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I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er kravene til jern for forskellige matricer 
defineret som angivet i Tabel 1.  

Tabel 1:  Eksisterende data for metaller i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømå-
linger /2/ 

Jern Andre metaller 

Bilag Type Definition Metode Definition Metode 
1.3 Grundvand Jern, Total - Metal - 

1.4 Drikkevand Jern, Total - Metal - 

1.5 Fersk overflade-
vand til fremstil-
ling af drikkevand 

Jern opløst - Metal - 

1.17 Overvågning af 
fersk overflade-
vand 

Total Jern M018 Metal M049 

 

Det ses, at total jern indgår med henvisning til M018 under overvågning af fersk overflade-
vand, mens der for grundvand og drikkevand også indgår total jern, men uden metodehen-
visning. Under fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand skal opløst jern bestemmes, 
men heller ikke her er der henvisning til en metode.  

Anvendelsesområdet for bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger omfatter for kemi-
ske målingers vedkommende målinger, der udføres som grundlag for myndigheders forvalt-
ningsafgørelser samt målinger, der indgår i offentligt finansierede overvågningsprogrammer.  

Dette notat har til formål at skabe klarhed over metoderne til bestemmelse af jern og andre 
metaller i grundvand, drikkevand og fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand, herun-
der vurdere om der er behov for ændringer i bekendtgørelsen og/eller tilhørende metodeda-
tablade for jern og/eller øvrige metaller. 
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Det er anvendt som gennemgående princip, at bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømå-
linger skal stille krav til konkrete metoder, men at bekendtgørelsen ikke skal definere, om et 
givet metal skal analyseres som opløst eller total. Derfor er forslag til metodedatablade ud-
formet sådan, at de beskriver metodekrav til både opløst og total metal.  

Dette betyder også, at de få steder, hvor et metal i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljø-
målinger er defineret som opløst eller total, betegnes parameteren fremover alene med me-
tallets navn uden angivelse af om der er tale om opløst etter totalt metal. 

Grundvand 
Grundvand omfatter overvågning af grundvand i det nationale overvågningsprogram og kon-
trol iht. drikkevandsbekendtgørelsen (boringskontrol) /3/. 

Grundvandsprøver vil ved udtagning indeholde suspenderet stof f. eks. jern- og aluminium-
hydroxider og udfældninger (f.eks. jern og mangan-oxider). Jf. teknisk anvisning om Prøve-
tagning af grundvand (Oktober 2012) er man i grundvandsovervågning alene interesseret i at 
vide hvor meget opløst stof, der findes i grundvandet /1/. Derfor feltfiltreres alle grundvands-
prøver, der indgår i grundvandsovervågningen, inden analyse for metaller igennem filtre med 
en porevidde på 0,40 - 0,45 μm og ned i en prøveflaske, der er tilsat syre fra laboratoriet. 
Parameteren jern er i den tekniske anvisning ”Jern, total, opløst”, hvilket skal forstås som 
opløst jern, der kan bestå af Fe(II) eller Fe(III) afhængig af grundvandets pH, dvs. summen 
af alle opløste jernforbindelser /4/. 

I henhold til teknisk anvisning for prøvetagning af grundvand skal prøve til analyse for alle 
metaller og sporelementer filtreres i forbindelse med prøvetagningen. 

Drikkevandsbekendtgørelsen /3/ omfatter vandkvalitetskrav til jern, men det er ikke angivet 
om der er tale om opløst eller total jern. 

De foreslås derfor, at der udarbejdes et nyt metodedatablad, der anvendes til både grund-
vand og drikkevand, og at metodedatabladet både indeholder mulighed for bestemmelse 
som opløst jern/metal og jern/metal, som er opløseligt ved syrekonservering, hvilket for 
grundvand og drikkevand i de fleste tilfælde vil svare til totalt indhold.  Teksten i metodedata-
blad M049 anvendes som grundlag. I metodedatabladet bør angives, at i tilfælde af synlige 
partikler i prøven efter konservering skal det bemærkes på rapporten, at der er konstateret 
partikler i prøven, og at resultater for metaller derfor ikke nødvendigvis er udtryk for totalind-
hold af disse i prøven.  

