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Förord 
 
Denna studie har genomförts inom ramen för den regionala miljöövervakningen 
(Miljöövervakning i Skåne - Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne län 
2009-2014) som finansieras 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. 
 
Länsstyrelsen roll och ambition är dels att sprida kunskap om tillståndet i miljön och 
dels att verka för att kunskapen som fås genom miljöövervakningen, används för att 
genomföra åtgärder så att tillståndet i miljön förbättras och närmar sig miljömålen. 
 
Resultaten i denna studie kommer att vara underlag till bedömningen av miljömålet 
Giftfri miljö och det regionala delmålet ”Bekämpningsmedel i Skånes vatten”, samt 
som underlag till statusklassningen av ytvatten inom arbetet för vattendirektivet. De 
kommer att användas i åtgärdsarbetet för att minska transporten av 
bekämpningsmedel från jordbruksmark till vattendrag. 
 
Underlaget till studien togs fram inom ett studentprojekt på en 
miljöövervakningskurs vid Lunds universitet. Provtagningen genomfördes av 
vattenhandläggare Hillevi Hägnesten och Pardis Pirzadeh på Länsstyrelsen i Skåne 
län under maj till september månad 2010. Analyserna av bekämpningsmedel 
genomfördes av Eurofins Environment Sweden AB:s labb i Lidköping.  
 
 
 
 
 
Malmö juni 2011 
 
 
Ola Gustafsson 
Miljöavdelningen 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning de vattendrag som 
rinner igenom jorbrukslandskap är belastade med bekämpningsmedel. 
Vattendragsokalerna som ingått i undersökningen har stor andel jordbruksmark i sina 
tillrinningsområden, mycket frilandsodling av grönsaker och växthus inom sina 
avrinningsområden. 
 
Resultaten visar att förekomsten av ogräs-, svamp-och insektsbekämpningsmedel 
under maj till september är sådan att den kan påverka växt- och djurlivet i 
vattendragen negativt. Bekämpningsmedel hittades i alla vattendragslokalerna. Totalt 
togs 52 vattenprover i denna undersökning och i 49 av dessa, det vill säga 94 procent 
av proven, hittades bekämpningsmedel. Av de 41 undersökta substanserna hittades 
26 substanser (63 procent). I medelantal återfanns sju substanser per prov. 
Totalhalten (summahalten) för alla bekämpningsmedel i ett prov var i medel 0,45 
µg/l. Detta värde ligger nära EU:s gränsvärde för totalhalten i dricksvatten, 0,5 µg/l. I 
en tredjedel av proven överskred något ämne sitt riktvärde.  
 
Resultaten från den nationella miljöövervakningen i skånska Vemmenhög visar att 
bekämpningsmedelhalten har minskat tiofalt från 1990-talet till i dag. Denna 
positiva utveckling är i stor utsträckning tack vare Greppa Näringens rådgivning och 
olika miljöstöd för åtgärder inom jordbruket. Trots den positiva utvecklingen visar 
resultaten från denna studie och den nationella miljöövervakningen att vi inte har 
nått till acceptabla halter i ytvatten. Det krävs ytterligare åtgärder för att minska 
bekämpningsmedelhalter i ytvatten. 
 
En ytterst viktig åtgärd är att värna om de skyddsavstånd och skyddszoner som, enligt 
föreskrifter och rekommendationer, finns för att skydda yt- 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.  
 
I dagsläget saknar Skåne en heltäckande miljöövervakning av bekämpningsmedel. 
Resultaten av övervakningen är viktiga för att driva åtgärder för att minska spridning 
och läckage till ytvatten och grundvatten. För att en heltäckande övervakning ska 
vara möjlig krävs det att alla är med och betalar för att övervaka den miljöpåverkan 
verksamhen bidrar till, i synnerhet lantbrukarna. 
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Inledning 
Skåne är ett län med mycket jordbruk, ungefär hälften av länets area täcks av 
jordbruksmark och inom mindre områden kan andelen jordbruksmark överskrida 90 
procent. Skåne är också det län där användningen av bekämpningsmedel per area är 
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 Skåne som visar att rester av 
bekämpningsmedel regelbundet hittas i vattendrag som rinner igenom jorbruksbygd. 
 
Inom ramen för den nationella miljöövervakningen har Sveriges Lantbruksuniversitet 
sedan början av 1990-talet analyserat bekämpningsmedel i bland annat fyra 
vattendrag i Skåne, varav ett av vattendragen ligger i ett typområde för jordbruk och 
som studeras närmare. Resultaten för åren 2002-2008 visar att bekämpningsmedel 
förekommer mer eller mindre regelbundet under perioden. Flest antal substanser 
hittades i vatten från området i Skåne. Årsmedelhalten i ytvatten under denna period 
är ganska konstant men det har skett en avsevärd minskning jämfört med vad som 
uppmättes i Skåneområdet under 1990-talet. Däremot syns ingen tydlig nedåtgående 
eller uppåtgående trend vad gäller försäljningen av bekämpningsmedel under de 
senaste 19 åren (Adielsson et al., 2009). 
 
Utöver den nationella miljöövervakningen genomför endast Saxån-Braåns 
vattenvårdskommitté regelbunden övervakning av bekämpningsmedel, inom ramen 
för sitt recepientkontrollprogram. Vattendragslokalen Saxån vid Häljarp som ligger 
nära Saxåns mynning till havet analyseras fyra gånger per år med avseende på 
bekämpningsmedel. Även här har man konstaterat att bekämpningsmedel 
regelbundet förekommer i vattnet (se kommitténs databas, http://www.saxan-
braan.se/ ). Några undersökningar av engångskaraktär har också genomförts (t.ex. 
Krook och Bengtsson, 2001) vilka pekar på närvaron av bekämpningsmedel. 
 
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 
växttenväxter och alger, medan insektsbekämpningsmedel till exempel kan påverka 
djurplankton och vattenlevande insekter. 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. 
 
För att utvärdera om det akvatiska ekosystemet riskerar att påverkas negativt av 
bekämpningsmedel jämförs påträffade halter med riktvärden som har tagits fram för 
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att skydda vattenmiljön. Resultaten från den nationella miljöövervakningen visar att 
mellan åren 2002 och 2008 har mellan 10 till 21 substanser påträffats i ytvatten i 
halter över riktvärdet. I cirka 40 procent av vattenproven förekom något ämne som 
överskred riktvärdet under denna period (Adielsson et al., 2009).  
 
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 (Miljötillståndet i Skåne – Årsrapport 2009). EU:s vattendirektiv har stärkt 
detta arbete genom att miljökvalitetsnormer för miljögifter har antagits för 
recipienter. En lista på prioriterade ämnen bedöms inom den kemiska statusen (EU 
direktiv, 2008/105/EG). Tretton av ämnena i listan är bekämpningsmedel, men de 
flesta av dessa är förbjudna i Sverige sedan länge. Vattenförekomster uppnår inte god 
kemisk status om något av dessa gränsvärdesnormer överskrids och åtgärder för att 
minska halterna måste sättas in. Utöver denna lista 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 växtskyddsmedel (Kemikalieinspektionen, 2008); 
http://www.kemi.se/templates/Page____3294.aspx). Dessa riktvärden är framtagna 
för att skydda det akvatiska ekosystemet mot oönskade effekter. Överskrids något 
riktvärde riskerar organismerna i vattnet att påverkas negativt.  
 
Jordbruket är en betydande påverkansfaktor runtom i Skåne men övervakningen är 
bristfällig. Regelbunden övervakningen sker endast vid få lokaler inom ramen för den 
nationella miljöövervakningen samt inom Saxån-Braåns recipientkontrollprogram. 
En heltäckande och regelbunden övervakning är nödvändig för att följa upp rutiner 
kring bekämpningsmedelsanvändningen och åtgärder inom jordbruket. Syftet med 
den här studien är att få en lite mer täckande bild av bekämpningsmedelssituationen i 
Skåne under en växtperiod. Resultaten från studien kommer att vara underlag till 
bedömningen av miljömålet Giftfri miljö och det regionala delmålet 
”Bekämpningsmedel i Skånes vatten”, samt som underlag till statusklassningen av 
ytvatten inom arbetet för vattendirektivet. 
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Metod 
 
Val av lokal 
 
Flera kartor togs fram som underlag för att välja lokaler inom denna 
bekämpningsmedelsstudie. Eftersom syftet med studien var att utvärdera 
bekämpningsmedelsbelastningen i jordbruksintensiva områden, visade 
kartunderlagen på möjlig bekämpningsmedelspåverkan i vatten. Med hjälp av 
kartorna kan man få en bild av olika källor till bekämpningsmedelsspridning, till 
exempel, växthus, frilandsodling av grönsaker och övrig jordbruksmark. De olika 
källorna använder delvis olika bekämpningsmedel. Målet var att välja lokaler där 
en eller flera av dessa källor antogs ha en betydande påverkan. Nedan förklaras de 
olika kartorna: 
 

 Andel jordbruksmark i tillrinningsområde: För att spegla den diffusa 
spridningen av bekämpningsmedel från jordbruksmark, skapades en karta där 
andel jordbruksmark i tillrinningsområdet uppströms varje vattendrag 
färglades med ökad intensitet ju större andel jordbruk som fanns i 
tillrinningsområdet. Den lägsta klassen var avrinningsområden med 0-30 
procent jordbruksmark och högsta klassen var avrinningsområden med 81-
100 procent jordbruksmark (Bilaga 4). 

