.9 finns information om aktiva substanser och de bekämpningsmedel de ingått i från 

kemikalieinspektionens bekämpningsmedelregister. BAM är en nedbrytningsprodukt från 

diklobenil som tillsammans med Atrazin har ingått i totalbekämpningsmedlet Totex strö som 

använts för ogräsbekämpning på alla sorters ytor, exempelvis banvallar, vägrenar och 

gårdsplaner (KEMI, 2014). BAM detekterades i fem brunnar, tre av dessa fastigheter låg i 

odlingsmark och två i bete/åker/skogsmark. Det är det enda av ämnena som detekterats både i 

odlingsmark och på bete/åker/skogsmark. Eftersom diklobenil inte använts inom jordbruket utan 

har en rad andra användningsområden är det logiskt att det här ämnet återfinns även i 

bete/åker/skogsmark och inte endast är kopplat till odlingsmark. En av fastigheterna i 

odlingslandskap ligger ungefär 100 meter från järnvägen och var den brunn som innehöll högst 

halt av BAM, 0,39 µg/l, vilket är långt över gränsvärdet på 0,1 µg/l. Diklobenil användes innan 

det förbjöds för att hålla tågräls och banvallar rena från ogräs (KEMI, 2014). Eftersom halterna i 

brunnen är betydligt högre än i de andra brunnarna där ämnet fanns är det troligt att detta är en 

påverkan från besprutning av järnvägen.  

Atrazin och dess nedbrytningsprodukter detekterades i fem brunnar, samtliga i odlingslandskap. 

Totex strö, med atrazin som aktiv substans, hade då det var godkänt många användningsområden 

och har bland annat använts på gårdsplaner och grusgångar. Det är därför möjligt att brunnar 

förorenats av bekämpningsmedel som spridits på tomten. Atrazin ingick även i preparat mot 

ogräs i skogsplantskolor och skogsplanteringar (KEMI, 2014). 

I en brunn detekterades även ämnet ethofumesate som har en klar koppling till användning inom 

jordbruk. Det är den aktiva substansen i bekämpningsmedlet Ethosat som är godkänt mot ogräs i 

odling av sockerbetor. Historiskt har det ingått i en mängd olika preparat som alla använts vid 

odling av sockerbetor och foderbetor men inte är godkända idag, exempelvis Tramat (KEMI, 

2014). Enligt Jordbruksverket (2014) är Halland ett av de län där sockerbetor odlas, vilket gör 

det troligt att ämnet spridits via odling av sockerbetor.  
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Den brunn där flest ämnen detekterades (1,07 µg/l) ligger omgiven av odlingsmarkmark där 

potatis odlades för några år sedan. I brunnen detekterades två nedbrytningsprodukter till ämnet 

metribuzin som är godkänt och används för bekämpning av ogräs i odlingar av potatis och 

morötter (KEMI, 2014). Metribuzin-diketo är det ämne som förekom i högst halt med 0,63 µg/l 

och även Metribuzin-desamino-diketo låg över gränsvärdet, med en halt på 0,25 µg/l. Eftersom 

halterna är höga och ämnet kan kopplas till odling av potatis har detta ämne troligtvis använts på 

åkrarna i omgivningen. I samma brunn detekterades även den enda insekticiden i 

undersökningen, imodacloprid. Användningsområdet för ämnet är mot skadeinsekter vid odling 

av sockerbetor (KEMI, 2014). Det är möjligt att sockerbetor har odlats i närområdet eftersom de 

enligt Jordbruksverket (2014) odlas i Hallands län. Slutligen detekterades i denna brunn även 

ämnet isoproturon som använts i odlingar av stråsäd. 

5.2. Egenskaper hos detekterade bekämpningsmedel  
Åkesson et al (2013) har genom analyser av grundvatten i södra Sverige undersökt vad som 

påverkar om kemiska bekämpningsmedel detekteras i grundvattnet eller inte. De kom fram till att 

höga doser av bekämpningsmedel vid spridningstillfället är den faktor som mest ökar risken för 

att medlet ska sprida sig till grundvattnet. Mängden nederbörd en månad efter spridningstillfället 

ökar också spridningen. Även bekämpningsmedlens kemiska egenskaper analyserades och 

resultatet visade att gemensamma egenskaper för de bekämpningsmedel som detekteras i 

grundvatten är att de är mer hydrofila och har längre halveringstid. 

Sammanställningen av ämnenas egenskaper i tabell 5 och 6 i stycke 4.10 visar att en del 

egenskaper verkar vara gemensamma medan andra skiljer sig åt bland de ämnen som påträffades 

i Laholm. De tre ämnen som detekterats över gränsvärdet har alla hög vattenlöslighet både 

utifrån mg/l och Log Kow. Samtliga är alltså hydrofila, vilket stämmer överens med resultatet i 

Åkesson et al. (2013) och deras slutsats om vilka bekämpningsmedel som återfinns i 

grundvatten. Hälften av dessa ämnen är även persistenta och har lång halveringstid. De två 

ämnen som inte är persistenta är nedbrytningsprodukter från Metribuzin. Den korta 

halveringstiden kan förklaras med att dessa inte är slutprodukter i nedbrytningen som BAM är. 

BAM är en nedbrytningsprodukt men är ändå persistent eftersom den är en slutprodukt i 

nedbrytningen av diklobenil.  

Av samtliga detekterade ämnen är det endast ett ämne som beskrivs med låg vattenlöslighet i 
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mg/l och det är atrazin. Log Kow är däremot medel och atrazins nedbrytningsprodukter har hög 

löslighet. Halveringstiden är hos fem av de detekterade ämnena så hög att de räknas som måttligt 

persistenta och persistenta. Uppgift om halveringstid saknas för en av atrazins 

nedbrytningsprodukter. Sammantaget är de detekterade ämnena övervägande hydrofila och 

persistenta, vilket gör att slutsatserna Åkesson et al. (2013) kommit fram till stämmer även för de 

ämnen som detekterats i lägre halter. 