Det foreslås i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger at omdøbe ”Jern, total” til 
”Jern” i lighed med navngivning for andre metaller. De nuværende krav til analysekvalitet kan 
anvendes uændret, uanset om der er tale om opløst eller totalt indhold af metaller og spor-
elementer 

Drikkevand 
Drikkevand er normalt partikelfrit. Da der ikke er nogen metodehenvisning, kan disse i prin-
cippet både analyseres direkte eller oplukket. Selvom drikkevand normalt er partikelfrit, er 
der risiko for partikler. Resultatet på en oplukket prøve og en direkte måling for et givent me-
tal vil i sådant tilfælde afvige, afhængigt af i hvor høj grad partiklerne opløses af den tilsatte 
konserveringssyre, samt indhold af det konkrete metal i det partikulære materiale. Da detek-
tionsgrænsen på oplukkede prøver forringes i forhold til direkte måling, er den direkte måling 
at fortrække. Hvis prøverne ikke oplukkes, men alene konserveres, vurderes det erfarings-
mæssigt at være en rimelig antagelse, at når der ikke er synlige partikler i prøven efter kon-
servering, vil direkte analyse give totalindhold af et givet metal i prøven, idet konserveringen 
bevirker en frigivelse af metaller bundet til eventuelle ikke-synlige partikler. 
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I drikkevandsbekendtgørelsen tages der som nævnt under grundvand ikke stilling til om der 
er tale om opløst eller totalt metalindhold. 

På dette grundlag foreslås, at ”Jern Total” omdøbes til ”Jern” i bilag 1.4, hvorved benævnel-
sen vil stemme overens med øvrige metaller. Endvidere foreslås, at der udarbejdes et nyt 
metodedatablad for metaller i drikkevand og grundvand, og at der henvises til dette metode-
datablad for alle metaller og sporelementer i drikkevand. Der er analysekvalitetskrav til be-
stemmelse af sølv i drikkevand, men ved en fejl var sølv ikke omfattet af første version af det 
nye metodedatablad. Det er referencelaboratoriets vurdering, at sølv skal inkluderes i meto-
dedatabladet.1 Metodedatabladet skal omfatte både opløst metal/sporelement og total me-
tal/sporelement, total metal/sporelement forstået som indhold, der er opløseligt ved syrekon-
servering. I metodedatabladet bør angives, at i tilfælde af synlige partikler i prøven efter kon-
servering skal det bemærkes på rapporten, at der er konstateret partikler i prøven, og at re-
sultater for metaller derfor ikke nødvendigvis er udtryk for totalindhold af disse i prøven. 

Det vurderes, at bestemmelse af metaller med konservering som eneste forbehandling er 
gængs praksis for metaller i drikkevand. De eksisterende krav til analysekvalitet kan bibehol-
des uanset om der er tale om opløst eller totalt indhold af metaller og sporelementer.   

Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand 
I bilag 1.5 Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand angives jern som ”Jern opløst” 
uden metodehenvisning. Det anbefales, at der henvises til samme metodedatablad som for 
overvågning af fersk overfladevand. Det anbefales desuden, at parameterbetegnelse ændres 
til ”Jern”.  

Desuden anbefales, at der henvises til samme metodedatablad for øvrige metaller og spor-
elementer. Ved krav til analysekvalitet (detektionsgrænse og måleusikkerhed) i bekendtgø-
relse om kvalitetkrav til miljømålinger anbefales der tilføjet en fodnote som angiver, at kravet 
er gældende for opløst metal/sporelement. 

Overvågning af fersk overfladevand 
I bilaget for fersk overfladevand (Bilag 1.17) angives jern som ”Total jern” og der henvises til 
M018.   

