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Förord 
 
I denna rapport redovisas en sammanställning av bekämpningsmedel påträffade i halländska vattendrag 
och grundvatten. Dataunderlagen kommer från övervakning som har genomförts inom ramen för 
länsstyrelsens regionala miljöövervakning finansierad av Naturvårdsverket. 
 
En av miljöövervakningens viktigaste uppgifter är att följa upp miljömålen. Med hjälp av den regionala 
miljöövervakningen får vi en bild av miljötillståndet, vi kan följa trender och upptäcka nya hot på en 
översiktlig regional nivå. Den erhållna kunskapen används sedan i arbetet med att prioritera och 
genomföra åtgärder så att tillståndet i miljön kan förbättras och miljömålen på sikt kan uppnås. 
 
Analysresultaten som redovisas i denna rapport kommer att användas i statusklassningen av ytvatten 
och grundvatten inom arbetet för EU:s ramdirektiv för vatten. Resultatet kommer även att användas 
som underlag till åtgärdsarbetet med att minska transporten av bekämpningsmedel från bland annat 
jordbruksmark till vattendrag och grundvatten. 
 
Ytvattenprovtagningarna genomfördes under maj och juni månad 2011 och grundvattenprovtagningen 
genomfördes 2008 till 2011. Analyserna av bekämpningsmedel i ytvatten genomfördes av Eurofins 
Environment Sweden AB:s labb i Lidköping. Analyserna av bekämpningsmedel i grundvatten 
genomfördes av AlControl (2008 och 2009) och av Eurofins Environment Sweden AB:s labb i 
Lidköping (2010 och 2011). 

5



Sammanfattning 
 
Rapporten är en sammanställning av resultat från: 
 

 En ytvattenstudie som utfördes 2011 och vars syfte var att undersöka i vilken utsträckning de 
vattendrag som rinner igenom jordbrukslandskapet är belastade med bekämpningsmedel. 
Lokalerna som ingick i undersökningen har en stor andel jordbruksmark i sina 
tillrinningsområden och ibland även växthusodling och golfbanor. 

 
 Regional grundvattenövervakning, 2008-2011, vars syfte var att genom provtagning och analys 

av källor få en översiktlig bild av storskalig påverkan från markanvändning, med fokus på 
jordbruksmark, på grundvattnets kvalitet samt provtagning av råvatten från allmänna 
vattentäkter som utfördes 2010. 

 
Resultaten från ytvattenstudien visar att förekomst av ogräs-, svamp- och insektsbekämpningsmedel 
under maj till juni 2011 uppmätts i en nivå som kan påverka växt- och djurlivet i vattendragen negativt. 
Bekämpningsmedel hittades i alla vattendragslokalerna. Totalt ingick 12 vattenprover i undersökningen 
och i 100 procent av dessa hittades bekämpningsmedel. Av 44 undersökta substanser hittades 26 
substanser (59 procent). Totalhalten (summahalten) för alla bekämpningsmedel i ett prov var i medel 
0,99 μg/l. Detta värde ligger över EU:s gränsvärde för totalhalten i dricksvatten och Livsmedelsverket 
gränsvärde för otjänligt vatten, 0,5 μg/l. I hälften av proverna översteg ett eller två bekämpningsmedel 
Kemikalieinspektionens riktvärden. Dessa utgjordes av insekticiden imidakloprid och herbiciderna 
metribuzin, diflufenikan och metazaklor. I vissa fall är de observerade halterna sex gånger högre än 
riktvärdet. Imidakloprid används i första hand i skogsindustrin, och ingår bland annat i preparatet Merit 
Forest WG, och ibland som betning av potatis inom jordbruket. Av dessa riktvärdesöverskridande 
bekämpningsmedel återfinns metribuzin och diflufenikan på vattenmyndighetens lista över särskilt 
förorenade ämnen1 (SFÄ). 
 
I grundvattenstudien detekterades sammanlagt bekämpningsmedel i 25 procent av de analyserade 
proverna, det vill säga i 16 av 64 stycken. Av de sammanlagt 46 stycken olika substanser inklusive 
nedbrytningsprodukter som har analyserats har sju stycken substanser detekterats. I två av proverna 
överstegs riktvärdet för grundvatten2 och i 14 stycken utgångspunkt för att vända trend3. De två 
substanser som översteg riktvärdet är bentazon och diuron. Övriga detekterade substanser, 
fyndfrekvens inom parantes, är 2,6-diklorbenzamid (4), atrazin (9), atrazin-desetyl (7), atrazin-
desisopropyl (1) och metribuzin-diketo (3). Av de substanser som detekterats är alla utom två, 
metribuzin-diketo (nedbrytningsprodukt till metribuzin) samt bentazon, sedan länge förbjudna. 
 
Resultaten från den nationella miljöövervakningen i Hallands län är relativt britsfälliga, men visar att 
bekämpningsmedelhalten i ytvatten till viss del har minskat från 1990-talet till i dag. Däremot har 
fyndfrekvensen av bekämpningsmedel inte sjunkigt utan varierat kraftigt under de senaste tio åren. 
Analysresultaten från grundvattenövervakningen visar inte på någon entydig minskning av 
bekämpningsmedelshalter. Inte heller fyndfrekvensen visar på någon tydlig minskning utan den varierar 
från år till år och för olika substanser. 2,6-diklorbenzamid (BAM) är den substans där fyndfrekvensen är 

                                                 
1 Ämnen,  utvalda av Naturvårdsverket i samarbete med KemI, som belastar en vattenförekomst så mycket att det finns 
risk att den ekologiska statusen ej uppfylls 2015 och som inte behandlas under kemisk status (på listan över prioriterade 
ämnen och de som regleras av fiskvatten- och skaldjursdirektiven). 
2  Riktvärdet för grundvatten enligt SGU-FS 2008:2: Den koncentration av ett särskilt förorenande ämne eller 
föroreningsindikator i grundvatten som inte bör överskridas, för att människors hälsa och miljön ska skyddas. Detta 
gäller för en grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster, ett vattendistrikt, svensk del av ett 
internationellt avrinningsdistrikt eller på nationell nivå. 
3  När utgångspunkt för att vända trend nås krävs intensivare övervakning (operativ övervakning) för att fastställa 
trenden för föroreningen i grundvattenmagasinet. I regel ligger denna punkt ca 75 % under riktvärde för respektive 
ämne. 
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som störst och som dessutom visar på en ökning snarare än en minskning avseende fyndfrekvens sedan 
1990-talet. Bentazon är exempel på en substans där fyndfrekvensen har minskat. Eftersom det ofta 
handlar om låga halter av bekämpningsmedel i grundvattnet har det stor betydelse vilket krav som ställs 
på detektionsgräns i samband med analys. Bättre analysmetoder och lägre detektionsgränser kan 
innebära att fyndfrekvensen ökar vilket inte automatiskt innebär att den reella 
bekämpningsmedelsmängden i grundvattnet har ökat.  
 
