
Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och
samhällen år 2001

Barbro Ulén, Jenny Kreuger och Peter Sundin, SLU, Uppsala
Sammanfattning av Rapport 2002:4, Inst. miljöanalys och Ekohydrologi nr 63, Avd. vattenvårdslära.

För bekämpning av ogräs, svampar och insekter inom jordbruk och trädgårdsodling i Sverige
finns idag ca 220 olika preparat med ett 100-tal olika kemiska aktiva substanser. Under
odlingssäsongen 2001 mättes flera av dessa substanser i vattenprover från nio jordbruks-
bäckar, två större skånska åar och intilliggande samhällen samt en golfbana. Mätningarna
omfattade totalt 69 substanser, varav 49 var registrerade för försäljning. Dessa substanser
motsvarade 90% av mängden som såldes år 2000. De övriga 20 substanserna har tidigare varit
registrerade eller var nedbrytningsprodukter till vanliga ogräsmedel.

• I nio jordbruksbäckar återfanns sammanlagt 34 bekämpningsmedel och 5 nedbrytnings-
produkter vid ett eller flera tillfällen. I de två skånska åarna återfanns 21 bekämpnings-
medel och 4 nedbrytningsprodukter.

• Det var vanligen rester från de mest sålda ogräsmedlen som påträffades. Bentazon och
MCPA hittades i samtliga bäckar och i flertalet prov från åarna. Även andra fenoxisyror
samt glyfosat återfanns ofta.

• Enstaka fynd av ogräsmedel som nu har försvunnit från den svenska marknaden hittades
(atrazin, 2,4-D och simazin) samt några nedbrytningsprodukter av nya och gamla
substanser.

• I enstaka fall återfanns halter som kan inverka negativt på organismer i vattenmiljön. Det
gällde framför allt ogräsmedlet cyanazin.

• Halterna i bäckvatten från  tre lerjordsområden i Götalands norra slättbygder var högre än
i tre bäckar i södra Götaland. I norr och på Gotland var fynden få och halterna lägst.

• Avloppsvatten från samhällena hade ofta förhöjda koncentrationer av bl. a. ogrässubstan-
serna glyfosat och terbutylazin samt av nedbrytningsprodukterna AMPA (från glyfosat)
och BAM (från diklobenil, ej godkänd efter 1990).

• I dräneringsvatten från en golfbana återfanns svampmedlen iprodion och bitertanol.
• Resultaten visar på behovet av en långsiktig miljöövervakning som följer upp samhällets

åtgärder för att minska miljöriskerna med bekämpningsmedelsanvändningen.
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Figur 1. Lokalisering av de jordbruksbäckar
som ingått i undersökningen, samt genom-
snittlig lerhalt (%) i matjorden och odlingen i
avrinningsområdet under de senaste åren.
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ekämpningsmedel används inom jordbruket och trädgårdsodlingen för behandling mot
ogräs, svampangrepp och insektsangrepp. I bebyggda områden används de också i
trädgårdar, på gårdsplaner och på golfbanor. Hittills har bara en enda mera omfattande

och noggrann undersökning gjorts av bekämpningsmedel i ytvatten. I Vemmenhögsområdet i
södra Skåne har man under den senaste tioårsperioden kunnat visa på allt lägre halter i
vattendraget (se "läs mer"). De sjunkande halterna beror huvudsakligen på att lantbrukarna
blivit skickligare på att handskas med preparaten. I laboratorierna har man samtidigt lärt sig
att analysera flera ämnen och vid allt lägre koncentrationer.

Var och varför gjordes undersökningen?
Sommarhalvåret 2001 gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket den första mera omfattande
undersökningen av kemiska bekämpningsmedelsrester i vatten. Prover togs i 9 jordbruks-
dominerade bäckar i olika delar av Sverige (Figur 1). Vattenprov togs också från olika
punkter i två skånska åar; avloppsvatten och dagvatten från två samhällen, åvatten före och
efter passagen av samhället samt vid utloppet. Dessutom togs prov av vatten som dränerat en
golfgreen i Mellansverige. Syftet var att få en översiktlig bild av förekomsten av
bekämpningsmedelsrester i vattenmiljön.

Tabell 1. De 14 vanligaste fynden med halter ≥ 0,1 µg/l ordnade efter hur ofta de påträffades
(fyndfrekvens) i bäckarna samt substansernas försäljning. Vid många tillfällen uppmättes
dessutom substanserna i lägre halter eller påträffades som spår. Totalt var det 86 bäckprov, 35
åprov, 12 avloppsvattenprov samt 11 dagvattenprov

Substans Användning Fyndfrekvens  Försäljning

bäckar åar avlopp dagvatten  år 2000 (ton) *

glyfosat ogräsmedel 24% 20% 83%   9% 566
bentazon ogräsmedel 23% 63%   8%   0%   36
MCPA ogräsmedel 16% 34% 17%   0% 255
AMPA nedbryt. prod. 15%   3% 92%   0%
cyanazin ogräsmedel 10%   6%   0%   0%     0 **
terbutylazin ogräsmedel   8%   0% 25% 18%     0 **
fluroxipur ogräsmedel   7%   0%   0%   0%   26
metribuzin ogräsmedel   7%   0%   0%   0%    7
isoproturon ogräsmedel   6% 11%   0%   0% 115
mekoprop ogräsmedel   6%   3%   0%   0%   63
diklorprop ogräsmedel   5%   3%   0%   0%   60
klopyralid ogräsmedel   5%   0%   0%   0%     6
azoxystrobin svampmedel   3%   6%   0%   0% 38
propikonazol svampmedel   3%   0%   0%   0% 12

nedbryt. prod.  =  nedbrytningsprodukt av ogräsmedel (AMPA från glyfosat)
*    försålda kvantiteter under 2001 har ännu inte offentliggjorts (2002-03-25)
**  försäljningen varierar år från år och terbutylazin och cyanazin har sålts tidigare år

