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Projektbeskrivelse - Arbejdsgang for opsporing af pesticidpunktkil-
der ved Skovmølleværkets boringer 
 
 
Baggrund 
Skovmølleværket og Sørupværket er Svendborg Vands hovedvandvær-
ker. Svendborg Vands drikkevandsproduktion har i gennemsnit over de 
seneste fem år været på ca. 2,2 mio. m3, og de forsyner den centrale del 
af Svendborg Kommune fra Svendborg By i syd til et godt stykke nord for 
Stenstrup. Derudover driver Svendborg Vand to mindre vandværker på 
Tåsinge: Landet – og Stenodden Vandværk. Skovmølleværket har de se-
nest 5 år i gennemsnit leveret 0,95 mio. m3 svarende til omkring 43 % af 
Svendborg Vands producerede drikkevand. 
 
Skovmølleværkets boringer er fordelt på to områder. Den oprindelige kil-
deplads omkring vandværket (Skovmøllekildeplads), hvor der er 6 borin-
ger i drift, og to nyere boringer omkring Holmdrup (Holmdrupkildeplads). 
Magasinet på sidstnævnte kildeplads er meget velydende, og Svendborg 
Vand er ved at undersøge, hvor der kunne etableres yderlige 2 boringer.  
 
Imidlertid blev der fundet DMS (N,N-dimethylsulfamid) i flere af borin-
gerne i 2018. DMS er et nedbrydningsprodukt af tolylfluanid, som bl.a. er 
blevet brugt mod svamp i frugtplantager, og de historiske luftfoto af områ-
det viser også, at der har været mange frugtplantager øst for Svendborg. 
 
I bestræbelserne på at nedbringer indholdet af DMS, blev den årlige ind-
vinding tilknyttet Skovmølleværket kun på omkring 715.000 m3 i 2018. 
Der er ikke målt en overskridelse af grænseværdien ved afgang vand-
værk, men der blev målt en så høj værdi som 0,097 mikrogram/l den 
20/9-2018. Siden har den styrede indvinding medført, at indholdet af DMS 
er faldet, og den har ligger på omkring 0,05 mikrogram/l siden.  
 
Der er især en boring, der har et meget højt indhold af DMS. Det er den 
næstøstligeste af boringerne ved Skovmølleværket; DGU nr.: 165.151 (lo-
kalt boring 12). Den første måling for DMS blev taget i juni 2018, og ana-
lyseresultat viste et indhold på 3,5 mikrogram DMS/l. Boringen blev straks 
taget ud af vandproduktionen. Boringen er løbende moniteret og den hø-
jeste værdi, der er målt, er 6,1 mikrogram/l. Den seneste måling fra den 
20. juni 2019 var på 2,5 mikrogram/l. Det har siden vist sig, at der også er 
CTA (Chlorotalonil Amidsulfonsyre) i vandet fra boring 12. Der blev den 
2/5-2019 målt et indhold på 0,13 mikrogram/l, og den senest er analyse 
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fra den 20. juni 2019 viste et indhold på 0,052 mikrogram CTA/l. Der er – 
ind til videre - ikke fundet CTA i andre boringer i kommunen.  
 
Der er ingen boringer tilknyttet Skovmølleværket, hvor der ikke er fundet 
spor af DMS. Af boringerne på Skovmøllekildeplads har 3 af de 6 aktive 
boringer, haft værdier over grænseværdien for DMS i vandet, men det ser 
ud til, at indholdet af DMS falder, når vandindvindingen sker mere skån-
somt. Af de to boringer ved Holmdrup er den nordligste placeret mindre 
end 300 m fra en ejendom, som er blevet kortlagt på vidensniveau 2 på 
baggrund af en pesticidforurening. Denne boring med DGU nr.: 164.1167 
(lokal boring 1) er der et indhold af DMS i grundvandet, som ligger om-
kring grænseværdien på 0,1 mikrogram/l.      
 
Alle de nuværende boringers tilstand skal undersøges og der arbejdes på 
en offentlig skovrejsning omkring boringerne. 
 
Der er også fundet DPC (Desphenyl-Chloridazon) i vandet i området. Det 
er i niveauet på 0,03 -0,05 mikrogram/l, og ved Skovmølleværket findes 
det overraskende nok overvejende i de boringer, der har et lavt indhold af 
DMS. Ved Holmdrup er det dog boring 1, der også har et indhold af DMS, 
at DPC findes. DPC er også fundet i høje koncentrationer ved ejendom-
men, der er kortlagt – også i KS1.     
 