5.3. Riskbedömning 
För att bedöma den risk som olika ämnen utgör för människor kan en riskbedömning av ämnet 

genomföras. BAM är en nedbrytningsprodukt från Diklobenil och är ett av de ämnen i den här 

undersökningen som detekterades över gränsvärdet på 0,1ug/l. Björklund et al. (2011) har 

genomfört en riskvärdering för Diklobenil och dess nedbrytningsprodukt BAM (2,6-

diklorbensamid). På grund av att BAM är persistent och har hög löslighet och rörlighet i vatten 

övervakar många länder förekomsten av BAM i grundvattnenbrunnar. I de tusentals prover som 

analyserats i dessa länder låg halterna under gränsvärdet i 78 till 100 procent av fallen. Den 

högsta halten som rapporterats är i ett Danskt extremfall med en halt på 560 ug/l. Prov med en 

halt över 10 ug/l detekteras sällan. 

 

Vid riskvärderingar används uttrycket LOAEL som står för den lägsta koncentration där ett ämne 

påverkar försöksdjur (EPA, 2014b). På råttor har BAM en LOAEL på 5mg/kg/dag. Det innebär 

att om en människa med en vikt på 70 kilo skulle dricka två liter vatten om dagen med de högsta 

halterna av BAM som någonsin uppmätts, 560 μg/l, så skulle mängden den personen konsumerar 

ändå ligga 313 gånger under säkerhetsmarginalen utifrån LOAEL på råttorna (Björklund et al, 

2011). Förutom LOAEL finns även uttrycket NOAEL vilket står för den högsta koncentration av 

ett ämne som försöksdjur kan utsättas för utan att påverkas (EPA, 2014b). För ett barn som väger 

25 kilo skulle ett sådant intag som beskrevs ovan av BAM betyda att barnet konsumerar 44,8 

μg/kg/dag. Det allra lägsta NOAEL som finns registrerad för BAM är 2.5 mg/kg/dag och utifrån 

detta skulle barnet trots den höga koncentrationen ligga 56 gånger under säkerhetsmarginalen. 

BAM har hög vattenlöslighet och det är troligtvis detta som leder till dess låga giftighet. Den 

höga vattenlösligheten kan göra att ämnet inte tas upp av kroppen utan utsöndras i urinen. Det 

innebär att BAM endast påverkar kroppen under en kort tid och inte ackumuleras (Björklund et 

al, 2011). 
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Riskbedömningen av BAM innebär att även om de halter som detekterats i dricksvattnet i 

Laholm ligger över gränsvärdet så är de långt under de koncentrationer som visat sig ge effekter 

på försöksdjur. Därför bedöms det utifrån riskbedömningen ovan inte ge några hälsoeffekter att 

dricka vatten innehållande de koncentrationer av BAM som uppmätts i Laholm. Denna 

riskbedömning är dock utförd på endast ett ämne och säger ingenting om ämnets giftighet i 

kombination med andra eventuella bekämpningsmedelsrester i vattnet. 

5.4. Marktyper och grundvatten 
Vattnets omsättning är viktig för spridning av föroreningar. En högre omsättning av vattnet leder 

till att föroreningen späds ut mer. Vatten sjunker först ner genom den omättade zonen närmst 

markytan tills det kommer till ett grundvattenmagasin. Allt vatten som infiltreras ner genom 

marken blir dock inte till grundvatten eftersom en del tas upp av växter. I grundvattenmagasin är 

markens porer, sprickor och andra hålrum helt vattenfyllda. I Sverige varierar 

grundvattenbildningen beroende på årstid, där den största bildningen sker under förvåren, med 

snösmältning och under hösten på grund av den höga nederbörden. Grundvattenytan i Sverige 

följer till stor del topografin och finns ofta på ett par meters djup. Orsaken till den relativt höga 

grundvattennivån beror bland annat på att den stora mängden nederbörd leder till att jordlager 

och berggrund får lägre vattenförande förmåga (Sundqvist et al. 2009). Grundvattennivån var 

relativt hög på många av de undersökta brunnarna i Laholm och detta kan då bero på att den 

vanligtvis stora mängden nederbörd gör att grundvattnet fylls på i snabbare takt än på andra 

platser. Vid provtagningstillfällena var dock nederbörden lägre än normalt, vilket tas upp i 

avsnitt 5.5. nedan. 

Jordens egenskaper spelar en viktig roll i hur ämnen rör sig och för dricksvattenkvalitén. SGU:s 

jordartskarta (SGU, 2014) visar att de vanligaste jordtyperna i Laholm är isälvssediment, morän 

och sand. Larsson (2008) menar att kornstorleken är en av de viktigaste faktorerna för jordens 

egenskaper. Större kornstorlek leder således till högre permeabilitet. Leriga jordar kan innehålla 

olika mycket lerpartiklar, men permeabiliteten hos lera har mer att göra med spänning och 

struktur än storleken på kornen (Larsson, 2008).  I områden med isälvsavlagringar är den 

vattenförande förmågan högre, vilket kan leda till en lägre grundvattennivå. Jordarter som grus 

och sand har hög genomsläpplighet medan jordarter som silt och lera begränsar perkolation av 



26 
 

grundvatten. En djupare perkolation av grundvatten hindras till stor del av jordarter som lera och 

silt. Vattenlösliga bekämpningsmedel och andra föroreningar kan perkolera ner i jordlagret och 

där tränga in i små sprickor och porer i jorden och hållas kvar under en längre tid  (Sundqvist et 

al. 2009). Bekämpningsmedelsrester påträffades till största del i grovkorniga jordlager i Laholm, 

vilket den höga permeabiliteten kan ha bidragit till. Det gör grundvattnet sårbart att ämnena 

snabbt kan ta sig ner. Bekämpningsmedelsrester hittas även i mer leriga jordar, där porer och 

grövre material kan bilda sprickor som föroreningen kan perkolera genom. 