Den positiva utvecklingen av den något minskade bekämpningsmedelhalten i länet kan till viss del bero 
på bland annat utbildning av sprutförare, olika miljöstöd för åtgärder inom jordbruket, Greppa 
Näringens rådgivning, förbättrad teknik vid besprutning av till exempel banvallar samt översyn av 
gamla och bildande av nya vattenskyddsområden. Trots utvecklingen visar resultaten från denna 
sammanställning och den nationella miljöövervakningen att vi inte har nått acceptabla halter av 
bekämpningsmedel i våra vatten, utan att det krävs ytterligare åtgärder för att minska spridning och 
läckage av bekämpningsmedel till ytvatten och grundvatten. 
 
En ytterst viktig åtgärd är att värna om de skyddsavstånd och skyddszoner som, enligt föreskrifter och 
rekommendationer, finns för att skydda ytvatten och grundvatten från att förorenas av 
bekämpningsmedel. Tillsynen som Länsstyrelsen och kommunerna genomför av 
bekämpningsmedelsanvändningen är viktig för att kontrollera att dessa skydd efterlevs. Ekologisk 
odling är en annan viktig åtgärd för att minska spridningen av bekämpningsmedel i miljön. Eftersom 
bekämpningsmedel inte används inom ekologisk odling minskar spridningen till miljön då andelen 
ekologisk odlad areal ökar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapportförfattaren Erika Tollebäck vid en av provtagningsplatserna. Foto: Hannes Löfgren. 
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Inledning 
 
Bekämpningsmedel återfinns i dag i både ytvatten och grundvatten. En stor del av de 
bekämpningsmedel som hittas kommer från diffusa källor, såsom normal användning på fältet eller från 
användning på annan mark. Bekämpningsmedel kan även komma från punktkällor, till exempel i 
samband med fyllning av spruta, läckande slangar eller vid rengörning av spruta. Halland är ett län med 
relativt intensivt jordbruk, ungefär en fjärdedel av länets area4 täcks av jordbruksmark och inom mindre 
områden kan andelen jordbruksmark överskrida 90 procent. I dessa delar är också användningen av 
bekämpningsmedel per area som störst. Det finns alltså en betydande risk för att de bekämpningsmedel 
som sprids på åkrarna läcker ut till vattendrag, sjöar, hav och grundvatten. Detta stöds av erfarenheter 
från miljöövervakningen i Hallands län som visar att rester av bekämpningsmedel regelbundet hittas i 
vattendrag som rinner igenom jordbruksbygd. I grundvattnet har mindre mängder av 
bekämpningsmedel påträffats och då oftast, sedan länge, förbjudna substanser eller dess 
nedbrytningsprodukter. Det finns risk att det idag finns ytterligare substanser som i dagsläget inte mäts i 
grundvattnet, men som i framtiden kan komma att utgöra en risk för grundvattnets status och därmed 
även ytvattnet. 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har sedan år 2002 bedrivit miljöövervakning av bekämpningsmedel 
på nationell nivå, bland annat undersöker de jordbrukets påverkan på yt- och grundvattenkvalitet i s.k. 
typområden för jordbruk5. Områdena kallas typområden eftersom de kan anses representera ett typiskt 
område i den regionen. Alla typområden består av omkring 90 procent åkermark. I Halland har 
bekämpningsmedel analyserats i vattendrag, grundvatten samt i sediment i ett typområde (N34). 
Provtagningen av ytvatten görs veckovis från maj till november. Grundvattenprover tas vid fyra 
tillfällen per år och sediment samlas in vid ett tillfälle per år. Resultaten för åren 2002-2008 visar att 
bekämpningsmedel förekommer mer eller mindre regelbundet under perioden. 
 
Utöver den nationella miljöövervakningen har Hallands län endast genomfört enstaka provtagningar av 
bekämpningsmedel i ytvatten under 2000-talet. Det senaste skedde i samband med besprutning av 
golfbanor i länet 2008. Då detekterades i medeltal fyra bekämpningsmedel per prov (åtta provtagningar 
fördelade på fyra lokaler). Vanligast förekommande substanser var MCPA, kloridazon, metamitron och 
AMPA 6. 2008 påbörjades grundvattenprovtagning av källor i Hallands län och 
bekämpningsmedelsprovtagning har sedan dess genomförts i ett 10-tal källor per år. Under 2010 
genomförde Länsstyrelsen i Hallands län provtagning av råvatten7 i 26 stycken allmänna vattentäkter 
varav provtagning av bekämpningsmedel utfördes i 17 stycken. 
 
SLU, som är datavärd för bekämpningsmedelsdata, skapade 1996 en regional pesticiddatabas (RPD) dit 
bland annat kommuner, länsstyrelser och vattenvårdsförbund kan rapportera in sina 
bekämpningsmedelsdata från ytvatten, grundvatten och sediment. Att rapportering utförs regelbundet 
är av stor vikt för att få så stor kunskap som möjligt om hur situationen ser ut i länet och för att kunna 
sätta in åtgärder om det behövs. 
 
Inom arbetet för miljömålet Giftfri miljö bör strävan vara att minska spridningen av miljögifter till 
miljön, för att inte riskera att människors hälsa och miljön påverkas negativt. EU:s ramdirektiv för 
vatten har stärkt detta arbete genom att miljökvalitetsnormer för miljögifter har antagits för recipienter. 
En lista på prioriterade ämnen finns vilka bedöms inom den kemiska statusen (EU direktiv, 
2008/105/EG). Tretton av ämnena i listan är bekämpningsmedel och de flesta av dessa är förbjudna i 
Sverige sedan länge. Vattenförekomster uppnår inte god kemisk status om någon av dessa 
gränsvärdesnormer överskrids och åtgärder för att minska halterna måste sättas in. Utöver denna lista 

                                                 
4 110 526 hektar av total 478 600 hektar 
5 http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-mark-och-miljo/miljoanalys/typomraden/ 
6 Användning och spridning av växtskyddsmedel vid golfbanor. WSP Environmental, 2009 
7 Grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas till dricksvatten. 
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kan alla miljögifter som riskerar att påverka det akvatiska ekosystemet negativt, utvärderas inom den 
ekologiska statusen. Kemikalieinspektionen har inom miljömålsarbetet tagit fram riktvärden för 100 
växtskyddsmedel8. Dessa riktvärden är framtagna för att skydda det akvatiska ekosystemet mot 
oönskade effekter. Överskrids något riktvärde riskerar organismerna i vattnet att påverkas negativt. 
Resultaten från den nationella miljöövervakningen visar att mellan åren 1995 och 2010 har både 
terbutylazin och MCPA påträffats i ytvatten i halter över riktvärdet9. 
 