Tabell 2. Fyndfrekvens för substanser (≥ 0,1 µg/l) som har påträffats men som  inte längre säljs. Vid
flera  tillfällen uppmättes dessutom substanserna i lägre halter eller påträffades som spår. Detta gäller
speciellt atrazin och BAM i sydsvenska åar, avloppsvatten och dagvatten. I en bäck gjordes också
enstaka fynd av låga halter av lindan och i avloppsvatten påträffades vid ett tillfälle spår av diuron

Substans användning Fyndfrekvens Avregistrering

bäckar åar avlopp dagvatten år

atrazin ogräsmedel   1%   0%   0%   0%         1989
BAM nedbryt. prod.   1%   0% 33% 18%         1990 *
2,4-D ogräsmedel   1%   0%   0%   0%         1990
simazin ogräsmedel   1%   0%   0%   0%         1994
nedbryt. prod. = nedbrytningsprodukt av ogräsmedel (BAM från ogräsmedlet diklobenil)
* gäller modersubstansen
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Figur 2. Vattenflöde, provtagningstidpunkt och summakoncentration av alla substanser som har kunnat
kvantifieras vid varje provtagning i jordbruksbäckarna och i utloppet av två skånska åar. Vid tom pil har inga
substanser kvantifierats. Flöde för område 34 har ännu inte kunnat beräknas.
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När hittade man substanserna i jordbruksbäckarna?
Våren 2001 var relativt kall och nederbördsfattig. Bortsett från mindre regn i början av juni
var vattenflödet litet under sommaren och en bäck (14) gick helt torr i början av augusti. Vid
stigande flöden efter en torrperiod kan substanserna sköljas ur från marken och halterna stiga,
medan längre perioder av höga flöden kan innebära en utspädning av substanserna. Eftersom
de flesta bäckar hade låga flöden under sommaren (Figur 2) kan detta ha inneburit en
koncentrering av substanserna.

Var hittade man de högsta halterna?
De högsta halterna fanns i bäckarna i norra Götaland (områdena 14, 18 och 21), medan de var
lägre i de södra delarna (områdena 34, 36 och 42). Enstaka förhöjda halter i områdena 14 och
21 under sommaren beror sannolikt på att någon form av missöden har inträffat. I en bäck i
nedre Norrland och i en bäck i Svealands slättbygder var halterna låga (Figur 2). Dessa två
områden har lägst andel åker och troligen också relativt liten användning av
bekämpningsmedel. I ett område på Gotland infiltrerar mycket av vattnet ner i grundvattnet
och vattenflödet i bäcken var låg. Även där var halterna bekämpningsmedelsrester låga.

Vilka ämnen hittade man och i vilka halter?
Det var oftast de mest sålda substanserna man återfann (Tabell 1), men dessutom några som
inte säljs länge (Tabell 2). Bentazon och MCPA hittades i alla jordbruksområden. De högsta
halterna var 10 resp. 4 µg/l. Terbutylazin hittades i 4 områden och den högsta halten var 20
µg/l. Glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA hittades nästan alltid i avloppsvatten.
Den högsta halten var 2 µg/l. Atrazin och BAM hittades ofta i avlopps- och dagvatten men
vanligtvis i lägre koncentrationer.

Vilken betydelse har de här ämnena för vattnen?
Det är svårt att uttala sig om hur de här ämnena kan påverka livet i ytvatten. För de flesta
finns det få undersökningar av betydelsen för vattenorganismer. För 22 av substanserna som
mättes finns det dock "ekologiska gränsvärden" framtagna i Nederländerna. Av Tabell 3
framgår att framför allt cyanazin skulle kunna påverka vattenmiljön, speciellt under juni och
juli i några bäckar. Andra ämnen vid enstaka tillfällen. I de större åarna var halterna alltid
lägre än dessa gränsvärden.

Tabell 3. Prov med substanser (i bokstavsordning) som hade högre halter  än de
ekologiska gränsvärdena för ytvatten

Substans Använd- Datum Plats Uppmätt Gränsvärde
ning halt MPC*

cyanazin ogräsmedel 11/6 bäck 21   0,9 0,19
cyanazin ogräsmedel 11/6 bäck 18   0,5 0,19
cyanazin ogräsmedel 25/6 bäck 21   0,4 0,19
cyanazin ogräsmedel   9/7 bäck 21   0,2 0,19
cyanazin ogräsmedel 13/8 bäck 18   0,2 0,19
cyanazin ogräsmedel 13/8 bäck 42   0,2 0,19
isoproturon ogräsmedel 30/7 bäck 42   0,4 0,32
isoproturon ogräsmedel 13/8 bäck 42   0,5 0,32
MCPA ogräsmedel 25/6 bäck 14 10 1,7
pirimikarb ogräsmedel   9/7 bäck 14   0,5 0,09

*Maximum Permissible Concentration enligt Crommentuin m. fl., J.Environ. Manag. 58 (2000) 297-312,

Läs mer
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