5.5. Nederbördsmängder - risk för läckage av ytvatten 

Enligt statistik från SMHI (2014) så har nederbördsmängden i Laholm under mars månad varit 

lägre än de senaste tio årens mätningar. De 10 mm regn som föll i Laholm under mars månad 

2014 kan jämföras med januari månad 2006 då undersökningen i Landskrona genomfördes och 

det föll 25 mm i Landskrona och Laholm. Vid lägre nederbördsmängder kan risken vara mindre 

för att ytligt vatten kommit in i brunnen och blandats med grundvattnet.  

Om ytvattnet blandas med grundvattnet genom läckage till en brunn är risken större att det 

innehåller rester av bekämpningsmedel eftersom dessa ämnen inte hunnit brytas ner biologiskt 

och kemiskt eftersom vattnet inte filtrerats genom marken (SLU, 2013c).  

Bekämpningsmedel bryts övervägande ner biologiskt av mikroorganismer som svampar och 

bakterier vars enzymer kan utnyttja bekämpningsmedlen som energikälla (SLU, 2013c). 

Biologisk nedbrytning gynnas av högre marktemperaturer vilket gör att tiden 

bekämpningsmedlen transporteras genom jorden är extra viktig i ett land som Sverige med 

kallare klimat eftersom nedbrytningen sker långsammare (Löfgren och Tollebäck, 2012). Den 

kemiska nedbrytningen påverkas mycket av pH-värdet på vattnet i marken (SLU, 2013c). 

I denna undersökning är det därför troligt att det vatten som finns i många av brunnarna 

verkligen är grundvatten och att eventuella ämnen som fanns lösta däri från början hunnit brytas 

ner under sin transport genom marken. 

5.6. Brunnarnas egenskaper 
I Sverige är det vanligast med bergborrade och grävda brunnar. Vilken typ av brunn som 

installeras beror på områdets geologi, mängden vatten som ska användas och vilken kvalitet 

vattnet behöver ha (Socialstyrelsen, 2006b). I denna undersökning var ungefär två tredjedelar av 
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brunnarna grävda, en tredjedel borrade och några var borrade i gamla grävda brunnar. 

Föroreningar kommer oftast in i brunnen via brunnslock, ledningsanslutningar eller 

brunnsväggar som inte är helt täta. Därför är det viktigt att kontrollera dessa delar för att 

säkerställa vattenkvaliteten. Grävda brunnar och borrade brunnar som anlagts för grunt i 

sprickigt berg är de som främst riskerar att påverkas av yttre faktorer (Socialstyrelsen, 2006b). 

Bergborrade brunnar skyddar oftast bättre mot föroreningar än brunnar i jordlagren eftersom de 

ligger djupare och grundvattnet oftast renats under en längre tid innan det nått dessa djup 

(Geotec, 2013).  

Resultatet i denna undersökning stämmer väl överens med det som Socialstyrelsen skriver 

eftersom det var en betydligt större del av de grävda brunnarna som var förorenade av 

bekämpningsmedel. Endast en borrad brunn innehöll bekämpningsmedelsrester. Den var två år 

gammal och borrad på före detta åkermark. Eftersom djupen hos både de grävda och borrade 

brunnarna var olika kan ingen koppling göras mellan brunnens djup och förekomst av 

bekämpningsmedel.  

En grävd brunn kan anläggas där grundvatten finns på ett lågt djup i jordlagret, ungefär fem till 

sex meter. Eftersom en grävd brunn innehåller ett mer ytligt grundvatten än en borrad brunn är 

risken större att den påverkas av föroreningar från omgivningen. Därför är placeringen av en 

grävd brunn samt skyddsåtgärder viktiga (SGU, 2013). En grävd brunn som anläggs idag består 

av täta cementringar som byggs några decimeter upp över markytan och hindrar ytvatten och 

vatten i översta jordlagren från att rinna in. Vattnet till brunnen kommer in från botten genom ett 

gruslager (Geotec, 2013). 

De 32 grävda brunnar som inspekterades vid provtagningen var i mycket varierande skick med 

avseende på täthet. Provresultaten visar tydligt att en större del av de stensatta och tegelsatta 

brunnarna innehöll bekämpningsmedel, däribland brunnarna med halter över gränsvärdet. Det 

beror på att detta inte är en tät konstruktion, utan vatten kan tränga in från de översta jordlagren i 

glipor mellan tegelstenar eller stenar. 

5.7. Jämförelse av Laholms analysresultat med tidigare studier 
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Nedan presenteras en del av resultaten från de tidigare undersökningarna av 

bekämpningsmedelsrester som presenterades i avsnitt 2.1. och jämförs med resultatet i Laholm. 

En kort sammanställning visas nedan i tabell 7. 

Tabell 7. Sammanställning av antal prov, plats och vanligast detekterade ämnen i Laholm och de tidigare 

undersökningarna. 