 
 Kemikalieintensitet: Kartan på kemikalieintensitet (Landsbygdsenheten, 

Länsstyrelsen) visar mängden bekämpningsmedel per area (kg/ha) för olika 
områden i Skåne. Kartan grundar sig på vilka grödor som odlas i de olika 
områdena och hur mycket bekämpningsmedel de specifika grödorna antas 
behöva enligt en schablonberäkning. I de mest besprutade områdena behövs 
mellan 0,9-1,1 kg bekämpningsmedel per hektar (Bilaga 5). 

 
 Frilandsodling av grönsaker: Karta på andel frilandsodling av grönsaker i ett 

område (Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen). Som mest finns det 95-160 ha 
frilandsodling i ett område (Bilaga 6). 

 
 Växthus: Kartan visar växthusens placering och storlek (Bilaga 7). Studenter 

på en miljöövervakningskurs vid Lunds Universitet, tog fram underlaget 
genom att ringa runt till kommunerna. Frågor ställdes bland annat angående 
växthusens företagsnamn, lokalisering, storlek och preparatanvändning 
(Bilaga 3). Kartan är inte heltäckande eftersom svar inte erhölls för alla 
kommuner i Skåne. Växthus från följande kommuner ingår i kartan: 
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Kristianstad, Staffanstorp, Åstorp, Trelleborg, Lund, Östra Göinge, 
Landskrona, Höör, Kävlinge, Höganäs, Sjöbo, Ängelholm, Malmö och Ystad. 

 
Utifrån dessa kartor valdes tio vattendragslokaler med stor andel jordbruksmark, hög 
kemikalieintensitet, växthus i avrinningsområdet samt mycket frilandsodling i 
avrinningsområdet. 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. Detaljerade 
lokalbeskrivningar finns i bilaga 8. 
 
Åstorps kommun bekostade analyser för en provomgång i juni, på lokalerna 
Humlebäcken och Kölebäcken, inom kommunens gränser. Dessa pekas inte ut på 
kartan, figur 1. 
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             Figur 1. Provtagningslokalerna. Bakgrundskartor, © Lantmäteriet, dnr 106-2004/188-M 

 
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, 
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under månaderna maj till september. Provtagningarna genomfördes 25 och 26 
maj, 22 och 23 juni,14 och 15 juli, 23 och 25 augusti samt 22 och 24 september. 
 
Val av substanser 
 
Urvalskriterierna för val av substans var de tio mest använda aktiva substanserna, 
de tio mest funna substanserna, de tio substanser som överskrider sitt riktvärde 
som oftast, samt substanser som detekterats i bekämpningsmedelsstudien från 
områden med odling av frilandsodling av trädgårdsgrödor och växthus (Kreuger et 
al., 2009). För varje kategori som en substans hamnade i fick det ett poäng. 
Slutligen rangordnades alla substanser och de 41 substanser med högst rang 
analyserades (Bilaga 1 och 2). 
 
Provtagning och analys 
 
Vattenproverna togs av Hillevi Hägnesten och Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare på 
Länsstyrelsen i Skåne. Vatten för analys av de flesta substansera togs i tre 
enlitersflaskor av glas. Vatten för analys av glyfosat togs i 250 ml plastflaskor. 
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.  
 
Databearbetning 
 
Summahalt 
Summahalten är den sammanlagda halten per lokal och provtillfälle. 
 
Riskkvot 
Riskkvoten beräknas genom att dela den funna halten för ett ämne med ämnets 
riktvärde. Riktvärdet är den skyddsgräns under vilket det akvatiska ekosystemet anses 
vara skyddat mot negativ påverkan. Om kvoten överskrider värdet 1, det vill säga, om 
högre halter hittas än riktvärdet, då är risken betydlig för att växterna och djuren i 
vattnet tar skada. 
 
Toxicitetsindex 
Toxicitetsindexet beräknas genom att summera riskkvoten för alla 
bekämpningsmedel som hittas i ett prov, dvs. per lokal och provtilfälle. Det är ett 
förenklat sätt att utvärdera den sammanlagda risken för vattenorganismerna. 
Toxicitetsindexet tar inte i beaktande samverkanseffekter mellan substanser, den 
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så kallade cocktaileffekten. Precis som för riskkvoten för varje enskild substans, 
så anses ett index på mer än värdet 1 visa på att vattenorganismerna kan ta skada. 
 
Flöde 
 
Flödet i vattenförekomsterna där provtagning av bekämpningsmedel skedde 
presenteras i bilaga 8. 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). Bilagan visar 
flödet i vattenförekomsterna mellan maj och september 2010 samt medelflödet för 
åren 1990-2010. 
 
Resultat 
 
Hittade bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel hittades i 49 av 52 prov, det vill säga i 94 procent av proven. 
Av de 41 substanser som analyserades hittades 26 stycken, alltså 63 procent av 
substansera. De vanligaste substanserna var ogräsbekämpningsmedlet eller 
herbiciden glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA, som återfanns i 92 
respektive 88 procent av proven. Glyfosat är en bred herbicid som används vid 
bekämpning av ogräs i många grödor. Herbiciderna bentazon (bl a stråsäd, 
baljväxter, majs, lin och gurka), kloridazon (sockerbetor) och MCPA (stråsäd, 
potatis, lin, gräsfrö, slåttervall, betesvall) hittades också i mer än hälften av proven 
(Figur 2). 
 
Utöver herbiciderna hittades fyra nedbrytningsprodukter (AMPA 
nedbrytningsprodukt till glyfosat, DMST nedbrytningsprodukt till tolylfluanid, 
terbutylazin-desetyl nedbrytningsprodukt till terbutylazin och diklorbenzamid 
(BAM) nedbrytningsprodukt till diklobenil), fem svampbekämpningsmedel eller 
fungicider (azoxystrobin, propiconasol, metalaxyl, boskalid och propamokarb) 
och ett insektbekämpningsmedel eller insekticid (imidakloprid) (Figur 2). 
 
Bland de bekämpningsmedel som hittades har godkännande upphört för tre av 
dem, etofumesat (2008), 2,6-diklorbensamid (även kallad BAM 
nedbrytningsprodukt till diklobenil vars godkännande upphört 1990) och 
terbutylazin (2003) (Figur 2). 
 
Resultaten av fyndfrekvensen visar att ett fåtal substanser återfinns i en stor andel 
av proven medan över hälften av de undersökta substanserna inte hittas alls eller i 
mindre än 2 procent av proven (Figur 2 och 3). 
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Figur 2. Fyndfrekvens av bekämpningsmedel i vattendrag från tolv lokaler i Skåne, under månaderna 

maj-september 2010. 
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Figur 3. Andelen bekämpningsmedel som påträffats i en viss andel av proven. En tredjedel av de 

analyserade bekämpningsmedlen hittades inte i något prov, osv. 

 
Medelhalten av de funna växtskyddsmedlen låg mellan 0,012 och 0,3 µg/l. 
Herbiciderna fluroxipyr, klopyralid och metamitron hittades i högst halter (Figur 4). 
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Figur 4. Medelhalten och standardavvikelsen av bekämpningsmedel i provtagningslokalerna under 

maj- september 2010. 

 
Även om halten av ett ämne är högt behöver det inte utgöra en lika stor risk för de 
vattenlevande organismerna som ett giftigare ämne som hittas i lägre halt. 
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Miljöriktvärdet för ett ämne beskriver dess giftighet för det akvatiska ekosystemet. 
Det är en gräns under vilken vattenorganismerna anses vara skyddade från negativa 
effekter. Ju lägre riktvärde ett ämne har desto giftigare är det. Det giftigaste ämnet 
som hittades i denna studie var diflufenikan som har ett riktvärde på 0,005 µg/l och 
det minst giftiga ämnet var 2,6-diklorbensamid (BAM) som har ett riktvärde på 1 
mg/l. Herbiciden diflufenikan och insekticiden imidakloprid, de två giftigaste 
bekämpningsmedlen som hittades i denna undersökning, hittas i cirka en tredjedel av 
proven (Tabell 1). 
 

