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Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske 
Miljøanalyser 

NOTAT 
 
 
Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium 

  
cc: Anne Christine Duer 

  
Fra: Carsten Grønbæk 
  
Dato: 2012.10.22 
  
QA: Inger Guldbæk 
  
Emne: Fastsættelse af metoder og analyse kvalitet for parametre til kontrol af 

vandkvaliteten i kunstige svømmesøer. 

 
Indledning. 
Naturstyrelsen forbereder ny lovgivning for etablering og drift af kunstige svømmesøer, dvs. søer med 

membran og uden desinfektion af vandet. 

 

Vandet udskiftes ikke og renses typisk ved naturlige biologiske processer i en afgrænset del af søen. 

Der forventes krav om analysering for Enterokokker, Pseudomonas aeruginose, E. Coli og 

Salmonella. 

 

Der findes imidlertid ikke megen litteratur eller lovgivning om mikrobiologisk undersøgelse af kunstige 

badesøer. 

 

Forslag til metoder og analysekvalitet. 
Lovgivningsmæssigt er der ikke fastsat analysemetoder og grænser for god og dårlig vandkvalitet for 

kunstige badesøer. Det mest relevante regelsæt i forhold til vurdering af anvendelige analysemetoder 

og krav til analysekvaliteten for målingerne af vandkvaliteten af badesøer er Bekendtgørelse nr. 900 

/1/. 

 

Enterokokker, E. coli og Salmonella er indikatorer for tarmindhold fra varmblodede dyr eller 

mennesker, hvorimod Pseudomonas aeroginosa er en bakterie, der findes i bl.a. vand (ikke 

grundvand). Denne kan være patogen for dyr og mennesker. 

 

Parametrene er valgt for at kunne vurdere hygiejnen i badesøer og effektiviteten af rensningen, og om 

hvorvidt det er forsvarligt at bade. 

 

Referencelaboratoriet forslår følgende krav til metoderne, idet der anvendes de samme metoder, som 

i forvejen benyttes til måling af de ovennævnte parametre i forbindelse med kontrol af forskellige typer 

vand /1/ : 
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Enterokokker:  

Metode: DS/EN ISO 7899-3 1999. Dette er en mini Most Probable Number metode (MPN) med fast 

anvendelsesområde på < 15 – 35.000 CFU / 100 ml og påvisningsgrænse på 15 CFU / 100 ml. 

Repeterbarhedsstandardafvigelsen (Sr): 0,11 log enheder /2/. 

Alternativt kan DS/EN ISO 7899-2 2000 anvendes. Denne har et anvendelsesområde på 1 – 35.000 

CFU / 100 ml, og en påvisningsgrænse på 1 CFU / 100 ml.  

Repeterbarhedsstandardafvigelsen (Sr): 0,11 log enheder /2/. 

 

Pseudomonas aeruginosa:  

Metode: DS/EN ISO 16266:2000. Dette er en filtreringsmetode, hvor det erfaringsmæssigt er 

tilstrækkeligt at filtrere 100 ml /3/. 

Med 100 ml filtrat vil anvendelsesområdet være: < 1 – 100 CFU / 100 ml.  

Påvisningsgrænse ved filtrering af 100 ml.:  1 CFU / 100 ml. 

Repeterbarhedsstandardafvigelse (Sr): 0,09 log enheder /2/. 

 

E. coli:  

Metode: DS/EN ISO 9308-3 1999. Denne metode er som enterokok-metoden en mini MPN, med fast 

anvendelsesområde på: < 15 – 35.000 CFU / 100 ml og påvisningsgrænse på: 15 CFU / 100 ml.  

Repeterbarhedsstandardafvigelse (Sr): 0,11 log enheder /2/. 

Alternativt kan DS/EN ISO 9308-1 2001 anvendes, der har et anvendelsesområde på 1-35.000 CFU / 

100 ml og en påvisningsgrænse på 1 CFU / 100 ml.  

Repeterbarhedsstandardafvigelse (Sr): 0,11 log enheder /2/. 

 

Salmonella:  

Metode: DS 266 1988. Denne er nævnt i Bekendtgørelse nr. 900 til kontrol af bl.a. ferskvandsområder 

/1/. Metoden er kvalitativ og resultatet er derfor påvist eller ej påvist. Metoden er af ældre dato og 

Referencelaboratoriet kunne foreslå anvendelse af ISO 6579: 2002 i stedet for. Denne er imidlertid 

ikke valideret til vandprøver, hvilket vil være påkrævet, inden den kan anvendes i forbindelse med 

kontrol af vand fra kunstige badesøer. 

Resultatet med DS 266 er påvist eller ej påvist i 1000 ml.  

Påvisningsgrænse: 1 pr. 1000 ml. 

Repeterbarhedsstandardafvigelse (Sr): 0,09 log enheder /2/. 

 

Kilder 
/1/ Bekendtgørelse nr. 900 af 17.08.2011 om kvalitetskrav til miljømålinger. 

/2/ Repeterbarhedsstandardafvigelse-værdierne for enterokokker og E.coli er fra Bekendtgørelse nr. 

900, og for Pseudomonas og Salmonella er de fra interne forsøg på laboratoriet, da de ikke er angivet 

i Bekendtgørelsen. 

/3/ DS/EN 12780-1 2004. 

 