Miljömålet Grundvatten av god kvalitet ställer krav på att grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. EU:s 
ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) och dotterdirektivet för grundvatten (2006/118/EG) tros ha stor 
betydelse för möjligheterna att nå miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Miljökvalitetsnormer har 
satts för bekämpningsmedel i grundvatten och i de fall där risk finns för att en grundvattenförekomst 
inte når god status till 2015, eller om halterna av bekämpningsmedel ökar (överstiger utgångspunkt för 
att vända trend10) ska åtgärder genomföras så att grundvattnet kan uppnå eller bibehålla god status 
2015. Riktvärdet för ett enskilt bekämpningsmedel är 0,1 µg/l och för summan av påvisade 
bekämpningsmedel inklusive nedbrytningsprodukter 0,5 µg/l och utgångspunkt för att vända trend är 
när bekämpningsmedel inklusive nedbrytningsprodukter har detekterats11. 
 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i Hallands län används i huvudsak grundvatten till 
dricksvattenförsörjningen både via allmänna vattentäkter och enskilda vattentäkter. Därför är det viktigt 
att grundvattnet håller god kvalitet. Enligt Livsmedelsverket föreskrift LIVS-FS 2011:3 är gränsvärdet 
för otjänligt dricksvatten 0,1 µg/l för enskilt bekämpningsmedel, för dieldrin, heptaklor och 
heptaklorepoxid ska gränsvärdet 0,030 µg/l tillämpas samt 0,5 µg/l för summan av påvisade 
bekämpningsmedel inklusive nedbrytningsprodukter. Resultaten från den nationella 
miljöövervakningen visar att mellan åren 1995 och 2011 har bl.a. 2,6-diklorbenzamid, atrazin-desetyl, 
bentazon, atrazin och diuron påträffats i grundvatten i halter över gränsvärdet för otjänligt dricksvatten. 
Grundvattnets kemiska sammansättning är även av stor betydelse för terrestra och akvatiska ekosystem 
eftersom det försörjer sjöar, vattendrag, våtmarker och källor med vatten. 
 
Nedbrytningsprocessen av bekämpningsmedel beror bland annat på mikrobiologiska processer, där 
mikroorganismer som bakterier och svampar med hjälp av sina enzymer står för en stor del av 
nedbrytningen, i växter, mark och vatten. Vid låga temperaturer sker nedbrytningen långsamt vilket får 
till följd att det kan ta 10 gånger så lång tid för ett bekämpningsmedel att brytas ned i marken i Sverige 
än i till exempel Frankrike eller Spanien där jordarna håller en högre temperatur. Långsam nedbrytning 
på grund av låg mikrobiologisk aktivitet i kombination med till exempel kraftiga regn, då marken kan 
vattenmättas, ökar risken för utlakning av bekämpningsmedel och att de hamnar i bäckar och åar. 
 
När bekämpningsmedel läcker till ytvatten kan de orsaka negativa effekter på vattenlevande växter och 
djur. Detta kan i sin tur leda till allvarliga följdeffekter i hela ekosystemet. Ogräsbekämpningsmedel kan 
till exempel hämma tillväxten hos vattenväxter och alger, medan insektsbekämpningsmedel till exempel 
kan påverka djurplankton och vattenlevande insekter. Många bekämpningsmedel är också mycket 
fiskgiftiga. I vissa fall har man sett att bekämpningsmedel kan ge effekter som påminner om 
övergödningseffekter (Wendt-Rasch, 2003). I ett vattendrag som rinner igenom jordbruksbygd finner 
man ofta flera bekämpningsmedel samtidigt. De olika substanserna kan samverka och förstärka 
varandras effekter. 
 

                                                 
8 Kemikalieinspektionen, 2008. (http://www.kemi.se/templates/Page____3294.aspx). 
9 http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/vaxtskyddsmedel-i-
miljon/ytvatten/?PresType=ExceedTable&LocType=Lan&LocID=13&MetType=SurfaceWatSamples 
10 När utgångspunkt för att vända trend nås krävs intensivare övervakning (operativ övervakning) för att fastställa 
trenden för föroreningen i grundvattenmagasinet. I regel ligger denna punkt ca 75 % under riktvärde för respektive 
ämne. 
11 SGU-FS 2008:2 
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Jordbruket är en betydande påverkansfaktor runtom i Halland, men övervakningen av jordbrukets 
effekter är bristfällig. Regional övervakning av grundvatten utförs sedan 2008 i ett tiotal källor årligen, 
men inom ramen för den nationella miljöövervakningen sker regelbunden övervakning av 
jordbrukspåverkade ytvatten och grundvatten endast vid en lokal. En heltäckande och regelbunden 
övervakning är nödvändig för att följa upp rutiner kring bekämpningsmedelsanvändningen och åtgärder 
inom jordbruket. Syftet med denna sammanställning av ytvattenstudien som genomfördes 2011 och 
grundvattenprovtagningen 2008-2011 är att få en insikt i och en lite mer övergripande bild av 
bekämpningsmedelssituationen i Halland. Resultaten från ytvattenstudien och 
grundvattenprovtagningen kommer att fungera som underlag till statusklassningen av ytvatten och 
grundvatten inom arbetet för EU:s ramdirektiv för vatten samt underlag till bedömningen av framtida 
åtgärder och arbetet med bekämpningsmedelanvändningen i länet. 
 
 
 
 
 

 
Sverige har antagit 16 miljökvalitetsmål vars övergripande syfte är nå en miljömässigt hållbar 
utveckling på lång sikt. Här ingår målen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.  
Illustration Tobias Flygar. 
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Metod – ytvatten 
 

Val av lokal  
Eftersom syftet med studien var att utvärdera bekämpningsmedelsbelastningen i jordbruksintensiva 
områden, utfördes en GIS-analys av områden med möjlig bekämpningsmedelspåverkan på ytvatten. 
Med hjälp av utförd GIS-analysen fås en bild av olika källor till bekämpningsmedelsspridning, till 
exempel, jordbruksmark, växthus och golfbanor. Målet var att välja lokaler, i hela länet, där halterna av 
bekämpningsmedel kunde antas medföra en betydande påverkan på vattendragen. 
 
Utifrån denna analys valdes sex lokaler med stor andel jordbruksmark och ibland växthusodling samt 
golfbanor i avrinningsområdet ut. Lokalerna valdes på lättillgängliga platser strax innan ett vattendrag 
rann ut i ett annat eller innan det rann ut i havet (figur 1). Detta gjordes för att få med så stor andel av 
påverkan i avrinningsområdet som möjligt. 
 

 
Figur 1. De sex lokalerna i Hallands län där provtagningen utfördes under perioden maj-juni 2011. © Lantmäteriet 
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Val av tidpunkt 
Val av tidpunkt grundade sig på erfarenheter från den nationella miljöövervakningen (Adielsson et al., 
2009). Bekämpningsmedel hittas som mest under växtsäsongen, det vill säga under månaderna maj till 
oktober. I den här studien valde vi att undersöka vattendragen vid ett tillfälle (stickprov) per månad, 
under månaderna maj till juni. Provtagningarna genomfördes 25 maj och 21 juni. 
 
Flödet i vattenförekomsterna där provtagning av bekämpningsmedel utfördes presenteras i tabell 1. 
Flödet är modellberäknat ur SMHI:s modell S-Hype som bland annat tar nederbörden och 
avrinningsområdets storlek i beaktande. Dessa värden går att hämta för alla vattenförekomster i Sverige 
via SMHI:s hemsida eller vattendatabasen VISS (Vatten Information System Sverige). Tabellen visar 
flödet i vattenförekomsterna mellan maj och juni 2011 samt medelflödet för åren 1990-2010. 
 