Det er også vigtigt at få lokaliseret og iværksat en indsats mod eventuelle 
punktforureninger, der udgør en risiko for grundvandsressourcen. Det 
gælder både de kendte forureninger, der ikke er undersøgt for de nuvæ-
rende problemstoffer, såvel som eventuelt punktforureninger, som lokali-
seres i forbindelse med arbejdet tilknyttet partnerskabsaftalen.  
 
Lokaliseringen af pesticidpunktkilder vil være afgørende for at forsyningen 
kan drifte kildepladserne bedst muligt, så koncentrationen af DMS forhå-
bentlig kan holdes nede og begrænse sig til påvirkning fra fladeforurenin-
ger.  
 
Hvis analyser eller nye oplysninger indikerer en forurening fra en bety-
dende punktkilde, vil en yderligere opsporing og undersøgelse af kilden 
indgå i fase 2 eller i regionens prioritering af grundvandsopgaver.  
Svendborg Vand har fået Orbicon til at udarbejde en kildepladsvurdering 
og alle de nuværende boringers tilstand skal undersøges. Der er desuden 
en undersøgelse i gang med hensyn til at foretage en sikring af det fremti-
dige grundvand ved skovrejsning eller aftaler om restriktioner i anven-
delse af pesticider omkring boringerne. 
 
Det partnerskabsprojekt, som beskrives i dette notat, vil prøve at afklare 
placering af punktkilder gennem et opsporende arbejde og ved vandprø-
vetagning. 
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Planlagte aktiviteter og ressourceforbrug  
Den første fase af projektet sigter mod en afklaring af, hvilket fokus der 
skal være for den videre indsats over for pesticider i indvindingsoplan-
dene. Det er denne fase, der er beskrevet i det følgende. Efter afslutning 
af fase 1 vil partnerne tage stilling til, hvorvidt en fase 2 vil være relevant, 
og hvilket fokus den i givet fald skal have. 
 
Svendborg Vand 
Svendborg Vand har siden juni 2018 fået undersøgt for DMS en gang om 
måneden ved afgang vandværk samt i de 9 boringer, der er tilknyttet 
Skovmølleværkets to kildeplader. Svendborg Vand har hyret NIRAS til at 
kortlægge den historiske arealanvendelsen, herunder oplysninger om, 
hvilke afgrøder der har været dyrket i den relevante periode. 
 
Det skal nu udvælges hvilke boringer, der skal have udtaget prøver, som 
skal underlægges analysepakken, som Region Syddanmark har været 
med til at udarbejde. Det skal også overvejes hvilke kendte private 
brønde og boringer, som ønskes analyseret samt om Svendborg Vands 
pejleboringer i området ikke også bør undersøges for problemstofferne. 
Derudover skal det aftales, om der skal iværksættes en bred undersø-
gelse af ejendomme i området for ikke registrerede brønde og boringer. 
 
Derved kan prøvetagningen i området blive mere dækkende end det, der 
er praktisk muligt med de eksisterende boringer.  
 
Indholdet i analysepakken og valg af boringer og brønde vil blive bestemt 
som en del af projektet og beskrives ikke i detaljer i dette notat. 
  
Svendborg Vand  
I forbindelse med fase 1 bistå Svendborg Vand med: 

 Deltagelse i projektmøder 
 Udvælgelse af boringer og prøvetagning 
 Alternativ prøvetagning  
 Inddrage resultater fra andre undersøgelser i projektområderne 
 Bidrager til udarbejdelse af notat om fase 1 
 Bidrager til evt. fase 2 undersøgelser 

 
Region Syddanmark 
Formålet med en screening af indvindingsoplande for pesticid punktkilder 
er at bidrage med viden om pesticid belastningen af oplandet. Screenin-
gen består i at sammenholde pesticidanalyser fra udvalgte boringer med 
regionens kendskab til potentielle pesticidforurenende lokaliteter. Er der 
tegn på væsentlige punktkilder, som ikke er registreret i regionens data-
base? I arbejdet vil der indgå en vurdering af om forureningen stammer 
fra en punkt- eller en fladekilde. 
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I projektet forpligter Region Syddanmark sig til at dække omkostninger 
med op til 100.000 kr. til analyse for pesticider i vand fra udvalgte borin-
ger indenfor projektområderne. Til analyse benyttes den nye regions-
pakke (pakke nr. 14797), der indeholder både de gamle pesticider og de 
nye pesticider, i alt 233 aktivstoffer og metabolitter som er godkendt op til 
2016. 
 