Tabell 1. Påträffade bekämpningsmedel i studien. Bekämpningsmedelssubstanserna är rangordnade 

med fallande giftighet (ökande riktvärde) och fyndfrekvens. 
Substans Riktvärde (µg/l) Fyndfrekvens (%) 
diflufenikan 0,005 32 

imidakloprid ^ 0,013 28 
terbutylazin-desetyl (DETA) a 0,02 14 

terbutylazin 0,02 10 

metribuzin 0,08 8 

metazaklor 0,2 28 

isoproturon 0,3 44 

azoxystrobin 0,9 18 

prosulfokarb 0,9 4 

MCPA 1 54 

propikonazol 7 18 

kloridazon 10 68 

metamitron 10 32 

boskalid # 10 2 

mekoprop 20 12 

diklorprop 26 10 

bentazon 30 76 

etofumesat 30 18 

klopyralid 50 4 

metalaxyl 60 8 

propamokarb 90 2 

glyfosat 100 92 

fluroxipyr 100 2 

AMPA 500 88 

2,6-diklorbensamid (BAM) 1000 10 

^ = Holländskt riktvärde enligt Otte och Evers, 2005 samt Schraps et al., 2006. 
a = I brist på offentliga riktvärden har antagits att nedbrytningsprodukten har samma riktvärde som 

modersubstansen enligt Asp och Kreuger, 2005. 

# = Temporärt riktvärde enligt Andersson et al., 2009. 
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Miljörisken utvärderas med hjälp av riskkvoten, vilket är den funna halten för ett 
ämne delat med dess riktvärde. Om kvoten överskrider värdet 1, det vill säga om 
högre halter hittas än riktvärdet, då är risken betydlig för att växterna och djuren i 
vattnet tar skada. Riskkvoterna för de hittade substanserna följer mycket väl deras 
giftighet i denna undersökning, det vill säga ju giftigare ett ämne är desto högre 
riskkvot har den i regel. Tre substanser överskred i medeltal riskkvoten 1. Dessa var 
herbiciden diflufenikan (som överskred sitt riktvärde sex gånger), insekticiden 
imidakloprid (som överskred sitt riktvärde två gånger) och herbiciden terbutylazin 
(som överskred sitt riktvärde något)(Figur 5). 
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Figur 5. Riskkvoten (medeltal och standardavvikelse för hela studien) för bekämpningsmedel i 

provtagningslokalerna under maj- september 2010. Den röda linjen markerar skyddsnivån för 

vattenlevande växter och djur. 

 
Antal påträffade bekämpningsmedel 
I denna studie påträffades i medeltal sju bekämpningsmedel per prov. Vanligast var 
det att hitta mellan fyra och åtta bekämpningsmedel per prov (Figur 6). Som mest 
hittades 18 substanser, på lokalen i Görslövsån i augusti månad. De lokaler där i 
medeltal flest substanser hittades var Görslövsån och Råån (ca 12 st) samt 
Tuvebäcken, Välabäcken och Önnerupsbäcken (ca 8 st)(Figur 7). I augusti månad 
hittades i medeltal flest substanser på lokalerna (ca 11 st), och under juli och 
september månad hittades minst antal substanser (ca 5 st) (Figur 8). I vissa 
vattenförekomster påträffades flera substanser de månader flödet var högt (Bilaga 8). 
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Figur 6. Frekvensen för antal påträffade bekämpningsmedel per prov på provtagningslokalerna under 

maj-september 2010. I tre av proven hittades inga bekämpningsmedel osv. 
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Figur 7. Antal bekämpningsmedel för varje provtagningslokal under maj-september 2010 (medeltal 

och standardavvikelse). 
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Figur 8. Medelantal (och standardavvikelse) bekämpningsmedel under månaderna maj till september 

2010. 
 
Summan av bekämpningsmedelshalterna 
Den sammanlagda halten för alla påträffade bekämpningsmedel per lokal och 
provtillfälle låg mellan 0 och 2,34 µg/l. Det högsta värde hittades i juni på lokalen i 
Råån. Vid fyra tillfällen överskred summahalten 1 µg/l. I över sextio procent av 
proven underskred summahalten 0,5 µg/l, vilket är gränsvärdet för 
dricksvattenkvalitet enligt EU:s dricksvattendirektiv samt gränsvärde för otjänligt 
vatten enligt Livsmedelsverket. Nästan fyrtio procent av proven överskred därmed 
gränsvärdet. Lokalerna med högst summahalt var Råån, Görslövsån och Tuvebäcken 
(Figur 9, överst). Summahalterna var högst i juni och augusti och lägst i juli (Figur 9, 
nederst). I vissa vattenförekomster påträffades högre summahalter de månader flödet 
var högt (Bilaga 8). 
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Figur 9. Överst: Summahalt av alla bekämpningsmedel per lokal och provtillfälle. Nederst: 

Summahalten under maj till september månad. Den röda linjen markerar gränsvärdet för dricksvatten. 
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Toxicitetsindex 
Toxicitetsindexet beräknas genom att addera riskkvoten för alla bekämpningsmedel 
som hittas i ett prov (dvs. per lokal och provtillfälle). Det är ett förenklat sätt att 
utvärdera den sammanlagda risken för vattenorganismerna. Toxicitetsindexet tar 
dock inte i beaktande samverkanseffekter mellan substanser. Precis som för 
riskkvoten för varje enskild substans, så anses ett index på mer än värdet 1 visa på att 
vattenorganismerna kan ta skada. Medeltoxicitetsindex för alla lokaler mellan 
månaderna maj till september 2010 var 3,4.(+/- 5,1 stdev.), vilket visar på en 
övergripande riskbild för jordbruksintensiva vattendrag i Skåne över den mest 
intensiva besprutningsperioden. Skillnaden mellan lokalerna var dock stor. Råån var 
bland de värst drabbade, där låg toxicitetsindex ungefär på värdet sex vid alla fem 
provtagningstillfällen. Görslövsån och Välabäcken var också hårt drabbade, där 
överskred toxicitetsindex värdet 1 vid fyra av fem provtagningstillfällen. Det var också 
vid de här lokalerna de största överträdelserna ägde rum. Vid Görslövsån var 
toxicitetsindex ca 16 vid två tillfällen och vid Välabäcken uppgick värdet till ca 23 vid 
en tidpunkt. De minst drabbade lokalerna var Gessiebäcken, Vramsån och Lödde å. 
Vid dessa lokaler överskred toxicitetsindex inte värdet 1 vid något 
provtagningstillfälle (Figur 10). 
 

G
e

ss
ie

b
äc

ke
n

Ö
n

n
e

ru
p

s
b

ä
ck

e
n

L
ö

d
d

e
 å

V
äl

ab
äc

k
en

R
å

å
n

G
ö

rs
lö

vs
å

n

V
in

n
ö

å

V
ra

m
s

ån

T
o

m
m

a
rp

så
n

T
u

ve
b

ä
ck

e
n

H
u

m
le

b
äc

k
en

K
ö

le
b

äc
ke

n

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T
o

xi
ci

te
ts

in
d

ex

maj

juni

juli

augusti

september

 
Figur 10. Toxicitetsindex för provtagningslokalerna under maj till september 2010. Den röda linjen 

ligger på värdet 1 och markerar skyddsnivån för vattenlevande växter och djur. 
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Sambandet mellan andelen jordbruksmark och bekämpningsmedel 
Provtagningslokalerna i denna studie låg i områden med mycket jordbruk. Andelen 
jordbruksmark i tillrinningsområdet uppströms provtagningslokalerna var mellan 41 
procent (Vramsån) och 92 procent (Tuvebäcken). Det fanns ett visst samband mellan 
andel jordbruksmark och antal påträffade bekämpningsmedel, summahalt och 
toxicitetsindex. Ju mer jordbruksmark det finns i ett avrinningsområde desto fler 
bekämpningsmedel påträffas i regel där och summahalten är i regel högre. Starkaste 
sambandet var mellan andel jordbruksmark och antal påträffade bekämpningsmedel 
som till 47 procent berodde på andel jordbruksmark Summahalten berodde till 40 
procent på andel jordbruksmark. Toxicitetsindex förklarades sämre av andel 
jordbruksmark (29 procent) (Figur 11). 
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Figur 11. Sambandet mellan andel jordbruksmark och antal substanser, summahalt och 

toxicitetsindex. 
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Diskussion 
 
Syftet med denna studie 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, 
mycket frilandsodling av grönsaker och växthus inom sina avrinningsområden. 
Resultaten speglar främst bekämpningsmedelsanvändningen inom jordbruket och 
inte, t.ex. användningen i stadsmiljö, vilket framgår av figur 11 där en ökad totalhalt 
av bekämpningsmedel och ett ökat antal bekämpningsmedel ganska bra beskrivs av 
en ökad andel jordbruksmark. 
 
