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Problemstilling 
Kravet til detektionsgrænse for bestemmelse af glyphosat og dets nedbrydningsprodukt 
aminomethylphosphonsyre (AMPA) i grundvand, drikkevand og fersk overfladevand er 0,01 
µg/L i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger /1/. Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning (nuværende Miljøstyrelsen) er af Skanderborg Kommune blevet gjort 
opmærksom på, at et laboratorium har rapporteret resultater for glyphosat og AMPA med en 
forhøjet detektionsgrænse på 0,05-0,1 µg/L. Det pågældende laboratorium oplyser, at 
detektionsgrænsen i nogle vandprøver er hævet, fordi responset af den/de interne 
standard/standarder er væsentligt reduceret. Laboratoriet har registreret, at andelen af 
vandprøver, hvor responset for de interne standarder er påvirket, er øget betydeligt efter det 
blev et krav at tilsætte Ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) under den analytiske 
procedure.  

Baggrund 
I bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger er der krav om, at glyphosat og AMPA 
skal bestemmes i henhold til metodedatablad M059 Glyphosat og aminomethylphosphonsyre 
(AMPA).  

I første version af metodedatablad M059 /2/ var kravet til målemetoden, at den analytiske 
procedure skulle sikre, at glyphosat og AMPA er frigivet fra eventuelle komplekser med 
divalente ioner. Laboratorierne havde valgfrihed mht., hvordan dette blev opnået, og i 
metodedatabladet blev der givet forslag om enten tilsætning af EDTA eller behandling med 
stærk syre.  Den første version af M059 blev juridisk bindende ved bekendtgørelse nr. 900 af 
17. august 2011.  

I 2014 udkom DS/ISO 16308 /3/ til bestemmelse af glyphosat og AMPA i vand. DS/ISO 
16308:2014 beskriver, at nogle prøver kan indeholde interferenser, som forårsager, at det er 
nødvendigt at tilsætte både EDTA og stærk syre under prøveforberedelsen. Metodedatablad 
M059 blev derfor opdateret således, at der var krav om tilsætning af både EDTA og syre /4/.  
Dette krav blev indført i version 2 af metodedatablad M059 /5/ (gældende fra den 3. 
december 2014 til 8. marts 2015) og er videreført i den gældende version 3 /6/ (gældende 
siden den 9. marts 2015).  

Referencelaboratoriet udførte i 2014 en stabilitetsundersøgelse omfattende 29 pesticider og 
nedbrydningsprodukter, herunder glyphosat og AMPA /7/. Undersøgelsen viste, at 
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konservering med HCl resulterer i stabile bestemmelser af glyphosat og AMPA /8/. 
Metodekravet til bestemmelse af glyphosat og AMPA var på tidspunktet for undersøgelsen 
version 1 af metodedatablad M059. På laboratoriet, der forestod analysearbejdet ved 
undersøgelsen, blev vandprøverne behandlet med stærk syre (HCl) uden tilsætning af 
EDTA. Stabilitetsundersøgelsen gav derfor ikke grundlag for at vurdere om tilsætning af 
EDTA er nødvendig for at opnå pålidelige resultater, når prøverne er konserveret med HCl, 
og om tilstedeværelse af EDTA påvirker analysen af glyphosat og AMPA.  

Kravet om tilsætning af EDTA blev indført for at sikre retvisende resultater /4/, men 
efterfølgende er der fremkommet indikationer af, at tilsætning af EDTA i nogle tilfælde i 
stedet fører til reduceret analysekvalitet i form af interferens på de interne standarder. 

Intern standardisering anvendes for at minimere fejl. En forudsætning, for at intern 
standardisering kan give retvisende analyseresultater, er, at der ikke forekommer interferens 
på måling af den interne standard /9/. Ved kvalitetssikring kontrolleres at genfindingen af den 
interne standard i enhver prøve er på sammenligneligt niveau med respons af den interne 
standard i kalibreringsopløsningerne. Et væsentligt tab af intern standard betyder, at 
kvaliteten af analyseresultat baseret på den interne standard påvirkes, hvilket påvirker 
måleusikkerheden. Laboratorierne skal ved deres metodeindkøringer have fastsat, hvornår 
måleusikkerhed, herunder korrekthed/bias, påvirkes mærkbart som følge af manglende 
genfinding af intern standard, samt hvordan evt. manglende genfinding af intern standard 
håndteres i analysemetoden. Ekstraktion med en reduceret prøvemængde, i forhold til hvad 
analysemetoden foreskriver, er en almindelig anvendt metode til håndtering af prøver, der 
giver anledning til manglende genfinding af intern standard. Dette resulterer dog i, at 
analysemetodens detektionsgrænse forhøjes. 

Nærværende notat har til formål at belyse, hvad der kendetegner de grundvandsboringer, 
der giver anledning til analytiske udfordringer i forhold til bestemmelse af en vandprøves 
indhold af glyphosat og AMPA. 

Databehandling 
Databehandlingen er foretaget på baggrund af dataudtræk fra databasen Jupiter af prøver, 
der er analyseret for glyphosat og AMPA, og indeholder informationer omkring 
analyseresultater for glyphosat og AMPA, boringsnummer (DGU nr.), analysemetode, 
analyselaboratorium, formål med boringen og geologi samt analyseresultater for uorganiske 
sporstoffer (jern, calcium, aluminium, cadmium, chrom, kobber, kobolt, nikkel, zink og 
mangan), NVOC samt farvetal såfremt disse analyser er foretaget.  