 
 
Tabell 1. Koordinater (sweref 99) för respektive provtagningslokal samt flödet i respektive vattenförekomst 
mellan maj och juni 2011. Inom parentes visas medelflödet för åren 1990-2010.  

 
Skintan Hovmanneån Trönningeån Smedjeån Himleån Ramsjökanal

Provpunkt N  6287488 6369202 6277523 6265468 6336467 6318708 
Provpunkt E  358695 3271867 372429 375023 334317 339816 

Maj 
MQ (m3/s) 

0,331 
(0,417) 

0,0547 
(0,0883) 

0,209 
(0,209) 

0,295 
(2,22) 

1,09 
(1,53) 

0,374 
(0,452) 

Juni 
MQ (m3/s) 

0,466 
(0,334) 

0,0547 
(0,0617) 

0,295 
(0,197) 

2,05 
(1,65) 

0,980 
(1,06) 

0,385 
(0,377) 

 
 

Val av substanser 
Urvalskriterierna för val av substans för ytvatten var de mest använda aktiva substanserna, de mest 
funna, de som oftast överskrider sitt riktvärde, som föreslogs av SLU vid samtal samt de som 
detekterats i Skånes bekämpningsmedelsstudie12. Alla substanser redovisas i bilaga 1. 

Provtagning och analys 
Vattenproverna för ytvatten togs av Hannes Löfgren och Erika Tollebäck, länsstyrelsen i Hallands län. 
Vatten för analys av de flesta substanserna togs i tre enlitersflaskor av glas. Vatten för analys av glyfosat 
och AMPA togs i 250 ml plastflaskor. Metaller och övriga vattenkemiska parametrar togs även vid 
respektive tillfälle. Vattenproven togs genom att doppa ett rent kärl i vattendraget, uppströms 
provtagaren, och hälla över det till analysflaskan. Proceduren ansågs minimera risken för 
kontaminering. Proven lades i kylboxar och skickades samma dag till laboratorium. Analyserna 
genomfördes vid Eurofins Environment Sweden AB:s labb i Lidköping. 

                                                 
12 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2011/Pages/bekampningsmedel-i-skanska-vattendrag.aspx 
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Metod – grundvatten 
 

Val av lokal 
Sammanställningen av bekämpningsmedel i grundvatten är baserad på källprovtagningar som gjordes 
under perioden 2008 till 2011 samt provtagningar i 26 allmänna vattentäkter som utfördes under 2010. 
Syftet med källprovtagningen var att undersöka jordbrukets påverkan på grundvattnet och det ingår 
även ett antal referenspunkter som ska vara opåverkade av annan antropogen påverkan utom 
skogsbruk. Antalet provtagningslokaler har varierat från 10 till 16 varav regelbunden provtagning skett i 
10 källor. Bekämpningsmedelsanalyser har gjorts i 11 av de 16 källorna samt i 17 av de 26 allmänna 
vattentäkterna. Urvalet av lokaler är gjort i ArcGIS med Lantmäteriets marktäckdedata och SGU:s 
källarkiv som underlag samt lokalkännedom. 

Val av tidpunkt  
Källorna har provtagits en gång på våren, då flödet är som störst efter snösmältningen, och en gång på 
hösten vid lågt flöde. I grundvatten är sannolikheten att hitta bekämpningsmedel större vid höga 
flöden, men provtagningstidpunkterna är inte valda utifrån att enbart detektera bekämpningsmedel utan 
för att för att få ökad kunskap om grundvattnets kvalitet och följa trender avseende flertalet andra 
parametrar. 
 
 

 

Rapportförfattaren Hannes Löfgren vid en av provtagningspunkterna. Foto: Erika Tollebäck. 

 

Val av substanser  
Analyserade substanser samt nedbrytningsprodukter har varierat något under åren. Första åren 
analyserades de substanser som rekommenderades i Bedömningsgrunder för grundvatten 
(Naturvårdsverkets rapport 4915, 1999). Därefter har, inom ramen för det gemensamma 
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delprogrammet13 ”Grundvattenkvalitet i antropogent påverkade områden”, den rekommenderade 
bekämpningsmedelslistan uppdaterats med avseende på prioriterade ämnen i EU:s ramdirektiv för 
vatten, registrering av nya substanser samt fyndfrekvens enligt SLU:s RPD. I bilaga 1 redovisas 
provtagna substanser. 

Provtagning och analys 
Grundvattenprovtagningen genomfördes av Arne Joelsson m.fl. (2008-2009) och Erika Tollebäck m.fl. 
(2009-2011) på Länsstyrelsen i Hallands län. Vatten för analys av de flesta substanserna togs i 
enlitersflaskor av glas. Vatten för analys av glyfosat och AMPA togs i 250 ml plastflaskor. Metaller och 
övriga vattenkemiska parametrar togs även vid respektive tillfälle. Proven lades i kylboxar och skickades 
samma dag till laboratorium. Bekämpningsmedelsanalyserna genomfördes av AlControl (2008 och 
2009) och av Eurofins Environment Sweden AB:s labb i Lidköping (2010 och 2011). 

                                                 
13 Ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning, finansierat av Naturvårdsverket, som ska generera i en 
övervakningsmetod där planering, utförande, datalagring och utvärdering sker på ett enhetligt sätt av berörda 
länsstyrelser. 
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Resultat - ytvatten 

 

Hittade bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel hittades i alla analyserade prov, det vill säga i 100 procent av proven. Av de 44 
substanser som analyserades hittades 26 stycken (59 procent av substanserna). I hälften av proverna 
översteg ett eller två bekämpningsmedel riktvärdet. Dessa utgjordes av insekticiden imidakloprid och 
herbiciderna metribuzin, diflufenikan och metazaklor. I vissa fall är de observerade halterna sex gånger 
högre än riktvärdet (tabell 2). Av dessa riktvärdesöverskridande bekämpningsmedel återfinns 
metribuzin och diflufenikan på vattenmyndighetens lista över särskilt förorenade ämnen (SFÄ)14. 
 

 
Tabell 2. Sammanfattning av de fyra observerade bekämpningsmedelsubstanser och dessa halter som 
översteg kemikalieinspektionens riktvärden. H = Herbicid, I = Insekticid.  

Ankomst-
datum 

Provpunkt Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde 
(µg/l) 

Användnings- 
område 

2011-06-21 Skintan Metazaklor 0,35 0,20 H 

2011-06-21 Hovmanneån Imidakloprid 0,05 0,013 I 

2011-05-25 Trönningeån Imidakloprid 0,02 0,013 I 

2011-06-21 Trönningeån Diflufenikan 0,03 0,005 H 

2011-05-25 Smedjeån Metribuzin 0,43 0,08 H 

2011-06-21 Smedjeån Metribuzin 0,10 0,08 H 

 
 
Det vanligast förekommande ogräsbekämpningsmedlet är herbiciden glyfosat och dess 
nedbrytningsprodukt AMPA, som återfanns i 100 respektive 91 procent av proven. Glyfosat är en bred 
herbicid som används för bekämpning av ogräs vid odling av många olika grödor. Herbiciderna 
bentazon (stråsäd, baljväxter, majs, lin och gurka), metribuzin (potatis, morötter och lusern), MCPA 
(stråsäd, potatis, lin, gräsfrö, slåttervall, betesvall) och kloridazon (sockerbetor) hittades också i mer än, 
eller i strax under, hälften av proven. Utöver de vanligaste förekommande herbiciderna påträffades 
även ytterligare 13 herbicider (figur 2). 
 