Resultaten från undersökningen visar tydligt att bekämpningsmedelssituationen i 
ytvatten i jordbrukstäta områden inte är bra. Bekämpningsmedel hittades i 49 av 52 
(94 %) av proven. Av de 41 undersökta substanserna hittades 26 substanser (63%). I 
medelantal påträffades sju substanser per prov. Totalhalten (summahalten) för alla 
bekämpningsmedel i ett prov var i medel 0,45 µg/l vilket ligger nära EU:s gränsvärde 
för totalhalten i dricksvatten, 0,5 µg/l. I en tredjedel av proven överskred något ämne 
sitt riktvärde. Toxicitetsindexet, som är ett mått på den sammanlagda miljörisken av 
alla bekämpningsmedel som hittas vid ett tillfälle, var i medel 3. Detta värde visar att 
närvaron av bekämpningsmedel under maj till september är sådan att den kan 
påverka växt- och djurlivet i vattendragen negativt. 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har inom ramen för den nationella 
miljöövervakningen övervakat bekämpningsmedelshalter på bland annat lokalen 
Vemmenhög i Skåne sedan 1990-talet. Resultaten från miljöövervakningen visar att 
totalhalterna i vattendraget har minskat från ca 30 µg/l i början av 90-talet till ca 3 
µg/l idag, trots att försäljningen av bekämpningsmedel inte har minskat (Kreuger, J.). 
Haltminskningen sammanfaller med att lantbruksrådgivning startade och olika 
miljöstöd för miljöåtgärder infördes. Rådgivningen fokuserar på säkrare rutiner kring 
bekämpningsmedelsanvändningen inom lantbruket, som att ha säker förvaring, bra 
plats för påfyllning av sprutan och skyddsavstånd vid besprutning. Det är tydligt att 
dessa åtgärder har haft en positiv effekt för att minska bekämpningsmedelshalterna i 
ytvatten. Trots förbättringen visar resultaten från denna studie och SLU:s 
miljöövervakning att vi inte har nått till acceptabla halter i ytvatten. De halter och 
stora antal substanser som ofta hittas är sådana att de troligen skadar växt- och 
djurlivet i vattnet. Det är alltså viktigt att fundera kring vad som ytterligare krävs för 
att minska bekämpningsmedelhalterna i ytvatten. 
 
En grundläggande förutsättning för att minimera risken för spill och oaktsam 
hantering, är att kontinuerligt utbilda och ge råd till sprutförarna. Detta sker redan 
genom de obligatoriska sprutförareutbildningarna och Greppa Näringens frivilliga 
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rådgivning. Sedan 2007 har Greppa rådgivningen haft en kurs som handlar om säkert 
växtskydd. Tyvärr har endast ett fåtal lantbrukare gått denna kurs (personlig 
kommunikation). 
 
En annan åtgärd/rutin som inte får kompromissas, om vi vill skydda vattenmiljön, är 
att värna om de skydd, det vill säga skyddsavstånd 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, sridning vid rätt tidpunkt m.m är viktig. Trots att Skåne är 
ett jordbruksintensivt län så är resurserna för lantbrukstillsyn väldigt begränsad i 
många kommuner. 
 
Det är också viktigt att föra en diskussion kring Ekologisk odling. Andelen åkermark 
med stöd för ekologiska produktionsformer (EU-stöd) utgjorde under 2010 endast 
4,5 procent av åkermarken i Skåne. Av dessa var 3,7 procent Krav-certifierad. Enligt 
de gamla miljömålen var ett delmål för Skåne att ha 15 procent ekologiskt odlad areal 
till 2010. Detta mål nåddes alltså inte på långa vägar. Samtidigt ökar efterfrågan på 
ekologiska varor snabbare än produktionen. År 2009 bestod 16 procent av 
livsmedelsinköpen i offentliga sektorn i Skåne av ekologiska livsmedel, vilket var bäst 
i Sverige (Länsstyrelsen i Skåne, 2010). Många kommuner har högt satta mål vad 
gäller upphandling av ekologiska varor. Med andra ord finns det definitivt en 
marknad för flera lantbrukare att gå över till ekologisk odling. Frågan är hur denna 
utveckling kan uppmuntras. 
 
En heltäckande miljöövervakning av bekämpningsmedel är en förutsättning för att 
följa upp bekämpningsmedelsanvändningen och åtgärder för att minska spridning 
och läckage till ytvatten och grundvatten. I dagsläget saknar Skåne en sådan 
övervakning. För att en heltäckande övervakning ska vara möjlig krävs det att även 
lantbrukarna är med och betalar för att övervaka sin verksamhets miljöpåverkan, 
något som inte sker idag. 
 
Det är väldigt svårt att knyta ett specifikt tillstånd i vattendrag till 
bekämpningsmedelspåverkan. Detta för att tillståndet i vattnet beror på exponeringen 
till flera bekämpningsmedel samtidigt och på andra faktorer som t.ex. övergödning 
och låga flöden. Det övergripande tillståndet i vattenekosystemet, det vill säga dess 
struktur och funktion, är en följd av det samlade påverkanstrycket. För att ändå 
kunna utvärdera risken för vattenmiljön, jämförs (som i denna studie) påträffade 
halter med miljöriktvärden för varje enskild substans. Dessa riktvärden är framtagna 
genom att i laboratorium utsätta vattenlevande organismer (främst växt- och 
djurplankton och fisk) för varje substans och noterat vid vilka halter organismerna 
förgiftas. Nu håller Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med andra län och Sveriges 
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Lantbruksuniversitet på att ta fram en biologisk indikator för exponering för bland 
annat bekämpningsmedel. Indikatorn är missbildningar i kiselalgers skal. I anslutning 
till denna studie togs, i samband med septemberprovtagningen, kiselalgsprover vid 
alla lokalerna. Resultaten från den studien visar att andelen missbildningar är högre 
på lokaler med högre totalhalt bekämpningsmedel och fler antal substanser jämfört 
med lokaler med lägre totalhalt och lägre antal substanser (Eriksson och Jarlman, 
2011). 
 
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 tillståndet. 
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Bilaga 1. Analyserade substanser, några preparat de ingår i, typ av bekämpningsmedel (h-
herbicid, f- fungicid, i- insekticid, n- nedbrytningsprodukt), sista året för godkännande för de 
substanser vars godkännande har upphört, typ av grödor där substanserna används. 

Substans Preparat Typ Godkänd till Gröda 
2,6-diklorbensamid 
(BAM) 

 n (diklobenil) 1990 vedartade växter, grusgångar, 
gårdsplaner 

AMPA  n (glyfosat)   

atrazin Gesaprim h 1989 tomater, vägkanter, 
grusplaner, plantskole- och 
skogskulturer 

atrazin-desetyl 
(DEA) 

 n (atrazin)   

azoxystrobin Amistar f  alla växter (även golfbanor) 

bentazon Basagran SG h  stråsäd, baljväxter, majs, lin, 
gurka 

boskalid Cantus, Signum f  raps, rybs 

cyprodinil Acanto Prima f 2011 stråsäd 

diflufenikan Bacara, Cougar h  stråsäd 

diklorprop Duplosan DP h  stråsäd, vall 

DMST  n (tolylfluanid, f)  trädgårds- och 
jordbruksgrödor 

endosulfan-sulfat  i  bladlöss 

esfenvalerat Sumi-alpha 5 FW i  alla växter 

etofumesat Goltix Trippel WG h 2008 sockerbetor 

fluroxipyr Ariane S h  stråsäd, gräsfrövall 

glyfosat Roundup, Barclay h  alla växter 

hexytiazox Nissorun i  frukt, växthusgurka, tomat 

imazalil Panoctine f  stråsäd 

imidakloprid Chinook, Confidor i  oljeväxter, prydnadsväxter i 
växthus 

isoproturon Cougar h  stråsäd 

klopyralid Ariane S h  stråsäd, gräsfrövall 

kloridazon Fiesta T h  sockerbetor, rödbetor, 
kepalök, spenat 

kresoximmetyl Candit f  äpple, päron, 
prydnadsväxter, jordgubbe 

MCPA Duplosan Super h  stråsäd, potatis, lin 

mekoprop Duplosan Super h  stråsäd 

metalaxyl Apron XL f  köksväxter, ärtor, spenat 

metamitron Goliath, Goltix h  sockerbetor, foderbetor 
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Substans Preparat Typ Godkänd till Gröda 
metazaklor Butisan Top, Nimbus CS h  raps, rybs 

metribuzin Sencor h  potatis, morötter 

penkonazol Topas 100 EC f  äpple, päron, 
prydnadsväxter, jordgubbe 

pikoxystrobin Acanto f  stråsäd 

pirimikarb Primor i 2011 frukt, jordgubbar, grönsaker, 
prydnadsväxter 

propamokarb Previcur N, Tattoo f  gurka, tomat, sallat, 
prydnadsväxter 

propikonazol Armure f  stråsäd 

prosulfokarb Boxer h  höstsäd, potatis 

protiokonazol Proline EC 250 f  stråsäd 

pyrimetanil Scala f  prydnadsväxter, frukt, bär 

rimsulfuron Titus WSB h  potatis, fodermajs 

simazin Gesatop, Printop h 1994 prydnadsväxter 

terbutylazin Topogard h 2003 stråsäd 

terbutylazin-desetyl 
(DETA) 

 n (terbutylazin) 2003  
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Bilaga 2. Analyserade substanser, bestämningsgränser (halter över dessa beräknas av labbet 
och rapporteras till beställaren), riktvärden för substanserna i akvatisk miljö (när inget annat 
anges är riktvärdet det officiella svenska; Kemikalieinspektionen, 2009), fyndfrekvens (dvs. 
hur stor andel av alla 52 prov där substansen hittades). 