Författare  Antal prov Plats Vanligast detekterade 
ämnen 

Olofsson & Jönson, 2014 50 Laholms 
kommun 

BAM, atrazin 

Brüsch et al. 2004 628 Danmark BAM, triaziner, atrazin 

Stigsdotter, 2008 100 Landskrona BAM, atrazin, bentazon 

Kreuger et al. 2009 Ca 900 (flera 
provtagningar) 

Gotland Bentazon 

Blekinge län, 2002 10 Blekinge BAM, atrazin, 
desetylatrazin, 

Miljökontoret, Hörby, 
2004/05 

20 Hörby kommun BAM, atrazin, bentazon 

Löfgren & Tollebäck, 
2012 

64 Hallands län BAM, atrazin, metribuzin-
diketo 

 

I en studie från Danmark (Brüsch et al. 2004) analyserades 628 brunnar. En tredjedel av 

brunnarna var grävda, en tredjedel borrade och resterande var i huvudsak borrade i äldre grävda 

brunnar. I 366 av brunnarna, vilket motsvarar 58 procent, påträffades bekämpningsmedelsrester. 

I 223 brunnar, 35 procent var halterna högre än gränsvärdet på 0,1 µg/l. De bekämpningsmedel 

som förekom mest frekvent var;  

 

● BAM (41 procent)  

● Triaziner och nedbrytningsprodukter (ca 35 procent)  

● Atrazin (ca 18 procent)  

● Terbuthylazin och Deethylbuthylazin (ca 8 procent)  

● Glyfosat och AMPA (ca 8 procent).  

 

Totalt låg halterna i 35 procent av brunnarna över gränsvärdet på 0,1 µg/l. Undersökningens 

resultat visade att de grävda brunnarna oftare innehöll bekämpningsmedelsrester, 82 procent 
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varav i 56 procent av dem med halter över 0,1 µg/l. I brunnar borrade i en äldre grävd brunn 

detekterades rester av bekämpningsmedel i 56 procent varav 32 procent över 0,1 µg/l. I borrade 

brunnar hittades bekämpningsmedelsrester i 39 procent varav 22 procent över 0,1 µg/l (Brüsch et 

al. 2004).  

Då Danmarks undersökning är gjord på 628 brunnar och Laholms på 50 brunnar är det svårt att 

göra några jämförelser på andra parametrar än detekterade ämnen och vilken sorts brunnar som 

innehöll mest bekämpningsmedelsrester. I de båda undersökningarna påträffades 

bekämpningsmedelsrester oftast i grävda brunnar. BAM är fortsatt det mest förekommande 

ämnet i både Danmark och Laholm. Även atrazin och olika nedbrytningsprodukter detekteras i 

hög grad. Eftersom undersökningen som Brüsch et al. (2004) gjort är mycket ingående och 

omfattande skulle deras metodik kunna ligga till grund för ytterligare studier i Sverige, vilket den 

gjorde för Landskronas del. 

Landskrona kommun (Stigsdotter, 2008) har analyserat dricksvattnet i 100 enskilda brunnar i 

kommunen för att undersöka förekomsten av kemiska bekämpningsmedelsrester, nitrat, nitrit och 

bakterier. Provtagningen gjordes i kökskranen på kallt vatten i enlighet med dåvarande SOSF 

2003:17. Resultatet visade att det fanns rester av bekämpningsmedel i 43 av de provtagna 

brunnarna och 35 av dessa hade så höga värden att vattnet klassas som otjänligt enligt 

Livsmedelsverkets försiktighetsmått för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2013b). 

Bekämpningsmedel som detekterades i mer än två brunnar redovisas i tabell 8 nedan;  

 

 

Tabell 8. Fynd av bekämpningsmedel i Landskrona (Stigsdotter, 2008). 

Bekämpningsmedel Antal fynd 

BAM (2,6-diklorbensamid) 37 brunnar 

Atrazin samt nedbrytningsprodukter 11 brunnar 

AMPA (nedbrytningsprodukt från glyfosat) 4 brunnar 

Bentazon 7 brunnar 

Isoproturon 3 brunnar 

Klopyralid 3 brunnar 

 

Resultatet i Laholm skiljer sig en del från resultatet i Landskrona. Landskronas undersökning 

baserades på ett större antal brunnar och jordarterna de provtagna brunnarna ligger i skiljer sig åt. 
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Brunnarnas placering skiljer sig också åt i de båda undersökningarna. I Laholm är de geografiskt 

spridda över hela kommunen, medan brunnarna i Landskrona är mer koncentrerade till olika 

områden. I Landskrona ligger i stort sett alla brunnar i jordbruksmark, medan hälften av 

brunnarna i Laholm ligger i skogsmark där det inte påträffades några rester av 

bekämpningsmedel. Detta är en faktor som gör resultaten svåra att jämföra med varandra.  

I Landskrona låg 43 brunnar i moränlera, 25 brunnar i morän, 16 brunnar i isälvssediment/sand, 

6 brunnar i sand, 5 brunnar i silt och ett fåtal brunnar i lera och torv. Moränlera är en morän som 

innehåller 15 viktprocent av lera (Nationalencyklopedin, 2014) och är således inte särskilt 

genomsläpplig. I Landskrona var dricksvattnet i nära hälften av brunnarna (21 av 43) i moränlera 

otjänligt och två procent hade påvisade halter av bekämpningsmedel. Av brunnarna i 

isälvssediment hade Landskrona en högre fyndprocent än Laholm (25 mot 14 procent). De 

brunnar där Landskrona och Laholm hade ungefär lika många av är de brunnar som låg i morän 

och sand, där fyndfrekvensen för Landskrona för morän var 52 procent och för sand 16 procent. 

För Laholm var fyndfrekvensen för morän 14 procent och för sand 28,5 procent. Eftersom 

uppgifterna om jordarter endast baseras på SGU:s jordartskarta och GIS-programmet Solen är 

uppgifterna inte helt tillförlitliga. Mer ingående undersökningar om jordarterna kan behövas för 

att dra sådana slutsatser. 