Vidare återfanns tre nedbrytningsprodukter (AMPA nedbrytningsprodukt till glyfosat, metribuzin-
desamino-diketo och metribuzin-diketo nedbrytningsprodukter till metribuzin), tre 
svampbekämpningsmedel eller fungicider (azoxystrobin, propiconazol och propamokarb) och två 
insektbekämpningsmedel eller insekticider (imidakloprid och primikarb) (figur 2) Imidakloprid används 
i första hand till barrträdsplantor och endast ibland inom jordbruket som betning i potatis. 
 
Bland de bekämpningsmedel som hittades har godkännande upphört för fyra av dem, diuron (1993), 
etofumesat (2008) och terbutylazin (2003). Primikarb avregistrerades februari 2011 och får inte 
användas efter februari 2013. Resultaten av fyndfrekvensen visar att ett fåtal substanser återfinns i en 
stor andel av proven medan 40 procent av de undersökta substanserna inte hittas alls i proven (figur 2). 
 

                                                 
14 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5799-2.pdf 
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Figur 2. Fyndfrekvens av bekämpningsmedel i vattendrag från sex lokaler i Halland, under månaderna maj-juni 2011. 
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Antal påträffade bekämpningsmedel 
I denna studie påträffades i medeltal ca sju bekämpningsmedel per prov. Som mest hittades 13 
substanser, på lokalen i Trönningeån i juni månad. De lokaler där i medeltal flest substanser hittades var 
Trönningeån och Skintan (11,5 respektive10,5 st) samt Smedjeån (8 st). I juni månad hittades i medeltal 
flest substanser på lokalerna, ca 8 st (figur 3). 
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Figur 3. Frekvensen för antal påträffade bekämpningsmedel per prov på provtagningslokalerna under maj-juni 2011. 

 

Summan av bekämpningsmedelshalterna 
Den sammanlagda halten för alla påträffade bekämpningsmedel per lokal och provtillfälle låg mellan 
0,01 och 4,45 μg/l. Totalhalten (summahalten) för alla bekämpningsmedel i ett prov var i medel 0,99 
μg/l15. Det högsta värde hittades i juni på lokalen Skintan. I drygt fyrtio procent av proven överskred 
summahalten 0,5 μg/l, vilket är gränsvärdet för dricksvattenkvalitet enligt EU:s dricksvattendirektiv 
samt gränsvärde för otjänligt vatten enligt Livsmedelsverket. Lokalerna med högst summahalt var 
Skintan, Trönningeån och Smedjeån. Summahalterna var högst i juni och lägst i maj (figur 4). 

                                                 
15 Att jämföra med 0,45 µg/l som var totalhalten i medel för alla bekämpningsmedel i ett prov i Skånes 
bekämpningsmedelsstudie, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag. Länsstyrelserapport 2011:15 
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Figur 4. Summahalt av alla bekämpningsmedel per lokal och provtillfälle. Den röda linjen markerar gränsvärdet för 
dricksvatten samt gränsvärde för otjänligt vatten enligt Livsmedelsverket. 

 
 

Resultat – Grundvatten 
 

Hittade bekämpningsmedel 
Sammanlagt detekterades bekämpningsmedel i 25 procent av de analyserade proverna, det vill säga i 16 
stycken (n=64), varav 13 (28 procent, n=47) detekterades i analyser av källor och tre stycken (18 
procent, n=17) i analyser av råvattnet från vattentäkter (tabell 3). Av de sammanlagt 46 olika substanser 
inklusive nedbrytningsprodukter som har analyserats har sju detekterats över kvantifieringsgränsen. I 
två av proverna överstegs riktvärdet för grundvatten och i 14 analyserade prover utgångspunkt för att 
vända trend (SGU-FS 2008:2). 
 
De två substanser som översteg riktvärdet är bentazon och diuron. Bentazon har mycket hög rörlighet i 
mark och används mot ogräs i odlingar av bland annat baljväxter och stråsäd. Diuron är utpekat som 
prioriterat ämne i EU:s ramdirektiv för vatten och är förbjudet i Sverige sedan 1992, men har tidigare 
använts som ogräsbekämpningsmedel på banvallar, vägar och dikesrenar. 
 
Övriga detekterade substanser, fyndfrekvens inom parantes, är 2,6-diklorbenzamid (4), atrazin (9), 
atrazin-desetyl (7), atrazin-desisopropyl (1) och metribuzin-diketo (3). Vanligast förekommande var 
atrazin och dess nedbrytningsprodukt atrazin-desetyl samt 2,6-diklorbenzamid (BAM) som är 
nedbrytningsprodukt till diklobenil. Både BAM och atrazin ingick i totalbekämpningsmedlet Totex Strö 
som avregistrerades 1989. Totex Strö användes mot vegetation på trädgårdsgångar, grusade ytor, 
banvallar, runt stallar, jordbruk, industriområden och liknande. Metribuzin-diketo är en 
nedbrytningsprodukt av metribuzin som har hög rörlighet i mark samt finns med på 
vattenmyndighetens lista över särskilt förorenade ämnen (SFÄ). Metribuzin är ett 
ogräsbekämpningsmedel som används vid odling av potatis, morötter och lusern. 
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Tabell 3. Sammanställning av de sju detekterade bekämpningsmedelsubstanserna och 
nedbrytningsprodukterna samt dess halter i µg/l. Riktvärde för bekämpningsmedel i grundvatten enligt SGU-
FS 2008:2 är 0,1 µg/l för aktivt ämne och 0,5 µg/l för summan av aktiva ämnen.  

Provpunkt Datum 
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Dalsgård 2010-10-25  0,01      0,01 

Dalsgård 2011-05-23  0,01      0,01 

Dalsgård 2011-11-02  0,01      0,01 

Harplinge-Dettan 2010-11-29 0,01       0,01 

Hovgård 2011-11-02   0,01     0,01 

Kittas källa 2010-11-10 0,01 0,01     0,07 0,09 

Kittas källa 2011-05-25  0,02  0,02   0,09 0,13 

Kittas källa 2011-10-26       0,04 0,04 

Knäred 2010-11-10 0,03  0,01     0,04 

Skottorp 2010-10-25 0,02 0,02 0,02     0,06 

Stjärnarpskälla 2009-11-12     0,22   0,22 

Tjärbykälla 2010-11-10  0,04 0,01     0,05 

Tjärbykälla 2011-05-25  0,04 0,01     0,05 

Åmot 2011-11-02      0,1  0,1 

Öja källa 2011-05-19  0,02 0,01     0,03 

Öja källa 2011-10-27   0,01     0,01 

 
I fem av de sju källor där bekämpningsmedel detekterats rör det sig om sedan länge avregistrerade 
substanser eller dess nedbrytningsprodukter. Dalsgård, Hovgård, Tjärbykälla och Öja källa uppvisar alla 
halter som ligger under riktvärdet för grundvatten, men över utgångspunkt för att vända trend (figur 5). 
Diuron som detekterats i Åmot, som inte ligger i ett jordbruksintensivt område, kan möjligen komma 
från närliggande banvall. 
 