Revision af metode til bestemmelse af totalt indhold af metaller og sporelemen-
ter 
M018 blev udviklet som resultat af en rapport fra referencelaboratoriet fra 2002 /6/, hvor man 
ønskede at finde en metode, der medanalyserede partikler og bevarede de lave detektions-
grænser, som man havde fra grundvand. Metoden var oplukning med en mindre syremæng-
de og særlig opmærksomhed på syrekvaliteten, men i øvrigt svarende til de principper, der er 
beskrevet i M013 /12/. Siden 2002 er der imidlertid sket væsentlige forbedringer i de syrekva-
liteter, der er til rådighed. Nedenfor er vist en sammenligning mellem den bedste syrekvalitet, 
der var identificeret i /12/ og kvaliteten af den samme vare i dag. 
 

Tabel 2:  Eksempel på kvaliteten af salpetersyre som specificeret i 2004 /12/ og fra 
producentens hjemmeside i dag.  

Sammenlignet produkt: JT Baker, Nitric acid Ultrex II Ultrapure. Koncentrationer i µg/L 

 As Pb Cd Cr Cu Ni Zn Hg 

                                                 
1 Baggrund og anbefaling om sølv er tilføjet notatet den 27. oktober 2016. 



 4 

  
 

Specificeret i 2004 /12/ 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Specificeret i dag 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 
 

Som det ses, er forbedringen i kvalitet for de fleste metaller/sporelementer mellem en faktor 
5 og 10.  

I metodedatablad M018 foreskrives oplukning med 2 mL koncentreret salpetersyre til 40 mL 
prøve. Dette svarer til 21 gange fortynding af syren. 

I DS259 foreskrives oplukning med 10 mL koncentreret salpetersyre til 40 mL prøve. Dette 
svarer til 5 gange fortynding af syren. 

Nedenfor er vist en sammenstilling af tilførsel af forurening ved anvendelse af metodedata-
blad M018 sammen med den bedste syrekvalitet, der var til rådighed ved metodedatabladets 
udarbejdelse og den nuværende kvalitet for samme produkt anvendt sammen med DS259. 
 

Tabel 3:  Potentiel forurening ved oplukning af ferskvandsprøver  

Produkter som specificeret i tabel 2. Koncentrationer i µg/L 

 Fe Ba Pb Cd Cr Cu  Ni V Zn Hg 
Specificeret i 2004 /12/ 
med oplukning efter 
M018 

- - 0,0005 0,005 0,005 0,005 0,005 - 0,005 0,005 

Specificeret i dag med 
oplukning efter DS259 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,002 0,002 0,01 

Detektionsgrænsekrav 
(metal, opløst) 20 1 0,03 0,005 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,005 

 

Som det ses i Tabel 3 er det niveau af jern, som tilføres fra syren under oplukning, langt un-
der kravet til detektionsgrænse i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Det vil 
derfor være muligt at overgå til standardiseret oplukning og dermed undgå at anvende den 
særlige procedure, der er beskrevet i M018. Erfaringsmæssigt kan kravet til detektionsgræn-
se for jern overholdes med anvendelse af oplukning i henhold til DS 259 eller tilsvarende 
metode. 

Overvågningsprogrammet indeholder i øjeblikket ikke analyse af totalt indhold af de øvrige 
metaller. Det vurderes imidlertid, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at have forskellige 
oplukningsprocedurer for forskellige metaller, hvorfor muligheden for at overgå til oplukning 
efter en standardiseret metode for metaller generelt vurderes nedenfor.  

I Tabel 3 ses, at den potentielle forurening fra anvendt syre er ubetydelig i forhold til de krav 
til detektionsgrænse, der findes for opløst metal i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljø-
målinger. Detektionsgrænsekrav for totalt metalindhold må forventes at være enten de sam-
me eller mere lempelige end krav til opløst metal, hvorfor oplukning efter standardiseret me-
tode vil kunne ske uden negativ påvirkning fra kvaliteten af den anvendte syre. Kviksølv ud-
gør en undtagelse, idet syren til oplukning potentielt tilfører kviksølv på samme niveau som 
detektionsgrænsekravet for opløst kviksølv. Dette må tages i betragtning, hvis det på et tids-
punkt bliver aktuelt at indføre krav til analysekvalitet for totalt indhold af metaller og sporele-
menter.  