Substans Bestämningsgräns 
µg/l 

Riktvärde 
µg/l 

Fyndfrekvens 
% 

diflufenikan 0,01 0,005 32 
endosulfan-sulfat * 0,01 0,005 0 
esfenvalerat 0,05 0,005 0 
rimsulfuron 0,01 0,01 0 
Imidakloprid ^ 0,01 0,013 28 
pikoxystrobin # 0,05 0,02 0 
terbutylazin 0,01 0,02 10 
terbutylazin-desetyl (DETA) a 0,05 0,02 14 
metribuzin 0,01 0,08 8 
pirimikarb 0,01 0,09 0 
kresoximmetyl 0,05 0,1 0 
cyprodinil 0,05 0,2 0 
metazaklor 0,01 0,2 28 
DMST (n till tolylfluanid) a 0,05 0,2 32 
isoproturon 0,01 0,3 44 
atrazin * 0,01 0,6 0 
atrazin-desetyl (DEA) a 0,01 0,6 0 
penkonazol 0,05 0,7 0 
azoxystrobin 0,05 0,9 18 
prosulfokarb 0,05 0,9 4 
MCPA 0,01 1 54 
simazin * 0,01 1 0 
hexytiazox ^ 0,05 5 0 
imazalil 0,05 5 0 
protiokonazol # 0,01 6 0 
propikonazol 0,01 7 18 
boskalid # 0,05 10 2 
diklorprop 0,01 10 10 
kloridazon 0,01 10 68 
metamitron 0,01 10 32 
mekoprop 0,01 20 12 
bentazon 0,01 30 76 
etofumesat 0,01 30 18 
pyrimetanil 0,05 30 0 
klopyralid 0,01 50 4 
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metalaxyl 0,01 60 8 

Substans Bestämningsgräns Riktvärde Fyndfrekvens 
propamokarb 0,05 90 2 
fluroxipyr 0,1 100 2 
glyfosat 0,01 100 92 
AMPA 0,01 500 88 
2,6-diklorbensamid (BAM) 0,01 1000 10 

* = Miljökvalitetsnorm (AA-MKN) för inlandsvatten enligt EU-direktiv 2008/105/EG 
^ = Holländskt riktvärde enligt Otte och Evers, 2005 samt Schrap et al., 2006. 
# = Temporärt riktvärde enligt Andersson et al., 2009. 
a = I brist på offentliga riktvärden har antagits att nedbrytningsprodukten har samma 
riktvärde som modersubstansen enligt Asp och Kreuger, 2005. 
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Bilaga 3. Växthus i Skåne (inte alla kommuner ingår), företagsnamn, koordinater (RT90), 
kommun, storlek, typ av odling, preparatanvändning . Växthusen finns också utmarkerade 
på kartan i bilaga 7. 
Växthus X RT90 Y RT90 Kommun Yta (m2) Odling Preparat 
Linnekulla 
Handelsträdgård 6201331 1383746 Kristianstad 8000 Tomat, gurka Scala 4265 
Olle Anderssons 
Blommor 6212484 1399741 Kristianstad 9000 Blommor Bl.a. Cykocel, Alar, Pirimor 
Kålaberga 
Trädgårdsodling 6219478 1388015 Kristianstad 7000 Blommor, plantor  
Fridhems 
Handelsträdgård 6218526 1386442 Kristianstad 8000 Krukväxter Bl.a. Topsin, Amistar, Ipoc 
Hörnhems 
Handelsträdgård 6211006 1401903 Kristianstad 7000 Småplantor  
Lars Åkessons 
Handelsträdgård 6209478 1396016 Kristianstad 10000   
Skoglösa 
Handelsträdgård 6218095 1388934 Kristianstad 7500 Utplanteringsväxter Topsin WG, Previko 

Stella Växt 6213163 1401330 Kristianstad 6500 Krukväxter 
Pyretroider, Fungicider, 
retarderingsm. 

Vä Handelsträdgård 6208808 1392931 Kristianstad    

Åhus Grönt 6202716 1401263 Kristianstad 30000 Småplantor Varant 

ÖSPAB Växtvaruhus 6195824 1388268 Kristianstad    

Kabbarps trädgård HB 6171253 1331530 Staffanstorp    
Lars Svenssons 
handelsträdgård 6168378 1331438 Staffanstorp    

T.P blommor AB 6173671 1332658 Staffanstorp    

Sånnagården AB 6228188 1327679 Åstorp    

Egna Hems Plant AB 6227225 1326916 Åstorp    

Solgårdens Driverier 6147066 1329431 Trelleborg  Krukväxter  
Alfred Pederson och 
Son   6141311 1336031 Trelleborg  Tomat  
Björkhaga Plantskola 
AB 6170831 1352920 Lund 100000  Basamid Granulat, 2464 

Ladugårdsmarken 6180788 1336825 Lund 40000 Frukt Topsin WG 
Stångby Plantskola 
AB 6182286 1336172 Lund 150000  Decis, 3546  
Hittarps 
Handelsträdgård 6242579 1396228

Östra 
Göinge 8000   

HB Stankovic 6197644 1316669 Landskrona 7000 Gurka Fungazil 100 och Floramite 240 SC  

Tågerups trädgård AB 6195590 1321021 Landskrona 22000 Krukväxt Retarderingsmedel och bek.m. 

Swede Ponic AB 6214917 1313598 Höör 11 000 Kryddor Inga bekämpningsmedel 

Erik Christensson 6184134 1324610 Kävlinge 400000 Morötter, palsternacka Fenix, Stomp (förbjudet fr.om 2010) 

Ax handelsträdgård 6190881 1329919 Kävlinge 8000 Gurka, prydnadsväxter  

Högs handelsträdgård 6185861 1326494 Kävlinge    

Minas Grönsaker 6188795 1331423 Kävlinge 11500 Växthusgurka penséplantor Bl.a. Previcur, Fungazil 

AN Grönt och Gott 6187989 1322775 Kävlinge 1000000 Sallad, broccoli salladskål Bl.a. Glyphomax, Roxion 40 EC 
Lödde 
Handelsträdgård 6186622 1324676 Kävlinge 4400 Bl.a. kryddor, prydnadsväxter Bl.a. Amistar, Admiral 10 EC 

Ramlösa plantskola 6192015 1322281 Kävlinge 80000 gran- och tallplantor Bl.a. Pirimor, Fastac, Baycor 25 WP 

Swedetom 6183221 1331805 Kävlinge 9000 Tomatodling Enbart biologisk 

Södervidinge Gård 6191761 1331450 Kävlinge 830000 Bl.a. purjolök, stjälkselleri Bl.a. Comet, Amistar, Pirimor, Decis 

MB Grönsaker AB 6188589 1326152 Kävlinge 110000 Bl.a. Sallad, broccoli Bl.a. Pirimor, Aliette 80 WG 
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Växthus X _RT90 Y _RT90 Kommun Yta (m2) Odling Preparat 

Björkvalls Trädgård 6185242 1331214 Kävlinge 6000  Inga, KRAV-odling 
Hulta 
Handelsträdgård; 
Buskeröd 4:6 6231069 1301986 Höganäs 26000 Slanggurka Fungaflor 

Brunnby-Bräcke 6242102 1298761 Höganäs    

TF Trädgård AB 6239522 1298256 Höganäs    

Vikengurka AB 6228743 1300120 Höganäs    

Brännantomater AB 6237999 1298159 Höganäs    
Hustofta, Elisabeth 
Burström 6234564 1301275 Höganäs    
Bengtssons 
Handelsträdgård 6228722 1299808 Höganäs 5700 Gurka Fungicid 

Dalby granar AB 6182822 1344191 Sjöbo 150000 Granskog Fastac 50 
Rundqvists driverier 
AB 6229401 1317041 Ängelholm    

Tåstarpstomaten 6242991 1323025 Ängelholm 16000 tomater Rovral 
Lilla hults blommor 
och grönsaker AB 6244091 1315850 Ängelholm    
Poppelgårdens 
driverier AB 6233709 1316976 Ängelholm 8500 Bl.a. Krukväxter Vertimec 

Varalövs trädgårds AB 6233340 1317171 Ängelholm 9400 gurkor Fungazil 

Skånetomaten AB 6239435 1320025 Ängelholm    
Källna 
Trädgårdsprodukter 6233757 1328031 Ängelholm  Gurka Fungazil 