År 2009 påträffades bentazon i halter två gånger över riktvärdet i Stjärnarpskälla, men vid efterföljande 
tre provtagningar hittades inget (detektionsgränsen var 0,01 µg/l). Kittas källa är den lokal där flest 
substanser detekterats, av de fyra substanserna är det enbart nedbrytningsprodukten metribuzin-diketos 
aktiva substans metribuzin som är tillåten i dag, dock har inga halter överskridit riktvärdet. 
 

19



 
Figur 5. Karta över provtagningslokaler. Bekämpningsmedel har detekterats vid lokaler markerade med rött och lokaler 
där bekämpningsmedel analyserats, men ej detekterats är markerade med blått. © Lantmäteriet 

 
2,6-diklorbenzamid (BAM) hittades i alla allmänna vattentäkter (3 stycken) där bekämpningsmedel 
detekterats. I Skottorp vattentäkt hittades låga halter av atrazin samt nedbrytningsprodukten atrazin-
desetyl och även i Knäred vattentäkt hittades låga halter av atrazin-desetyl. Halterna av alla detekterade 
substanser ligger under riktvärdet för grundvatten enligt SGU-FS 2008:2 och gränsvärde för otjänligt 
vatten vid provtagningspunkt enligt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2011:3. 
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Diskussion 
 
Syftet med ytvattenstudien var att undersöka i vilken utsträckning de vattendrag som rinner igenom 
jordbrukslandskap är belastade med bekämpningsmedel. Vattendragslokalerna som ingått i 
undersökningen har stor andel jordbruksmark inom sina avrinningsområden och resultaten speglar 
främst bekämpningsmedelsanvändningen inom jordbruket. 
 
Resultaten från undersökningen ger en indikation på att bekämpningsmedelssituationen i ytvatten, som 
rinner genom jordbrukstäta områden, bör övervakas i en större skala än vad som sker i dagsläget. 
Bekämpningsmedel hittades i alla prov och av de 44 undersökta substanserna hittades 26 substanser (59 
%). I medelantal påträffades sju substanser per prov. I hälften av proven överskred något ämne sitt 
riktvärde. Totalhalten (summahalten) för alla bekämpningsmedel i ett prov var i medel 0,99 μg/l vilket 
ligger över EU:s gränsvärde för totalhalten i dricksvatten, 0,5 μg/l och gränsvärde för otjänligt vatten 
enligt Livsmedelsverket. Detta värde visar att närvaron av bekämpningsmedel under maj till juni kan 
påverka växt- och djurlivet i vattendragen negativt. 
 
Varje fynd av bekämpningsmedel i grundvattnet är oroväckande och visar på behovet av särskilda 
försiktighetsmått vid kemikaliehantering, i synnerhet i områden med viktiga grundvattentillgångar. Låga 
halter av bekämpningsmedelssubstanser och dess nedbrytningsprodukter detekterades i 25 procent av 
grundvattenproverna. Vanligast förekommande är sedan länge, i vissa fall över 20 år, förbjudna 
substanser och dess nedbrytningsprodukter, vilket gör det svårt att sätta in specifika åtgärder. 
Förebyggande åtgärder i form av skyddsområden samt införande av restriktioner i användandet av nya 
bekämpningsmedel kan förhindra framtida problem med substanser och dess nedbrytningsprodukter 
som vi i dagsläget inte känner till eller mäter. Utförda mätningar visar att det kan ta lång tid innan 
bekämpningsmedel som används och hamnat i grundvattnet bryts ned. Detta måste tas i beaktning för 
nya bekämpningsmedel som används idag, kanske ser vi inte dess påverkan på grundvattnet nu utan 
först framöver och risken finns att det även för dessa substanser tar lång tid innan de bryts ned. 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har inom ramen för den nationella miljöövervakningen övervakat 
bekämpningsmedelshalter i både yt- och grundvatten på bland annat lokalen N 34 sedan 1980-talet. 
Resultaten från miljöövervakningen visar att bekämpningsmedelhalten till viss del har minskat från 
1990-talet till i dag, framför allt i ytvattnet. Däremot har fyndfrekvensen av växtskyddsmedel inte 
sjunkigt utan endast varierat kraftigt under de senaste tio åren. Resultaten från denna studie visar att vi 
inte har nått till acceptabla halter i våra vatten. De halter och antal substanser som påträffats är sådana 
att de troligen skadar växt- och djurlivet i vattnet. Det är därför viktigt att fundera kring vad som i 
framtiden krävs för att minska halten av bekämpningsmedel i våra vatten. 
 
I områden där man arbetat mycket med rekostöd och rådgivning om att inte spilla och stå på säker 
påfyllningsplats samt där skyddsavstånd till vattendrag tillämpats har utlakningen minskat trots att 
använd kvantitet är densamma16. Detta visar på vikten av att kontinuerligt utbilda och ge råd till 
sprutförare för att skydda vattenmiljön, minimera risken för spill och oaktsam hantering. Idag finns 
obligatoriska sprutförarutbildningar där denna information ges och Greppa Näringens frivilliga 
rådgivning. Sedan 2007 har Greppa rådgivningen haft en kurs som handlar om säker hantering av 
bekämpningsmedel, bekämpningsmedelsstrategier, säkert växtskydd, vattenskyddsområden samt 
specifik rådgivning om växtskydd i potatis. En annan åtgärd/rutin som inte får kompromissas, om vi 
vill skydda vattenmiljön, är att värna om de skyddsavstånd, skyddsområden och skyddszoner, som 
enligt föreskrifter och rekommendationer finns för yt- och grundvatten. Tillsynen som kommunerna 
genomför av lantbruksföretagen för att kontrollera att dessa skydd efterlevs, samt hantering, spridning 
vid rätt tidpunkt med mera är viktig. Det är också viktigt att föra en diskussion kring ekologisk odling. 
Andelen åkermark med stöd för ekologiska produktionsformer (EU-stöd) utgjorde under 2010 endast 

                                                 
16 Vemmenhögsprojektet - ett framgångsrikt sätt att minska läckage av bekämpningsmedel från odlad mark, Fakulteten 
för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Ingemar Persson, 2009 
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8,9 procent av åkermarken i Halland. Efterfrågan på ekologiska varor ökar snabbare än produktionen. 
Med andra ord finns det definitivt en marknad för flera lantbrukare att gå över till ekologisk odling. 
Frågan är hur denna utveckling kan uppmuntras. 
 
För att minska behovet av bekämpningsmedelsanvändningen inom skogsbruket kan man behöva se 
över och modifiera befintliga skogskötselåtgärder, till exempel markberedning och val av planta. Som 
alternativ till kemiska bekämpningsmedel finns bland annat mekaniska plantskydd så som barriärskydd 
och beläggningsskydd samt biologisk bekämpning med till exempel feromoner17. 
 