Ovenstående betragtninger gælder alene bidrag til blindværdien fra den syre, der anvendes 
til oplukning. Der kan være andre blindbidrag og kilder til variation, som imidlertid vil være de 
samme uanset koncentrationen af syre under oplukning. Betragtningerne kan således ikke 
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tages som udtryk for, at detektionsgrænser, der er gældende for opløst metalindhold, kan 
opnås i praksis ved analyse for totalt metalindhold. 

Samlet set anbefales det, at oplukningsmetode i metodedatablad M018 ændres til DS259 
eller tilsvarende international standard. 

Sammenskrivning af metodedatablad M018 og M049 
Metaller og sporelementer angives i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger alene 
ved deres navn uden tilføjelse af total eller opløst. Bekendtgørelsen henviser til metodedata-
blad M049, som er metode til bestemmelse af opløst indhold af metaller og sporelementer.  

Som nævnt i indledningen, er det ikke bekendtgørelsens opgave at definere hvilke paramet-
re, der skal analyseres. Det anbefales derfor at sammenskrive de to metodedatablade M018 
(totalt metalindhold) og M049 (opløst metalindhold), som derefter gælder generelt for metal-
ler og sporelementer i fersk overfladevand. I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålin-
ger må herefter tilføjes i en fodnote, at kravene til analysekvalitet gælder for opløst metal 
(alle andre metaller end jern), idet de gældende kvalitetskrav ikke kan overholdes for totalt 
metalindhold. 

Analyse for jern er af interesse både som opløst og totalt indhold, idet begge parametre fore-
kommer i det nationale overvågningsprogram. Som krav til analysekvalitet for opløst jern 
foreslås de samme værdier, som i dag er gældende for jern opløst i bilag 1.5 med tilføjelse af 
metodehenvisning til M018 i lighed med de øvrige metaller i bilag 1.17. Gældende krav til 
analysekvalitet for total jern i bilag 1.17 bibeholdes. 

Sammendrag og anbefalinger 
I nærværende notat er søgt at skabe klarhed over metoderne til bestemmelse af jern i grund-
vand, drikkevand og fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand, herunder vurdere be-
hov for ændringer i bekendtgørelsen og/eller tilhørende metodedatablade for jern og øvrige 
metaller og sporelementer. 

Notatets anbefalinger er følgende 

• Grundvand: Det anbefales, at der for jern og øvrige metaller og sporelementer hen-
vises til et nyt metodedatablad, M069, og alle metaller alene benævnes med metal-
lets navn. Det nye metodedatablad skal beskrive to muligheder: opløst me-
tal/sporelement (svarende til nuværende metodedatablad M049) og total me-
tal/sporelement, forstået som indhold, der er opløseligt ved syrekonservering. Det 
angives, at i tilfælde af synlige partikler i prøven efter konservering skal det bemær-
kes på rapporten, at der er konstateret partikler i prøven, og at resultater for metaller 
derfor ikke nødvendigvis er udtryk for totalindhold af disse i prøven.  Eksisterende 
krav til analysekvalitet bibeholdes. 

• Drikkevand: Det foreslås, at ”Jern Total” omdøbes til ”Jern” i bilag 1.4 i lighed med 
benævnelsen af øvrige metaller, og der for alle metaller og sporelementer henvises til 
et nyt metodedatablad, M069, som beskrevet under grundvand.  Eksisterende krav til 
analysekvalitet bibeholdes. 

• Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand: Det foreslås, at henvise til 
samme metodedatablad, som for fersk overfladevand for alle metaller og sporele-
menter i bilag 1.5 inkl. jern, samt at alle metaller benævnes ved metallets navn. Eksi-
sterende krav til analysekvalitet bibeholdes, men tilføjes en fodnote som viser, at krav 
til analysekvalitet gælder for opløst metal/sporelement. 

• Overvågning af fersk overfladevand: Det foreslås, at 
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o de gældende metodedatablade, M018 og M049 arbejdes sammen til ét meto-
dedatablad.  

o det reviderede metodedatablad bliver M018, og M049 udgår.  

o ”Jern, total” omdøbes til ”Jern” 

o kvalitetskrav for jern opdeles i to linjer, én for opløst jern (identisk med nuvæ-
rende krav i bilag 1.5) og én for total jern (identisk med nuværende kvalitets-
krav for total jern i bilag 1.17) 

o kvalitetskrav for øvrige metaller tilføjes en fodnote som viser, at krav til analy-
sekvalitet gælder for opløst metal/sporelement.  