Fortuna produkter AB 6167070 1329866 Malmö  Tomat 100% biologiska bekämpningsmedel 
Rudqvists driverier 
AB 6159202 1324102 Malmö  Gurka Bl.a. Fungaflour, Grotop  
Kriminalvårsdanstalten 
Tygelsjö 6156982 1319573 Malmö 6000 Blomsterlökar, blommor Bl.a. Cyccocel, Alar, Pirimor  
Nydala 
trädgårdsodling, Oxie 6159201 1324606 Malmö 10000 Gurka Bl.a. Previcur, Fungazil 

Oxie handelsträdgård 6158363 1326734 Malmö  Tomater Bl.a. Conserve, Floramite, Round Up 

Pillösa Trädgård AB 6160284 1318848 Malmö  Gurka Bl.a. Previcur, Nissorun, Fungazil 

W-P Grönt AB 6166799 1330057 Malmö  Tomat Bl.a. Floramite, Amistar, Scala 
okänt växthus osäker 
drift 6148588 1376493 Ystad    
Bolestad 
Handelsträdgård AB 6243591 1341924  5000 gurka fungaflour, nissovum 
Ljunggårds 
Handelsträdgård  6218963 1322998  9000 gurka och fruktodling Fungazil, vertimec 



 

Bilaga 4. Karta andel jordbruksmark i tillrinningsområden för vattenförekomster 
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Bilaga 5. Karta kemikalieintensitet, beräknad mängd bekämpningsmedel som används per hektar åkermark. 
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Bilaga 6. Karta frilandsodling grönsaker.  
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Bilaga 7. Karta växthus. 

 

 

 38 

 



 

Bilaga 8. Flödet i vattenförekomsterna där provtagning skedde, maj-september 2010. 

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

medel 1990-2010

2010

Vramsån

0

1

2

3

maj juni juli augusti september

Vinnö å

0

0,4

0,8

1,2

maj juni juli augusti september

Tuvebäcken

0

0,2

0,4

maj juni juli augusti september

Gessiebäcken

0

0,2

0,4

maj juni juli augusti september

Välabäcken

0

0,1

0,2

maj juni juli augusti september

Lödde å

0

2

4

6

8

maj juni juli augusti september

Råån

0

0,4

0,8

1,2

maj juni juli augusti september

Tommarpsån

0

0,4

0,8

1,2

maj juni juli augusti september

F
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d
e 

(m
3/

s)

Önnerupsbäcken

0

0,2

0,4

maj juni juli augusti september

Görslövsån

0

0,2

0,4

maj juni juli augusti september
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Bilaga 8. Karta, bakgrundsinformation, sammanfattande samt detaljerade resultat för varje provtagningslokal. Riskkvoter som överskrider 1, 
rödmarkeras.  

 
Gessiebäcken 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6156519, 1319088 
 
Vatten id: 
SE615615-132412 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
88 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,91-1,10 kg/ha 
 
Antal växthus: 
1 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
96-161 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
5 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,23 µg/l 
 
Överskridande av riktvärden 
(totalt över provperioden): 
0 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
0,09 
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Gessiebäcken     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,02 500 0,00004  

bentazon 0,03 30 0,001  
glyfosat 0,03 100 0,0003  
kloridazon 0,01 10 0,001 0,00234
summa 0,09    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,04 500 0,00008  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
glyfosat 0,07 100 0,0007  
kloridazon 0,01 10 0,001 0,002446667
summa 0,14    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,12 500 0,00024  
bentazon 0,01 30 0,000333333  
glyfosat 0,08 100 0,0008  

kloridazon 0,02 10 0,002  

MCPA 0,15 1 0,15 0,153373333
summa 0,38    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
2,6-diklorbensamid (BAM) 0,01 1000 0,00001  
AMPA 0,05 500 0,0001  
bentazon 0,05 30 0,001666667  
etofumesat 0,04 30 0,001333333  
glyfosat 0,05 100 0,0005  
klopyralid 0,11 50 0,0022  
kloridazon 0,02 10 0,002  
mekoprop 0,02 20 0,001  
metamitron 0,03 10 0,003  
metribuzin 0,02 0,08 0,25 0,26181
summa 0,4    
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,04 500 0,00008  
bentazon 0,04 30 0,001333333  
glyfosat 0,05 100 0,0005  
metazaklor 0,01 0,2 0,05 0,051913333
summa 0,14    
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 Önnerupsbäcken 
Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6177321, 1328244 
 
Vatten id: 
SE618096-133078 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
83 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 
 
Antal växthus: 
3 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
23-49 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
8 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,55 µg/l 
 
Överskridande av riktvärden 
(totalt över provperioden): 
2 ggr  
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
3,01 
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Önnerupsbäcken     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,1 500 0,0002  

bentazon 0,01 30 0,000333333  
glyfosat 0,05 100 0,0005  
isoproturon 0,02 0,3 0,066666667  
kloridazon 0,01 10 0,001  
MCPA 0,05 1 0,05 0,1187 
summa 0,24    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,11 500 0,00022  
bentazon 0,03 30 0,001  
diflufenikan 0,06 0,005 12  
DMST 0,02    
glyfosat 0,19 100 0,0019  
isoproturon 0,06 0,3 0,2  
kloridazon 0,74 10 0,074  

MCPA 0,05 1 0,05  

metamitron 0,16 10 0,016  
propiconazol 0,01 7 0,001428571  
terbutylazin-desetyl 0,02 0,02 1 13,34454857 
summa 1,45    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,13 500 0,00026  
DMST 0,11    
glyfosat 0,08 100 0,0008  
isoproturon 0,01 0,3 0,033333333  
kloridazon 0,08 10 0,008  
MCPA 0,01 1 0,01 0,052393333 
summa 0,42    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
diklorprop 0,02 26 0,000769231  
AMPA 0,09 500 0,00018  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
DMST 0,02    
etofumesat 0,03 30 0,001  
glyfosat 0,04 100 0,0004  
imidakloprid 0,01 0,013 0,769230769  
kloridazon 0,05 10 0,005  
MCPA 0,01 1 0,01  
mekoprop 0,01 20 0,0005  
metamitron 0,02 10 0,002 0,789746667 
summa 0,32    
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,08 500 0,00016  
glyfosat 0,09 100 0,0009  
kloridazon 0,01 10 0,001  
metazaklor 0,15 0,2 0,75 0,75206 
summa 0,33    
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Lödde å 

 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6184336, 1325111 
 
Vatten id: 
SE618685-133000 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
70 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha 
 
Antal växthus: 
4 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
50-95 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
5 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
 0,18 µg/l 
 
Överskridande av 
riktvärden (totalt över 
provperioden): 
 0 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
0,20 
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Lödde å     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,04 500 0,00008  

bentazon 0,01 30 0,000333333  
DMST 0,01    
glyfosat 0,03 100 0,0003  
isoproturon 0,03 0,3 0,1  
kloridazon 0,03 10 0,003  
MCPA 0,06 1 0,06  
metamitron 0,05 10 0,005 0,168713333 
summa 0,26    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,05 500 0,0001  
DMST 0,01    
glyfosat 0,07 100 0,0007  
isoproturon 0,02 0,3 0,066666667  
kloridazon 0,01 10 0,001  

MCPA 0,05 1 0,05  
terbutylazin-desetyl 
(DETA) 0,01 0,02 0,5 0,618466667 
summa 0,22    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,05 500 0,0001  
glyfosat 0,02 100 0,0002 0,0003 
summa 0,07    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,06 500 0,00012  
bentazon 0,03 30 0,001  
DMST 0,02    
etofumesat 0,02 30 0,000666667  
glyfosat 0,07 100 0,0007 0,002486667 
summa 0,2    
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,06 500 0,00012  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
glyfosat 0,05 100 0,0005  
metazaklor 0,04 0,2 0,2 0,201286667 
summa 0,17    
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Välabäcken 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6191611, 1326511 
 
Vatten id: 
SE619249-133108 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
92 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha 
 
Antal växthus: 
2 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
23-49 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
8 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,50 µg/l 
 
Överskridande av riktvärden 
(totalt över provperioden): 
5 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal över 
provperioden): 
9,35 

 46 



 