Region Syddanmark leverer regionens data for kendte og potentielle pe-
sticidforurenende lokaliteter (punktkilder) indenfor projektområderne. Op-
lysninger vil fremgå af regionens databaser. Derudover vurderer regio-
nen, hvilke andre tiltag der kan gøres, for at opspore eventuelle yderligere 
punktkilder. 
 
Region Syddanmarks vil i forbindelse med fase 1 bistå med: 

 Deltagelse i projektmøder 
 Vurdering af analyseresultater for pesticider 
 Vurdering af analyseresultater for pesticider i forhold til kendte 

punkilder 
 Inddrage resultater fra regionen undersøgelser inden for projekt-

området 
 Bidrage ved udarbejdelse af notat om fase 1 
 Vurdere og beskrive omfang af evt. fase 2 undersøgelser 

Svendborg Kommune 
Svendborg Kommune kontakter ejerne af de kendte private brønde og 
boringer, som ligger indenfor et nærmere bestemt område ved Kildeplad-
ser, for at afklare om prøvetagning fra private boringer kan indgå i dette 
projekt. 
 
Svendborg Kommunes erfaring er, at der er mange ejendomme som ikke 
har fået sløjfet deres gamle vandforsyning på ejendommen i forbindelse 
med at der blev lagt offentligt vand ind til ejendommen. Det blev først 
praksis for omkring 20 år siden. Det skal derfor bestemmes, om der skal 
skrives rundt til en række udvalgte ejendomme i området med ønske om 
oplysninger om gamle vandindvindinger    
 
Svendborg Kommune vil i så fald bidrager med en bruttoliste over ejen-
dommene i det nærmere udpegede område med de oplysninger, som 
kommune har om ejendommenes vandforsyningsforhold. Svendborg 
Kommune skriver ud til de udvalgte ejendomme og bede om oplysninger 
om gamle brønde eller boringer i lokalområdet samt om der er kendskab 
til, hvor der tidligere er sket bortskaffelse af affald/nedgravning i området.  
 
Derudover vil der blive bedt om oplysninger om, der har været eller er 
landbrug eller frugtavl på ejendommen og om hvor evt. vaskeplads var el-
ler er placeret. 
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Svendborg Kommune vil i forbindelse med fase 1 bistå med: 
 Projektledelse og deltagelse i møderne 
 Kontakt til ejerne af ejendomme i området om prøvetagning og 

evt. nærmere undersøgelser om ikke kendt brønde og boringer 
mv. 

 Koordination af relevant information internt i Svendborg Kom-
mune.  

 Fremskaffe relevante historiske data under hensyn til værdien og 
ressourceforbruget herved 

 Sammenfatter projektets resultater i et notat om fase 1  
 Bidrage til vurdere og beskrive omfang af evt. fase 2 undersøgel-

ser 

Samlet forbrug 

Hver part bidrager til projektet med at stille timer til rådighed. Derudover 
dækker både Region Syddanmark og Svendborg Vand udgifter til analy-
ser. Timeprisen for alle projektdeltagere er 700 kr. Projektet vil i alt koste 
704.000 kr., og fordelingen kan ses i tabellen nedenfor.  
 Tidsforbrug Udgift 

Alle 
Projektmøder (4 møder med 2-3 
deltager fra hver part) 

3 x 70 timer 
 

 

Svendborg Vand 
Udpegning af boringer og prøve-
tagning 

110 timer 
 

 

Svendborg Vand 
Alternativ prøvetagning  

50 timer 
 

Svendborg Vand 
Analyser – vandprøver analyseres 
hos Agrolab 

 20.000 kr. 

Svendborg Vand 
Arealkortlægning ved NIRAS 

20 timer 150.000 kr. 

Region Syddanmark 
Analyser – regionspakke 14797 

 100.000 kr. 

Region Syddanmark 
Fase 1 undersøgelser 

60 timer 
 

 

Svendborg Kommune 
Projektledelse og afrapportering 

60 timer  

Svendborg Vand og Regionen bi-
drag til afrapportering 

2 x 30 timer  

Svendborg Kommune 
Kontakt til enkeltindvindere 
 

50 timer  

Samlet udgift i alt 704.000 kr. 
 620 timer af 700 kr. 

434.000 kr.  
270.000 kr. 

 
Afrapportering  
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Der vil blive udarbejdet et notat med resultaterne af undersøgelsen, samt 
anbefalinger til, hvordan man undersøger andre kildepladser for mulige 
punktkilder. Derudover vil det blive beskrevet, om der er anbefalinger til 
videre undersøgelser af områderne (fase 2). 
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