Anbefalingerne vedrørende bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger er sammen-
fattet i tabellen herunder. 

Tabel 4: Forslag til ændringer for jern og andre metaller i bekendtgørelse om kvali-
tetskrav til miljømålinger 

  Parameternavn Metodekrav 

Bilag Prøvetype Nu Efter ændring Nu Efter ændring 
1.3 Grundvand Jern, total  Jern Ingen M069 (nyt) 

Metal  Metal Ingen M069 (nyt) 

1.4 Drikkevand Jern, total Jern Ingen M069 (nyt) 

Metal Metal Ingen M069 (nyt) 

1.5 Fersk overflade-
vand til fremstil-
ling af drikkevand 

Jern, opløst Jern Ingen M018, rev 

Metal Metal Ingen M018, rev 

1.17 Overvågning af 
fersk overflade-
vand 

Jern, total Jern  M018 M018, rev 

Metal Metal M049 M018, rev 

 

En kort opsummering af ændringerne i metodedatablad M018 og M049 samt udkast til nyt 
metodedatablad M069 er gengivet herunder. 

M018 Metodedatabladet omfatter både opløst og total metal/sporelement. Brugerens behov 
bestemmer, hvilken af de to muligheder, der vælges. Oplukningsmetode ændres til DS259 
eller tilsvarende international standard og indholdet i metodedatablad M049 overføres for 
opløst metal. Anvendelsesområdet er fersk overfladevand, herunder fersk overfladevand til 
fremstilling af drikkevand. En række parametre, der er relevante for overfladevand til fremstil-
ling af drikkevand, er tilføjet i metodedatabladets anvendelsesområde. Se bilag 1. 

M049 Metodedatabladet udgår og indholdet overføres til M018. 

M069 Metodedatabladet omfatter både opløst og total metal/sporelement, total, forstået som 
indhold, der er opløseligt ved syrekonservering. Brugerens behov bestemmer, hvilken af de 
to muligheder, der vælges. Metodedatabladets indhold svarer til M049, men opdeles i to mu-
ligheder henholdsvis med og uden filtrering. Anvendelsesområdet er grundvand og drikke-
vand, og parametrene, der er omfattet af metodedatabladet, er indrettet herefter. Se bilag 2. 
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Sølv tilføjes i metodedatabladets anvendelsesområde, da sølv ved en fejl ikke var omfattet af 
tidligere version af metodedatabladet.2  

I forlængelse af den anbefalede opstilling af metodedatabladene foreslås det, at der foreta-
ges en redaktionel revision af M013, Metaller i spildevand, sådan at indholdet for total metal 
er uændret, men opstillingen svarer til den, der er vist i bilag 1 og 2. Der tilføjes bestemmel-
ser svarende til relevante dele af M049 for bestemmelse af opløst metal. Det reviderede me-
todedatablad M013 er vist i bilag 3. 

                                                 
2 Baggrund og anbefaling om sølv er tilføjet notatet den 27. oktober 2016.  
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Bilag 1 Forslag til revideret metodedatablad M018, Metaller i fersk 
overfladevand 
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Bilag 2 Forslag til nyt metodedatablad M069, Metaller i drikkevand 
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Bilag 3 Forslag til revideret metodedatablad M013, Metaller i spilde-
vand 

 



 16 

  
 

 
 


	Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger
	NOTAT
	Grundvand
	Drikkevand
	Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand
	Overvågning af fersk overfladevand
	Revision af metode til bestemmelse af totalt indhold af metaller og sporelementer
	Sammenskrivning af metodedatablad M018 og M049

	Sammendrag og anbefalinger
	Referencer
	Bilag 1 Forslag til revideret metodedatablad M018, Metaller i fersk overfladevand
	Bilag 2 Forslag til nyt metodedatablad M069, Metaller i drikkevand
	Bilag 3 Forslag til revideret metodedatablad M013, Metaller i spildevand