Välabäcken     

maj halt riktvärde riskkvot toxindex 

AMPA 0,08 500 0,00016  

bentazon 0,01 30 0,000333333  

diflufenikan 0,03 0,005 6  

glyfosat 0,19 100 0,0019  

imidakloprid 0,02 0,013 1,538461538  

isoproturon 0,04 0,3 0,133333333  

kloridazon 0,06 10 0,006  

MCPA 0,02 1 0,02  

metamitron 0,08 10 0,008 7,708188205

summa 0,53    

juni halt riktvärde riskkvot toxindex 

AMPA 0,06 500 0,00012  

bentazon 0,02 30 0,000666667  

diflufenikan 0,03 0,005 6  

glyfosat 0,04 100 0,0004 

isoproturon 0,03 0,3 0,1 

kloridazon 0,04 10 0,004 

MCPA 0,03 1 0,03 

metribuzin 0,01 10 0,001 6,136186667

summa 0,26   

juli halt riktvärde riskkvot toxindex 

AMPA 0,07 500 0,00014 

azoxystrobin 0,01 0,9 0,011111111  

bentazon 0,01 30 0,000333333  

glyfosat 0,03 100 0,0003  

isoproturon 0,01 0,3 0,033333333  

kloridazon 0,01 0,06 0,166666667 0,211884444

summa 0,14    

augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 

diklorprop 0,02 26 0,000769231  

AMPA 0,09 500 0,00018  

azoxystrobin 0,18 0,9 0,2  

bentazon 0,03 30 0,001  

diflufenikan 0,04 0,005 8  

etofumesat 0,07 30 0,002333333  
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glyfosat 0,17 100 0,0017  

imidakloprid 0,01 0,013 0,769230769  

isoproturon 0,19 0,3 0,633333333  

kloridazon 0,01 10 0,001  

MCPA 0,01 1 0,01  

metalaxyl 0,01 60 0,000166667  

metribuzin 0,01 0,08 0,125  

propiconazol 0,02 7 0,002857143 9,747570476

summa 0,86    

september halt riktvärde riskkvot toxindex 

AMPA 0,16 500 0,00032  

diflufenikan 0,11 0,005 22  

glyfosat 0,14 100 0,0014  

kloridazon 0,02 0,06 0,333333333  

metazaklor 0,12 0,2 0,6 22,93505333

summa 0,55    

 



 

Råån 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6211952, 1309041 
 
Vatten id: 
SE620565-131931 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
80 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha  
 
Antal växthus: 
 0 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
8-22 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
12 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,85 µg/l 
 
Överskridande av riktvärden 
(totalt över provperioden): 
8 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
5,77 
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Råån     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,07 500 0,00014  

bentazon 0,02 30 0,000666667  
diflufenikan 0,02 0,005 4  
etofumesat 0,05 30 0,001666667  
glyfosat 0,04 100 0,0004  
imidakloprid 0,03 0,013 2,307692308  
isoproturon 0,03 0,3 0,1  
kloridazon 0,02 10 0,002  
MCPA 0,01 1 0,01  
metamitron 0,11 10 0,011  
metazaklor 0,01 0,2 0,05  
propiconazol 0,02 7 0,002857143 6,486422784
summa 0,43    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,14 500 0,00028  

azoxystrobin 0,01 0,9 0,011111111  

bentazon 0,1 30 0,003333333  
diflufenikan 0,02 0,005 4  
glyfosat 0,24 100 0,0024  
imidakloprid 0,02 0,013 1,538461538  
isoproturon 0,31 0,3 1,033333333  
kloridazon 0,21 10 0,021  
MCPA 0,19 1 0,19  
metamitron 1 10 0,1  
metazaklor 0,06 0,2 0,3  
propiconazol 0,03 7 0,004285714  
terbutylazin 0,01 0,02 0,5 7,704205031
summa 2,34    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
azoxystrobin 0,03 0,9 0,033333333  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
DMST 0,03    
imidakloprid 0,02 0,013 1,538461538  
kloridazon 0,05 10 0,005  
MCPA 0,02 1 0,02  
propamokarb 0,08 90 0,000888889  
propiconazol 0,01 7 0,001428571  
terbutylazin 0,02 0,02 1  
terbutylazin-desetyl 0,02 0,02 1 3,599778999
summa 0,3    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
2,6-diklorbensamid (BAM) 0,01 1000 0,00001  
AMPA 0,23 500 0,00046  
bentazon 0,06 30 0,002  
diflufenikan 0,01 0,005 2  
DMST 0,01    
etofumesat 0,02 30 0,000666667  
glyfosat 0,03 100 0,0003  
imidakloprid 0,05 0,013 3,846153846  
isoproturon 0,01 0,3 0,033333333  
kloridazon 0,02 10 0,002  
MCPA 0,02 1 0,02  
metamitron 0,01 10 0,001  
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metazaklor 0,02 0,2 0,1  
propiconazol 0,01 7 0,001428571 6,007352418
summa 0,51    
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,21 500 0,00042  
bentazon 0,05 30 0,001666667  
DMST 0,02    
glyfosat 0,06 100 0,0006  
imidakloprid 0,05 0,013 3,846153846  
isoproturon 0,01 0,3 0,033333333  
kloridazon 0,02 10 0,002  
MCPA 0,03 1 0,03  
metazaklor 0,23 0,2 1,15 5,064173846
summa 0,68    

 



 

Görslövsån 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6236751, 1306081 
 
Vatten id: 
SE623351-130175 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
84 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha 
 
Antal växthus: 
2 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
50-95 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
12 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,71 µg/l 
 
Överskridande av riktvärden 
(totalt över provperioden): 
6 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
7,90 
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Görslövsån     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,05 500 0,0001  

bentazon 0,04 30 0,001333333  
glyfosat 0,08 100 0,0008  
imidakloprid 0,01 0,013 0,769230769  
isoproturon 0,06 0,3 0,2  
kloridazon 0,09 10 0,009  
metamitron 0,09 10 0,009  
metazaklor 0,01 0,2 0,05 1,039464103
summa 0,43    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,06 500 0,00012  
bentazon 0,18 30 0,006  
diflufenikan 0,01 0,005 2  
DMST 0,08    
glyfosat 0,04 100 0,0004  

imidakloprid 0,04 0,013 3,076923077  

isoproturon 0,01 0,3 0,033333333  
kloridazon 0,11 10 0,011  
MCPA 0,05 1 0,05  
metamitron 0,06 10 0,006  
metazaklor 0,01 0,2 0,05  
propiconazol 0,01 7 0,001428571 5,235204982
summa 0,66    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,26 500 0,00052  
azoxystrobin 0,04 0,9 0,044444444  
bentazon 0,06 30 0,002  
glyfosat 0,07 100 0,0007  
isoproturon 0,01 0,3 0,033333333  
kloridazon 0,03 10 0,003  
MCPA 0,02 1 0,02  
metalaxyl 0,01 60 0,000166667 0,104164444
summa 0,5    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
diklorprop 0,07 26 0,002692308  
2,6-diklorbensamid (BAM) 0,01 1000 0,00001  
AMPA 0,15 500 0,0003  
azoxystrobin 0,06 0,9 0,066666667  
bentazon 0,16 30 0,005333333  
diflufenikan 0,02 0,005 4  
DMST 0,04    
etofumesat 0,02 30 0,000666667  
glyfosat 0,1 100 0,001  
imidakloprid 0,16 0,013 12,30769231  
isoproturon 0,03 0,3 0,1  
kloridazon 0,04 10 0,004  
MCPA 0,14 1 0,14  
metalaxyl 0,09 60 0,0015  
metamitron 0,01 10 0,001  
metazaklor 0,02 0,2 0,1  
metribuzin 0,02 0,08 0,25  
propiconazol 0,03 7 0,004285714 16,98245469
summa 1,17    
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september halt riktvärde riskkvot toxindex 
diklorprop 0,03 26 0,001153846  
AMPA 0,19 500 0,00038  
azoxystrobin 0,01 0,9 0,011111111  
bentazon 0,09 30 0,003  
diflufenikan 0,07 0,005 14  
DMST 0,04    
glyfosat 0,14 100 0,0014  
imidakloprid 0,02 0,013 1,538461538  
isoproturon 0,02 0,3 0,066666667  
kloridazon 0,02 10 0,002  
MCPA 0,04 1 0,04  
mekoprop 0,02 20 0,001  
metazaklor 0,09 0,2 0,45  
propiconazol 0,03 7 0,004285714 16,11945888
summa 0,81    

 
 



 

Vinnö å 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6214201,1393048 
 
Vatten id: 
SE621804-139059 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
46 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha 
 
Antal växthus: 
3 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
8-22 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
5 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,29 µg/l 
 
Överskridande av riktvärden 
(totalt över provperioden): 
1 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
0,35 
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Vinnö å     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,02 500 0,00004  

bentazon 0,01 30 0,000333333  
boskalid 0,1 10 0,01  
glyfosat 0,39 100 0,0039  
imidakloprid 0,02 0,013 1,538461538  
MCPA 0,01 1 0,01  
metamitron 0,1 10 0,01 1,572734872 
summa 0,65    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,02 500 0,00004  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
glyfosat 0,02 100 0,0002  
metamitron 0,04 10 0,004 0,004906667 
summa 0,1    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 

