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Spor af sprøjtemiddel i drikkevand, men under grænseværdien. 
 

Hos en del vandværker landet over, er der fundet indhold af nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler over 
grænseværdien i nogle drikkevandsboringer, som for nogles vedkommende har betydet, at boringer har 
måttet lukkes. Grænseværdien er den maksimale koncentration, som drikkevandet må indeholde af et givet 
produkt fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet. Som udgangspunkt må drikkevandet slet ikke indeholde 
rester fra sprøjtemidler. Udgangspunktet er således en nul-tolerance.  
 
MOSVIG Vandværk har, ud over lovpligtige analyser for 39 forskellige pesticider, som vi til dato ikke har 
fundet spor af i vores drikkevand, foretaget frivillig vandanalyse for yderligere tre aktuelle pesticider: 
 

  Grænseværdi  Afgang vandværk Grænseværdi 

Pesticid - navn: µg/l: målt værdi µg/l: overholdt JA/NEJ: 

    
 

  

Chloridazon-desphenyl < 0,1  < 0,01 JA 
    

 
  

1,2,4-triazol < 0,1 < 0,01 JA 
    

 
  

N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,1 < 0,054  JA 
        

 
Grænseværdien er således overholdt for det drikkevand, som MOSVIG Vandværk leverer til sine forbrugere, 
dog overholder et enkelt pesticid ikke kravet om nul-tolerance. 
 
Da sprøjtemidlet og dets nedbrydningsprodukter ikke tidligere har indgået i den lovpligtige vandanalyse, er 
det første gang at MOSVIG Vandværk analyserer for stoffet. Vi kan således ikke sige, hvor længe produktet 
har været i drikkevandet. 
 
Styrelsen for patientsikkerhed (Embedslægen) vurderer, at der ikke er nogen akut sundhedsfare ved at 
drikke vandet eller bruge det til madlavning, før vi kommer op i langt højere koncentrationer, end den der 
er konstateret i vores drikkevand. 
 
Den 01-11-2018 holdt vandværket møde med Kolding Kommunes Miljøafdeling og vores rådgiver for at 
afklare, hvorledes det pågældende nedbrydningsprodukt evt. kan forhindres i vores drikkevand. 
 
Bestyrelsen har, med udgangspunkt i ovennævnte møde, iværksat et handlingsprogram, for at finde 
årsagen til produktets tilstedeværelse i vandet. 
 
Du vil den kommende tid blive holdt orienteret via ”Nyhedsbreve” pr. mail, som også kan læses på vores 
hjemmeside www.mosvig.dk 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, da kontakt formanden på 42 80 30 01 eller pr. mail formand@mosvig.dk  
 
 

MOSVIG vandværk 
Bestyrelsen 
 

http://www.mosvig.dk/
mailto:formand@mosvig.dk