Det som går att utläsa är dock att Landskrona hade en högre andel otjänligt dricksvatten i 

brunnarna, framför allt i de grävda och att de till största delen förekom i moränlera och morän 

och att BAM var det ämne som påträffades mest frekvent i båda undersökningarna.  

I Gotlands båda undersökningar förekom Bentazon mest frekvent.  Bentazon förekom inte i de 

provtagna brunnarna i Laholm. Andra bekämpningsmedelsrester som förekom på Gotland var 

Atrazin, terbulylatrazin, BAM och mekoprop. Gotland har som målsättning att inget dricksvatten 

skall innehålla halter som överstiger 0,025 µg/l för enskilda bekämpningsmedel (Kreuger et al. 

2009).  

År 2002 gjorde Blekinge län en utökad undersökning av bekämpningsmedelsrester i 10 enskilda 

brunnar. I fyra av brunnarna detekterades rester av bekämpningsmedel och två av brunnarna 

hade halter över 0,1 µg/L. De bekämpningsmedel som detekterades var atrazin, desetylatrazin, 

desisopropylatrazin, BAM, simazin och terbutylazin (Blekinge län, 2002).  
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Miljökontoret i Hörby kommun genomförde en mindre undersökning av 

bekämpningsmedelsrester i 20 enskilda brunnar år 2004 - 05. I sju av brunnarna fanns det rester 

som översteg 0,1 µg/l och ytterligare sex brunnar hade påvisade halter. Atrazin och BAM var de 

ämnen som förekom mest frekvent, medan bentazon hade högst uppmätt halt på 2,0 µg/l (Hörby 

kommun, 2005). Totalt påvisades rester i 65 procent av brunnarna i Hörby mot 18 procent i 

Laholm. De vanligast förekommande ämnena, BAM och atrazin påträffades även i Laholm.  

Löfgren och Tollebäck (2012) har gjort en sammanställning av den regionala 

grundvattenövervakningen för länsstyrelsen i Hallands län. Undersökningen skiljer sig från 

provtagningen i Laholm på sådant sätt att syftet var miljöövervakning och togs på 

grundvattenkällor istället för i dricksvattenkranar. Resultatet är ändå intressant eftersom det rör 

bekämpningsmedelsrester i grundvatten i samma län.  Provtagningarna genomfördes under år 

2008 till 2011. Övervakningen inriktade sig på analyser från grundvattenkällor i anslutning till 

jordbruksmark. 

Sammanställningen visade att 16 av de 64 proverna innehöll bekämpningsmedel. Två av 

proverna hade värden över SGU:s riktvärde för grundvatten (0,1 µg/l för enskilt ämne och 0,5 

µg/l totalt) och 14 prover hade värden nära riktvärdet. Det krävs där ytterligare övervakning för 

att se om trenden vänder. Bekämpningsmedel som detekterades i mer än två prover: 

Tabell 9. Fynd av bekämpningsmedel i Hallands län (Löfgren & Tollebäck, 2012). 

Bekämpningsmedel Antal fynd 

BAM (2,6-diklorbensamid) 4 

Atrazin samt nedbrytningsprodukter 9 

Bentazon 1  

Diuron 1  

Metribuzin-diketo 3 

 

Av de ämnen som påträffades i undersökningen hittades tre av dem även i Laholm; Atrazin (och 

nedbrytningsprodukter), BAM och metribuzin-diketo. Bentazon och diuron fanns inte i de 

brunnar som provtogs i Laholm. Bentazon har en hög rörlighet i mark och används som 

ogräsmedel för exempelvis stråsäd och baljväxter. Diuron finns med i EU:s ramdirektiv som 

prioriterat ämne och har varit förbjudet i Sverige sedan 1992. Tidigare användes det som 

ogräsmedel på bland annat vägar och banvallar (Löfgren och Tollebäck, 2012).  
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5.7.1. Regionala Pesticiddatabasen 

Den regionala pesticiddatabasen är en databas som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) driver. 

Där samlas analysresultat från undersökningar av växtskyddsmedel i grund- och ytvatten. 

Databasen skapades 1996 i ett försök att följa trender och förekomst av olika växtskyddsmedel. 

Under 2010 uppdaterades databasen då 84 procent av landets kommuner inkom med svar från ett 

stort antal analyser av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten, utförda mellan år 2007 och 2009.  

Det ämne som mest frekvent påträffades var BAM (2,6-diklobensamid), både i grund- och 

ytvatten. Ämnet förekom i en femtedel av de analyserade proverna och överstiger oftare än andra 

ämnen gränsvärdet på 0,1 µg/l. Resultatet är lägre än Laholms, där BAM påträffades i 55,5 

procent av de nio brunnar med detekterade halter av bekämpningsmedel. Även i övriga studier 

som gjorts i Sverige är BAM det ämne som förekommer mest frekvent. Ämnena bentazon och 

atrazin, med nedbrytningsprodukterna desetylatrazin respektive desisopropylatrazin, förekommer 

också (Kreuger et al. 2013).  

5.8. Miljömål 
Miljökvalitetsmålen “Grundvatten av god kvalitet” och “En giftfri miljö” bedöms inte vara 

möjliga att uppnå till 2020. För att bidra till målen finns det dock åtgärder som att  användare av 

kemiska bekämpningsmedel bör få en kontinuerlig utbildning. Detta för att minska användningen 

av bekämpningsmedel, men även för att läckage av ämnena inte ska ske. Det kan till exempel 

handla om obligatoriska sprutförarutbildningar och rådgivning. Det bör också värnas om de 

föreskrifter och rekommendationer som finns för skyddsområden och skyddsavstånd som finns 

för yt- och grundvatten (Regeringen, 2014). I Laholm används endast grundvatten som 

dricksvattenförsörjning, där de största resurserna finns i den östra delen av kommunen. 