För att bibehålla livskraftiga vattenekosystem med hög biologisk mångfald och hållbara vattenresurser 
krävs ett medvetet arbete för att minska transporten av bekämpningsmedel till vatten och en 
heltäckande miljöövervakning för att kunna följa upp bekämpningsmedelsanvändningen och åtgärder 
för att minska spridning och läckage till ytvatten och grundvatten. I dagsläget saknar Halland en sådan 
övervakning. För att en heltäckande övervakning ska vara möjlig krävs det att alla som påverkar är med 
och betalar för att övervaka sin verksamhets miljöpåverkan, något som inte sker idag. 
 
 
 

 

                                                 
17 Skogsskötselåtgärder mot snytbagge, Norlander et al., SLU och Växjö universitet, http://www2.ekol.slu.se/snytbagge 
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Bilaga 2. Ytvatten - Funna substanser, lokal (märkning), resultat, riktvärde, fyndfrekvens och 
användningsområde. 
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Bilaga 1 
Analyserade substanser, preparat, användningsområde och gröda 
 
G = grundvatten, Y = ytvatten 

Analyserade substanser Exempel på preparat 
Användnings-

område 
Gröda G/Y 

2,4-D Inga godkända preparat finns. H  G, Y 

2,6-Diklorbenzamid Inga godkända preparat finns. N  G, Y 

2,4-Diklorprop OPTICA Diklorprop 600 H  G, Y 

2,6-Diklorprop  H  G 

2,4,5-Triklorfenoxisyra Hormoslyr 

Inga godkända preparat finns 

H  G 

AMPA - N  G, Y 

Azoxystrobin Amistar, Mirador 250 SC F alla växter (även 
golfbanor) 

Y 

Atrazin Gesaprim. 

Inga godkända preparat finns. 

H tomater, vägkanter, 
grusplaner, 
plantskole- och 
skogskulturer 

G, Y 

Atrazin-desetyl - N  G, Y 

Atrazin-desisopropyl - N  G, Y 

Bentazon Basagran SG 

Inga godkända preparat finns. 

H stråsäd, baljväxter, 
majs, lin, gurka 

G, Y 

Bitertanol Sibutol FS 199 F  G 

Boskalid Signum, Cantus   G 

Cyanazin Inga godkända preparat finns. H  G, Y 

Diflufenikan Bacara, Cougar, Diflanil 500 SC, 
Legacy 500 SC 

H stråsäd Y 

Diklorprop Inga godkända preparat finns H  G 

Diuron Inga godkända preparat finns. H  G, Y 

Dimetoat Danadim Progress, Roxion 40 EC I  G, Y 

Esfenvalerat Sumi-alpha 5 FW I alla växter Y 

Etofumesat Ethosat 500 SC H sockerbetor G, Y 

Fenoxaprop Event super, Foxtro H  G 

Fenpropimorf BASF Forbel 750, Jenton, Tilt Top 
500 EC 

F  Y 

Fluroxipyr Ariane S, FLOXY  4845, Flurostar 
200, Starane 180, Starane XL, 
Tandus 180, Tomahawk 180 EC   

H stråsäd, gräsfrövall G, Y 

Glyfosat 27 st. Bl.a. Roundup H alla växter G, Y 

Hexazinon Inga godkända preparat finns H  G 

Imazapyr  H  G 

Imidakloprid 19 st. Bl.a. Provado I oljeväxter, 
prydnadsväxter i 
växthus 

G, Y 
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Iprodion  F  G 

Isoproturon Cougar H stråsäd G, Y 

Kloridazon Fiesta T, Pyramin DF H sockerbetor, 
rödbetor, kepalök, 
spenat 

G, Y 

Klopyralid Matrigon 72 SG, Ariane S, Galera H stråsäd, gräsfrövall G, Y 

Klorsulfuron  H  G 

Kvinmerak  H  G, Y 

Lindan Inga godkända preparat finns. I  Y 

MCPA Ca 5 st preparat.  H stråsäd, potatis, lin G, Y 

Mekoprop Inga godkända preparat finns H  G 

Metazaklor Butisan Top, Nimbus CS H raps, rybs G, Y 

Metribuzin-desamino-diketo - N  G, Y 

Metribuzin-diketo - N  G, Y 

Metribuzin Sencor H potatis, morötter G, Y 

Metamitron Goliath, Goltix SC 700, Goltix WG H sockerbetor, 
foderbetor 

G, Y 

Mekoprop Stroller-Plus Trippel H stråsäd G, Y 

Metalaxyl Apron XL 

Inga godkända preparat finns. 

F köksväxter, ärtor, 
spenat 

G, Y 

Metsulfuronmetyl Accurate   4885, ALLY 50 ST, Ally 
Class 50 WG 

H  G, Y 

Pikoxystrobin Acanto F stråsäd Y 

Pirimikarb Primor I frukt, jordgubbar, 
grönsaker, 
prydnadsväxter 

G, Y 

Propamokarb Previcur N, Tattoo 

Inga godkända preparat finns. 

F gurka, tomat, sallat, 
prydnadsväxter 

Y 

Propiconazol 26 st. preparat. F stråsäd Y 

Propyzamid Kerb flo 400 H  G, Y 

Prosulfokarb Boxer H höstsäd, potatis Y 

Protioconazol Proline EC 250 F stråsäd Y 

Simazin Inga dodkända preparat finns H  G 

Sulfosulfuron Monitor H  G 

Terbutylazin Inga godkända preparat finns. H stråsäd G, Y 

Tifensulfuron-metyl Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 
SX, Harmony Plus 50 T  

H  G, Y 

Tolklofosmetyl Rizolex 50 SC F  Y 

Tribenuronmetyl Express 50 SX, Express 50 T, 

Harmony Plus 50 SX,  Harmony Plus 
50 T, Nuance, Trimmer 50 SG 

H  G, Y 
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Bilaga 2 
Funna substanser, lokal (märkning), resultat, riktvärde, fyndfrekvens och användningsområde. 
 
H = Herbicid, I = Insekticid, F = Fungicid, N = Nedbrytningsprodukt. 
 