AMPA 0,04 500 0,00008  

azoxystrobin 0,03 0,9 0,033333333  
bentazon 0,01 30 0,000333333  
DMST 0,01    
glyfosat 0,03 100 0,0003  
MCPA 0,02 1 0,02  
metalaxyl 0,01 60 0,000166667 0,054213333 
summa 0,15    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,03 500 0,00006  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
DMST 0,02    
glyfosat 0,03 100 0,0003  
metamitron 0,32 10 0,032  
prosulfokarb 0,08 0,9 0,088888889 0,121915556 
summa 0,5    
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,02 500 0,00004  
bentazon 0,01 30 0,000333333  
glyfosat 0,04 100 0,0004 0,000773333 
summa 0,07    
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Vramsån 

 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6202418, 1397454 
 
Vatten id: 
SE620341-139491 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
41 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha 
 
Antal växthus: 
1 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
8-22 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
1 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,01 µg/l 
 
Överskridande av 
riktvärden (totalt över 
provperioden): 
0 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
0,10 
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Vramsån     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
glyfosat 0,02 100 0,0002  

juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
glyfosat 0,01 100 0,0001  
terbutylazin-desetyl 0,01 0,02 0,5 0,5001 
summa 0,02    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
     
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
     
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
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Tommarpsån 

 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6157239, 1404742 
 
Vatten id: 
SE615816-139496 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
73 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,91-1,10 kg/ha 
 
Antal växthus: 
 0 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
0-7 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
6 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,32 µg/l 
 
Överskridande av 
riktvärden (totalt över 
provperioden): 
4 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
2,92 
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Tommarpsån     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,04 500 0,00008  

diflufenikan 0,02 0,005 4  
etofumesat 0,1 30 0,003333333  
glyfosat 0,06 100 0,0006  
isoproturon 0,04 0,3 0,133333333  
kloridazon 0,02 10 0,002  
MCPA 0,01 1 0,01 4,149346667
summa 0,29    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,04 500 0,00008  
bentazon 0,01 30 0,000333333  
diflufenikan 0,02 0,005 4  
glyfosat 0,03 100 0,0003  
kloridazon 0,02 10 0,002  
MCPA 0,02 1 0,02 4,022713333

summa 0,14    

juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,07 500 0,00014  
bentazon 0,01 30 0,000333333  
glyfosat 0,02 100 0,0002  
isoproturon 0,03 0,3 0,1 0,100673333
summa 0,13    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
diklorprop 0,37 26 0,014230769  
2,6-diklorbensamid (BAM) 0,01 1000 0,00001  
AMPA 0,27 500 0,00054  
bentazon 0,01 30 0,000333333  
diflufenikan 0,01 0,005 2  
DMST 0,01    
glyfosat 0,12 100 0,0012  
imidakloprid 0,01 0,013 0,769230769  
kloridazon 0,01 10 0,001  
MCPA 0,02 1 0,02  
terbutylazin 0,05 0,02 2,5  
terbutylazin-desetyl (DETA) 0,01 0,02 0,5 5,806544872
summa 0,9    
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,1 500 0,0002  
glyfosat 0,04 100 0,0004  
terbutylazin 0,01 0,02 0,5 0,5006
summa 0,15    
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Tuvebäcken 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6146275-1387954 
 
Vatten id: 
SE614594-138925 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
92 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,91-1,10 kg/ha 
 
Antal växthus: 
0 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
23-49 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
9 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,90 µg/l 
 
Överskridande av riktvärden 
(totalt över provperioden): 
2 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
1,50 

 

 61



 

Tuvebäcken     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,12 500 0,00024  

bentazon 0,06 30 0,002  
glyfosat 0,22 100 0,0022  
isoproturon 0,03 0,3 0,1  
kloridazon 0,11 10 0,011  
metamitron 0,03 10 0,003  
prosulfokarb 0,13 0,9 0,144444444 0,262884444
summa 0,7    
juni halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,22 500 0,00044  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
diflufenikan 0,04 10 0,004  
glyfosat 0,38 100 0,0038  
isoproturon 0,02 0,3 0,066666667  
kloridazon 0,03 10 0,003  

MCPA 0,01 1 0,01  

mekoprop 0,01 20 0,0005 0,089073333
summa 0,73    
juli halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,11 500 0,00022  
bentazon 0,02 30 0,000666667  
glyfosat 0,06 100 0,0006  
kloridazon 0,01 10 0,001 0,002486667
summa 0,2    
augusti halt riktvärde riskkvot toxindex 
2,6-diklorbensamid (BAM) 0,02 1000 0,00002  
AMPA 0,56 500 0,00112  
azoxystrobin 0,01 0,9 0,011111111  
bentazon 0,04 30 0,001333333  
diflufenikan 0,02 0,005 4  
DMST 0,02    
etofumesat 0,12 30 0,004  
Fluroxipyr 0,3 100 0,003  
glyfosat 0,32 100 0,0032  
klopyralid 0,34 50 0,0068  
kloridazon 0,04 10 0,004  
MCPA 0,03 1 0,03  
mekoprop 0,02 20 0,001  
metamitron 0,03 10 0,003  
metazaklor 0,02 0,2 0,1  
terbutylazin 0,04 0,02 2  
terbutylazin-desetyl 0,01 0,02 0,5 6,668584444
summa 1,94    
september halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,41 500 0,00082  
bentazon 0,04 30 0,001333333  
glyfosat 0,32 100 0,0032  
kloridazon 0,04 10 0,004  
MCPA 0,01 1 0,01  
mekoprop 0,01 20 0,0005  
metazaklor 0,09 0,2 0,45 0,469853333
summa 0,92    
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Humlebäcken 

 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6227701, 1323046 
 
Vatten id: 
SE622741-132411 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
67 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha 
 
Antal växthus: 
1 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
0-7 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
7 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,4 µg/l 
 
Överskridande av 
riktvärden (totalt över 
provperioden): 
1 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
1,58 
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Humlebäcken     
maj halt riktvärde riskkvot toxindex 
AMPA 0,05 500 0,0001  

bentazon 0,01 30 0,000333333  
glyfosat 0,07 100 0,0007  
imidakloprid 0,02 0,013 1,538461538  
kloridazon 0,04 10 0,004  
MCPA 0,02 1 0,02  
metamitron 0,19 10 0,019 1,582594872
summa 0,4    
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Kölebäcken 

 

Bakgrundsinformation: 
 
x- y-koordinater: 
6225365, 1318431 
 
Vatten id: 
Ingen vattenförekomst 
 
Procent jordbruksmark i 
avriningsområdet: 
67 % 
 
Kemikalieintensitet: 
0,44-0,90 kg/ha 
 
Antal växthus: 
1 st 
 
Frilandsodling av grönsaker: 
0-7 ha 

Resultat: 
 
Medelantal substanser per 
provtagningstillfälle: 
7 st 
 
Summahalt (medeltal över 
provperioden): 
0,51 µg/l 
 
Överskridande av 
riktvärden (totalt över 
provperioden): 
0 ggr 
 
Toxicitetsindex (medeltal 
över provperioden): 
0,83 
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Kölebäcken     

maj halt riktvärde riskkvot toxindex 

AMPA 0,08 500 0,00016  

DMST 0,01 30 0,000333333  

glyfosat 0,02 100 0,0002  

imidakloprid 0,01 0,013 0,769230769  

MCPA 0,35 10 0,035  

propiconazol 0,02 1 0,02  

terbutylazin-desetyl 0,02 10 0,002 0,826924103

summa 0,51    
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Syftet med denna studie var att få en bättre bild av 
bekämpningsmedelläget i skånska vattendrag. Vattenprover 
togs en gång i månaden från maj till september 2010. 
Fyrtioen bekämpningsmedel analyserades i varje prov. De 
vattendrag som undersöktes var Gessiebäcken, 
Önnerupsbäcken, Lödde å, Välabäcken, Råån, Görslövsån, 
Vinnö å, Vramsån, Tommarpsån, Tuvebäcken och 
Gessiebäcken. Resultaten från undersökningen visar att 
bekämpningsmedelsläget i de undersökta vattendragen inte 
är bra. Bekämpningsmedel påträffades i nästan alla prov, 
flera substanser hittades vid samma tillfälle och i vart tredje 
fall påträffades halter i sådan grad att växt- och djurlivet i 
vattendragen bedöms ta skada. De mest drabbade lokalerna 
var Råån, Görslövsån, Tuvebäcken och Välabäcken. Läget 
visar att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att minska 
transporten av bekämpningsmedel till vattendrag. 

 


	Förord
	Sammanfattning
	Inledning
	Metod
	Val av lokal
	Val av tidpunkt
	Val av substanser
	Provtagning och analys
	Databearbetning
	Flöde

	Resultat
	Hittade bekämpningsmedel
	Antal påträffade bekämpningsmedel
	Summan av bekämpningsmedelshalterna
	Toxicitetsindex
	Sambandet mellan andelen jordbruksmark och bekämpningsmedel

	Diskussion
	Referenser