Skyddsområden ska beaktas i all samhällsplanering (Laholm, 2012). För att säkerställa att 

lantbrukare håller de skyddsavstånd som finns är de skyldiga att föra en sprutjournal (KEMI, 

2014b). I ett mer långtgående perspektiv handlar det främst om att hitta alternativ till dagens 

kemiska bekämpningsmedel. Dagens livsmedelsproduktion vilar på ett tungt kemikalieberoende 

(Regeringen, 2014). I Laholm påträffades bekämpningsmedel i 18 procent av brunnarna. Även 

om det är en mindre del än vad som exempelvis påträffades i Landskrona så är det väldigt många 

brunnar som innehåller bekämpningsmedel om den procenten är representativ för resten av 

kommunens ca 4500 enskilda brunnar. Positivt var att halterna till största delen låg långt under 
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rådande gränsvärden. Enligt Livsmedelsverket (2014) saknas det dock kunskap om vilka 

kumulativa effekter som exponering för flera olika bekämpningsmedel kan ge upphov till.  

5.9. Felkällor  

Vattnets kvalitet kan ändras under årets gång beroende på varierande nederbördsmängder och 

perioder för spridning av bekämpningsmedel. I den här undersökningen har endast en 

provtagning gjorts men för att få information om eventuella skiftningar i värden skulle 

provtagningen behöva upprepas vid fler tillfällen.  

Bakterier och nitrat har inte analyserats i proverna vilket gjordes i bland annat Landskronas 

undersökning (Stigsdotter, 2008). Förekomst av bakterier och nitrat kan ge en fingervisning om 

brunnens täthet vilket har betydelse för om det verkligen är grundvatten som provtagits eller om 

ytvatten läcker in i brunnen (Stigsdotter, 2008). Dessa analyser skulle dock ha ökat kostnaden för 

undersökningen. Även om en brunn inte innehåller bekämpningsmedel så kan den vara otjänlig 

med avseende på bakterier eller andra parametrar. 

Laboratoriets mätosäkerhet var för de flesta ämnen 45 procent vilket är en relativt hög 

mätosäkerhet. För ämnena glyfosat och ampa var mätosäkerheten endast 10 och 15 procent vilket 

är en stor skillnad. Det betyder att den egentliga halten på ett prov kan vara 45 procent högre 

eller lägre än värdet i analysresultatet. 

Laboratoriet har en Rapporteringsgräns vid 0,01 µg/l vilket betyder att fler prover kan innehålla 

bekämpningsmedelsrester, men då i så låga halter att de inte kan detekteras i laboratoriets 

analyser. 

En del fastigheter hade vattenfilter installerade och dessa har inte kopplats ur innan 

provtagningen eftersom det är dricksvattenkvalitén som har bedömts. Inget av filtren har varit 

avsett för att avskilja bekämpningsmedelsrester men möjligheten finns att ämnen är bundna till 

exempelvis järn i vattnet och då fångas upp tillsammans med järnet om ett järnfilter är installerat.  

En del checklistor har inte fullständiga svar eftersom det saknades uppgifter om en del brunnar. 

Detta rör sig dock endast om ett fåtal brunnar. Vi valde ändå att ta med brunnarna i 

undersökningen eftersom uppgifterna var svåra att kontrollera innan provtagningstillfället. Det 
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skulle även varit svårt att hitta alternativa brunnar utan fullständiga uppgifter inom tidsramen för 

undersökningen. 

5.10. Etiska aspekter 
Detta examensarbete grundar sig på uppgifter från privatpersoners enskilda brunnar. Under 

arbetets gång har uppgifter kontinuerligt diarieförts och förvarats på miljökontoret i Laholm. Av 

hänsyn till de som deltagit i undersökningen har inga personuppgifter eller 

fastighetsbeteckningar tagits med i rapporten. Fastighetsägare har tagit del av analysresultaten.  

5.11. Förslag till fortsatt forskning 
Till skillnad från Danmark har Sverige en bit kvar innan vi vet hur mycket 

bekämpningsmedelsrester dricksvattnet från enskilda brunnar innehåller. Det kommunala 

dricksvattnet kontrolleras regelbundet, men för enskilda brunnar finns endast rekommendationer 

för provtagning. Analyserna är dessutom kostsamma, vilket gör att brunnsägare tenderar att avstå 

från en regelbunden kontroll av bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet. Resultatet från 

undersökningen av enskilda brunnar i Laholm visade att rester av bekämpningsmedel främst 

påträffas i jordbrukslandskapet. En fördjupad undersökning av enskilda brunnar i jordbruksmark 

i Laholm är ett naturligt nästa steg. Detta för att få vetskap om eventuella områden med förhöjda 

halter och för att göra allmänheten medvetna om situationen. Det skulle även vara önskvärt med 

forskning kring kumulativa effekter då dricksvattnet i många fall är förorenat av flera olika 

bekämpningsmedelsrester.  
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6. Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att få en översiktlig bild av förekomsten av 

bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet i enskilda brunnar i Laholms kommun. Resultaten visar 

att det finns brunnar med påvisade halter och brunnar med otjänliga halter av bekämpningsmedel 

i dricksvattnet. Majoriteten av brunnarna ligger i jordbrukslandskapet, men två av brunnarna med 

påvisad halt ligger i mellan- och skogsbygd. Detta ger en indikation på att 

bekämpningsmedelsrester är vanligare i jordbrukstäta områden och att det bör övervakas i större 

skala än vad som sker i Laholms kommun i dagsläget. Däremot kan inte alla ämnen kopplas till 

jordbruk  även om de detekterades i jordbruksområden, exempelvis atrazin och BAM. Det kan ha 

sin förklaring i att de har använts på exempelvis järnväg, gårdsplan och övriga ytor. 