 
 

Ankomst-
datum 

Märkning Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde 
(µg/l) 

Fyndfrekvens 
(%) 

Anv. område 

2011-05-25 Skintan AMPA 0,07 500 91,6 N 

2011-05-25 Skintan Bentazon 0,29 30 75 H 

2011-05-25 Skintan Glyfosat 0,14 100 100 H 

2011-05-25 Skintan Kloridazon 0,36 10 41,6 H 

2011-05-25 Skintan Kvinmerac 0,01 100 33 H 

2011-05-25 Skintan MCPA 0,04 1 66 H 

2011-05-25 Skintan Metamitron 0,59 10 25 H 

2011-05-25 Skintan Metazaklor 0,07 0,2 16,6 H 

2011-05-25 Skintan Metribuzin 0,05 0,08 50 H 

2011-06-21 Skintan AMPA 0,31 500 91,6 N 

2011-06-21 Skintan Azoxystrobin 0,02 0,9 8,3 F 

2011-06-21 Skintan Bentazon 1 30 75 H 

2011-06-21 Skintan Etofumesat 0,05 30 16,6 H 

2011-06-21 Skintan Glyfosat 0,7 100 100 H 

2011-06-21 Skintan Isoproturon 0,08 0,3 25 H 

2011-06-21 Skintan Kloridazon 1,4 10 41,6 H 

2011-06-21 Skintan Kvinmerac 0,07 100 33 H 

2011-06-21 Skintan MCPA 0,33 1 66 H 

2011-06-21 Skintan Metazaklor 0,35 0,2 16,6 H 

2011-06-21 Skintan Metribuzin 0,05 0,08 50 H 

2011-06-21 Skintan Propiconazol 0,09 7 33 F 

Ankomst-
datum 

Märkning Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde
(µg/l) 

Fyndfrekvens 
(%) 

Anv. område 

2011-05-25 Hovmanneån AMPA 0,07 500 91,6 N 

2011-05-25 Hovmanneån Glyfosat 0,06 100 100 H 

2011-05-25 Hovmanneån Imidakloprid 0,01 0,013 25 I 

2011-05-25 Hovmanneån Pirimikarb 0,03 0,09 8,3 I 

2011-06-21 Hovmanneån AMPA 0,09 500 91,6 N 

2011-06-21 Hovmanneån Bentazon 0,02 30 75 H 

2011-06-21 Hovmanneån Glyfosat 0,07 100 100 H 

2011-06-21 Hovmanneån Imidakloprid 0,05 0,013 25 I 

2011-06-21 Hovmanneån Kvinmerac 0,07 100 33 H 

2011-06-21 Hovmanneån Metribuzin 0,03 0,08 50 H 

2011-06-21 Hovmanneån Metsulfuron-metyl 0,01 0,02 8,3 H 

2011-06-21 Hovmanneån Propiconazol 0,06 7 33 F 

2011-06-21 Hovmanneån Terbutylazin 0,01 0,02 8,3 H 
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Ankomst-
datum 

Märkning Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde
(µg/l) 

Fyndfrekvens 
(%) 

Anv. område 

2011-05-25 Himleån Glyfosat 0,01 100 100 H 

2011-06-21 Himleån AMPA 0,02 500 91,6 N 

2011-06-21 Himleån Bentazon 0,07 30 75 H 

2011-06-21 Himleån Glyfosat 0,02 100 100 H 

2011-06-21 Himleån MCPA 0,11 1 66 H 

Ankomst-
datum 

Märkning Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde
(µg/l) 

Fyndfrekvens 
(%) 

Anv. område 

2011-05-25 Ramsjökanalen AMPA 0,03 500 91,6 N 

2011-05-25 Ramsjökanalen Bentazon 0,02 30 75 H 

2011-05-25 Ramsjökanalen Glyfosat 0,04 100 100 H 

2011-06-21 Ramsjökanalen AMPA 0,05 500 91,6 N 

2011-06-21 Ramsjökanalen Diuron 0,01 0,2 8,3 H 

2011-06-21 Ramsjökanalen Glyfosat 0,05 100 100 H 

2011-06-21 Ramsjökanalen Kvinmerac 0,01 100 33 H 

2011-06-21 Ramsjökanalen MCPA 0,02 1 66 H 

2011-06-21 Ramsjökanalen Metribuzin 0,01 0,08 50 H 

2011-06-21 Ramsjökanalen Metribuzin-diketo 0,04 0,08 16,6 N 

Ankomst-
datum 

Märkning Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde
(µg/l) 

Fyndfrekvens 
(%) 

Anv. område 

2011-05-25 Trönningeån 2,4-Diklorprop 0,05 10 16,6 H 

2011-05-25 Trönningeån AMPA 0,03 500 91,6 N 

2011-05-25 Trönningeån Bentazon 0,1 30 75 H 

2011-05-25 Trönningeån Etofumesat 0,05 30 16,6 H 

2011-05-25 Trönningeån Glyfosat 0,03 100 100 H 

2011-05-25 Trönningeån Imidakloprid 0,02 0,013 25 I 

2011-05-25 Trönningeån Isoproturon 0,01 0,3 25 H 

2011-05-25 Trönningeån Kloridazon 0,02 10 41,6 H 

2011-05-25 Trönningeån MCPA 0,02 1 66 H 

2011-05-25 Trönningeån Metamitron 1,1 10 25 H 

2011-05-25 Trönningeån Propamokarb 0,01 90 8,3 F 

2011-05-25 Trönningeån Propiconazol 0,01 7 33 F 

2011-05-25 Trönningeån Tifensulfuron-metyl 0,01 0,05 8,3 H 

2011-06-21 Trönningeån 2,4-Diklorprop 0,02 10 16,6 H 

2011-06-21 Trönningeån AMPA 0,08 500 91,6 N 

2011-06-21 Trönningeån Bentazon 0,64 30 75 H 

2011-06-21 Trönningeån Diflufenikan 0,03 0,005 8,3 H 

2011-06-21 Trönningeån Glyfosat 0,07 100 100 H 

Ankomst-
datum 

Märkning Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde
(µg/l) 

Fyndfrekvens 
(%) 

Anv. område 

2011-06-21 Trönningeån Isoproturon 0,2 0,3 25 H 

2011-06-21 Trönningeån Klopyralid 0,7 50 8,3 H 

2011-06-21 Trönningeån MCPA 0,06 1 66 H 

2011-06-21 Trönningeån Mekoprop 0,01 20 8,3 H 

28



2011-06-21 Trönningeån Propiconazol 0,03 7 33 F 

Ankomst-
datum 

Märkning Analys Resultat 
(µg/l) 

Riktvärde
(µg/l) 

Fyndfrekvens 
(%) 

Anv. område 

2011-05-25 Smedjeån AMPA 0,01 500 91,6 N 

2011-05-25 Smedjeån Bentazon 0,02 30 75 H 

2011-05-25 Smedjeån Glyfosat 0,14 100 100 H 

2011-05-25 Smedjeån Kloridazon 0,08 10 41,6 H 

2011-05-25 Smedjeån MCPA 0,01 1 66 H 

2011-05-25 Smedjeån Metamitron 0,27 10 25 H 

2011-05-25 Smedjeån Metribuzin 0,43 0,08 50 H 

2011-05-25 Smedjeån Metribuzin-
desamino-diketo 0,03  16,6 N 

2011-06-21 Smedjeån AMPA 0,03 500 91,6 N 

2011-06-21 Smedjeån Bentazon 0,03 30 75 H 

2011-06-21 Smedjeån Glyfosat 0,04 100 100 H 

2011-06-21 Smedjeån Kloridazon 0,1 10 41,6 H 

2011-06-21 Smedjeån MCPA 0,04 1 66 H 

2011-06-21 Smedjeån Metribuzin 0,1 0,08 50 H 

2011-06-21 Smedjeån Metribuzin-
desamino-diketo 0,04  16,6 N 

2011-06-21 Smedjeån Metribuzin-diketo 0,08  16,6 N 
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