Resultaten visar också att bekämpningsmedel som sedan länge varit förbjudna fortfarande hittas i 

dricksvattnet eftersom de bryts ned långsamt. Det är därför svårare att sätta in specifika 

skyddsåtgärder mot sådana ämnen. Detta är något som är viktigt att beakta vid godkännande av 

nya bekämpningsmedel. Kanske ger de en påverkan på grundvattnet och därmed dricksvattnet 

som inte kunde förutses. Det finns också en risk att olika nedbrytningsprodukter kan vara mer 

toxiska eller mer persistenta än ursprungsprodukten.  

För att kunna förstå var ämnen som detekteras kommer ifrån vore det en fördel att samla in 

information om bekämpningsmedelsanvändning från markägare i närområdet.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Uppgifter om samtliga brunnar 

Kartnummer Bekämp. Brunnstyp Inre beklädnad Placering Djup Ålder Jordart 

1 <0,01 Grävd Stensatt Gårdsplan 6 m år 1910 Isälvssediment, sand-grus 

2 <0,01 Grävd Cementringar Gårdsplan 7 m år 1980 Sand  

3 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 5,5 m 
år 1964-
67 Isälvssediment, sand-grus 

4 <0,01 Borrad   Gräsmatta 95 m år 1990 Morän 

5 <0,01 Grävd Cemetringar Skogsmark ? 
? (hus 
1965) Morän 

6 <0,01 Grävd Cementringar Gårdsplan 3-4 m 42 år Isälvssediment, sand-grus 

7 <0,01 Grävd Cementringar Åker 5,5 m år 1955 Isälvssediment, sand-grus 

8 <0,01 Borrad   Gräsmatta 80 m år 1983 Morän 

9 0,04 Grävd Tegelsatt Gräsmatta 10 m 150 år Sand 

10 <0,01 Borrad   Gräsmatta 70 m år 1986 Sand 

11 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 6 m år 1960 Morän 

12 <0,01 Grävd Tegelsatt Gräsmatta 4 m 
? 
(gammal) Sand 

13 <0,01 Borrad i grävd   Gräsmatta 35 m år 1985 Isälvssediment, sand-grus 

14 0,02 Grävd Stensatt Gårdsplan ? ca 100 år Morän 

15 <0,01 Grävd Tegelsatt Gårdsplan 4 m ? Isälvssediment, sand-grus 

16 <0,01 Borrad i grävd   Gårdsplan 66 m år 1977 Isälvssediment, sand-grus 

17 <0,01 Borrad   Gräsmatta 70 m 15 år Morän 

18 <0,01 Borrad + Grävd 
Grävd: 
Betongringar Skogsmark 

160 m, 
6-7 m 

år 1982 
+ 1965 Morän 

19 <0,01 Borrad   Gräsmatta 47 m 7-10 år Morän 

20 <0,01 Borrad   Gräsmatta 110 m år 1992 Morän 

21 <0,01 Borrad   Gårdsplan 60 m år 2004 Morän 

22 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 5,5 m år 1987 Morän 

23 0,01 Grävd Cementringar Gårdsplan ? 10 år Isälvssediment, sand-grus 

24 <0,01 Grävd Cementringar Gårdsplan 4-5 m 10 år Isälvssediment, sand-grus 

25 0,02 Grävd Cementringar Gårdsplan 4 m 
> år 
1958 Isälvssediment, sand-grus 

26 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 5 m 30 år Morän 

27 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 5-6 m 
1960-
talet Sand 

28 <0,01 Grävd Cementringar Åker ? 13 år Morän 

29 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 4 m år 1965 Isälvssediment, sand-grus 

30 <0,01 Borrad   Gräsmatta 65 m år 1992 Isälvssediment, sand-grus 

31 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 5 m år 1978 Morän 

32 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 6-7 m 
1960-
talet Isälvssediment, sand-grus 

33 <0,01 Grävd Cementringar Källare ? ? Isälvssediment, sand-grus 

34 <0,01 Grävd Tegelsatt Gårdsplan 3-4 m 100 år Sand 

35 <0,01 Borrad   Gräsmatta 97 m år 1984 Morän 

36 0,03 Grävd Cementringar Gårdsplan 5-6 m ca 40 år Morän 

37 <0,01 Borrad   Gårdsplan 70 m år 2004 Morän 
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38 0,39 Grävd 
Cement uppe, 
tegel längre ner Gräsmatta 7-8 m 

ca år 
1940 Sand 

39 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 8 m år 1979 Isälvssediment, sand-grus 

40 <0,01 Borrad   Gräsmatta 100 m år 1994 Isälvssediment, sand-grus 

41 <0,01 Grävd 
Betongstenar 
(som tegel) Gårdsplan 7 m år 1920 Isälvssediment, sand-grus 

42 0,05 Grävd Cementringar Åker 5 m år 1976 Lera-Silt 

43 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta ca 5 m år 1945 Morän 

44 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta 2,45 m år 1946 Isälvssediment, sand-grus 

45 <0,01 Borrad   Gräsmatta 103 m år 1992 Morän 

46 <0,01 Grävd Cementringar Gräsmatta ? ? Isälvssediment, sand-grus 

47 
1,07 

Grävd Tegelsatt Gårdsplan ? (4 m) 
? (hus 
1905) Isälvssediment, sand-grus 

48 <0,01 Borrad   Gårdsplan 120 m 10 år Morän 

49 0,05 Borrad   Gårdsplan 95 m år 2011 Morän 

50 <0,01 Borrad   Gräsmatta 88 m år 1992 Isälvssediment, sand-grus 
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Bilaga 2. Checklista bekämpningsmedelsprojektet 
Fastighetsinformation 

Fastighetsbeteckning: 

 

Fastighetsägare: 

 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 

 

Telefon (dagtid): 

 

Mobil: 

 

E-post:  

 

 

Uppgifter om brunnen 

Adress: 

 

Provtagningsplats:  

 

Koordinater: 

 

Antal personer som brunnen betjänar: 

 

Husets användning:  
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  Permanent bostad     Fritidsbostad     Verksamhet:_____________________  
    

Filter: 

 

 

(Alternativ?) 

 

 

 

  

Checklista 

Typ av brunn: 

 

  Grävd brunn     Bergborrad brunn     Rörspets   

  Vattenfilter       Annan:_____________________   

 

Placering: 

 

  Gräsmatta     Gårdsplan     Åker   

  Annan:_____________________   

 

Ålder? 
 

Djup? 

 

Status (inre beklädnad, lukt, övrigt): 
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Tidigare analyser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:____________________ 

 

Provtagare:_________________ 
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Bilaga 3. Informationsbrev anmälda 
INFORMATION 

2014-03-27 

DNR: xxxx-xxxxx 

Xxx xxx 

Xxx xxxxx 

xxxxxx 

 

 

 

Bekämpningsmedelsprojekt 2014 

Hej! 

Du har anmält din brunn till vårt bekämpningsmedelsprojekt och är välkommen att delta i 

undersökningen.   

Under våren 2014 kommer miljökontoret att ta prover på bekämpningsmedel i 50 enskilda brunnar i 

kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Laholms kommun och Högskolan i Halmstad. Proverna 

kommer att analyseras av Eurofins och analyserna bekostas av Laholms kommun. Provtagningen 

genomförs av Sophie Olofsson och Elin Jönson som går sista året på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. 

Resultaten kommer att utvärderas och sammanställas av Sophie och Elin i deras examensarbete som ska 

vara färdigt under vårterminen 2014. 

Syftet med undersökningen är att vi ska få en bättre bild av hur det ser ut med bekämpningsmedelsrester i 

våra enskilda brunnar i kommunen.  

Vattenprovet kommer vi att ta inomhus, förslagsvis i kökskranen. En enkel checklista skickas med i 

det här brevet. Den fyller vi i tillsammans vid besöket. 

Har du några frågor går det bra att höra av dig till Lotta Peterson på Miljökontoret. 

Med vänlig hälsning 

Lotta Peterson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Telefon: 0430/151 43 

lotta.peterson@laholm.se 
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Bilaga 4. Informationsbrev ej anmälda 
INFORMATION 

2014-02-13 

DNR: xxxx-xxxxx 

 

 

 

 

Xxxx xxxx 

Xxxxx xxxxxx 

Xxxxx xxxxx 

 

 

 

  

Bekämpningsmedelsprojekt 2014 

 

Vill du vara med? 

Under våren 2014 kommer miljökontoret att ta prover på bekämpningsmedel i 50 enskilda brunnar i 

kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Laholms kommun och Högskolan i Halmstad. 

Provtagningen bekostas av Laholms kommun och arbetet genomförs av Sophie Olofsson och Elin Jönson 

som går sista året på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Resultaten kommer att utvärderas och 

sammanställas av Sophie och Elin i deras examensarbete som ska vara färdigt under vårterminen 2014. 

Syftet med undersökningen är att vi ska få en bättre bild av hur det ser ut med 

bekämpningsmedelsrester i våra enskilda brunnar i kommunen. Vill du vara med och få ditt 

dricksvatten analyserat? (analysen kostar normalt ca 5000 kr) 

Kontakta miljökontoret senast den 11 Mars. 

Med vänlig hälsning 

Lotta Peterson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Telefon: 0430/151 43 

lotta.peterson@laholm.se 
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Bilaga 5. Informationsbrev anmälda, tackat nej till 
INFORMATION 

2014-04-03 

DNR: xxxx-xxxxxx 

Xxxx xxxx 

Xxxx xxxx 

Xxxx xxxxx 

 

 

 

 

 

 

Bekämpningsmedelsprojekt 2014 

 

Hej! 

Du har anmält din brunn till provtagning av bekämpningsmedelsrester. För att få en geografisk spridning 

av provtagningen och en jämn fördelning av grävda och borrade brunnar har vi tvingats att välja ut vissa 

brunnar. Vi måste tyvärr meddela att din brunn inte har kommit med i undersökningen. 

Har du några frågor går det bra att höra av dig till Lotta Peterson på Miljökontoret. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lotta Peterson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Telefon: 0430/151 43 

lotta.peterson@laholm.se 
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Bilaga 6. Statement of contribution 
Vi som skrivit detta arbete är Elin Jönson och Sophie Olofsson. Vi har arbetat tillsammans med 

uppsatsens alla delar under arbetets gång. Förarbete och provtagning har genomförts gemensamt 

på miljökontoret och ute i fält i Laholm. Uppsatsen har sedan sammanställts gemensamt. Arbetet 

har delats upp så att en person ansvarat för att skriva ett första utkast av en del och sedan har vi 

gemensamt bearbetat dessa delar. Vi har arbetat i ett gemensamt Google-Docs dokument där vi 

båda haft översikt över alla delar under arbetets gång. Slutresultatet är en produkt av vårt 

gemensamma arbete. 
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