Referencelaboratoriet har anvendt to forskellige udtræk til databehandlingen: Et udtræk fra 
november 2016 og et udtræk fra februar 2017. Begge udtræk vedrører perioden august 2011 
til august 2016. Kun godkendte analyseresultater er medtaget i dataudtrækkene. Da der er 
ca. 3 måneder mellem, at de to udtræk er genereret, er flere analyseresultater verificeret og 
godkendt for udtrækket fra februar 2017 i forhold til udtrækket fra november 2016. Herved er 
datamaterialet øget med hhv. 160 og 162 analyseresultater for glyphosat og AMPA, hvoraf 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA var hævet i fire tilfælde for begge parametre. 

Dataudtrækket fra november 2016 er anvendt til bedømmelse af geologityper. 
Databehandlingen viste kun en mindre tendens til, at specifikke geologityper giver anledning 
til øgede detektionsgrænser (resultater præsenteret i afsnittet ”Boringernes geologiske 
sammensætning”). Derfor er denne databehandling ikke korrigeret med de yderligere data 
opnået i dataudtræk fra februar 2017. Øvrig databehandling er foretaget udfra data fra 
dataudtræk fra Jupiter databasen fra februar 2017.  

Udtrækkene dækker perioden august 2011 til august 2016, hvor der har været stillet 
metodekrav til bestemmelse af glyphosat og AMPA. I perioden august 2011 til november 
2014 havde laboratorierne valgfrihed mht. om de tilsatte EDTA eller stærk syre for at sikre, at 
glyphosat og AMPA var frigivet fra evt. komplekser /2/. Fra december 2014 blev der stillet 



 3 

  
 

krav om, at laboratorierne både tilsatte EDTA og stærk syre /5/. Datavurdering er foretaget 
for både hele dataperioden (august 2011 – august 2016) og for delperioderne august 2011 til 
november 2014 og perioden december 2014 til august 2016. 

Andel af analyseresultater, hvor detektionsgrænsen er hævet  
I perioden august 2011 til august 2016 er der indrapporteret 15.433 analyseresultater for 
glyphosat og 15.401 analyseresultater for AMPA. Detektionsgrænsen er hævet hhv. 309 og 
250 gange for glyphosat og AMPA svarende til hhv. 2,0 og 1,6 % af analyseresultaterne. Ni 
laboratorier har indrapporteret analyseresultater for glyphosat og AMPA i perioden, hvoraf tre 
laboratorier har indrapporteret data med forhøjet detektionsgrænse.  

Fra august 2011 til november 2014 er der indrapporteret 11.322 analyseresultater for 
glyphosat og 11.297 analyseresultater for AMPA. Detektionsgrænsen er hævet hhv. 41 og 
20 gange for glyphosat og AMPA svarende til hhv. 0,4 og 0,2 % af analyseresultaterne. Ni 
laboratorier har indrapporteret analyseresultater for glyphosat og AMPA i perioden, hvoraf tre 
laboratorier har indrapporteret data med forhøjet detektionsgrænse. 

I perioden december 2014 til august 2016 er der indrapporteret 4.111 analyseresultater for 
glyphosat og 4.104 analyseresultater for AMPA. Detektionsgrænsen er hævet hhv. 268 og 
230 gange for glyphosat og AMPA svarende til hhv. 6,5 og 5,6 % af analyseresultaterne. Ni 
laboratorier har indrapporteret analyseresultater for glyphosat og AMPA i perioden, hvoraf 
hhv. ét og to laboratorier har indrapporteret data med forhøjet detektionsgrænse for 
glyphosat og AMPA. 

Figur 1 viser, at andelen af analyseresultater, hvor detektionsgrænsen er hævet for 
bestemmelse af glyphosat og AMPA, er forøget betydeligt ved sammenligning af perioderne 
august 2011-november 2014 og december 2014-august 2016. 

 
Figur 1: Andel af det totale antal indrapporterede analyseresultater for hhv. glyphosat og AMPA, hvor 
detektionsgrænsen (DL) er forhøjet (DL>0,01 µg/L) for perioderne august 2011 – august 2016, august 2011 
– november 2014 og december 2014 – august 2016. 

Andel af analyseresultater, hvor der har været positive fund af glyphosat og 
AMPA 
I perioden august 2011 til august 2016 er der indrapporteret hhv. 138 og 175 
analyseresultater, hvor der er konstateret et positiv fund af hhv. glyphosat og AMPA 
(analyseresultat over detektionsgrænsen på 0,01 µg/L). Dette svarer til fund af glyphosat og 
AMPA i hhv. 0,9 og 1,1% af analyserne. 
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Fra august 2011 til november 2014 er der indrapporteret 117 positive analyseresultater for 
glyphosat og 153 for AMPA, hvilket svarer til hhv. 1,0 og 1,4 % af alle analyseresultater i 
denne periode. 

I perioden december 2014 til august 2016 er der indrapporteret 21 positive analyseresultater 
med fund af glyphosat og 22 med fund af AMPA, hvilket svarer til 0,5% af 
analyseresultaterne for både glyphosat og AMPA.  

I perioden december 2014 til august 2016 er der altså fundet en mindre andel af positive 
fund af glyphosat og AMPA end i perioden august 2011 til november 2014. 

Boringernes indhold af forskellige metaller 
Det er velkendt, at multivalente kationer (di- og trivalente metalioner) kan danne komplekser 
med glyphosat /10/ /11/, og at disse komplekser påvirker kvantificeringen af glyphosat ved at 
forårsage en underestimering af glyphosatindholdet. Dette er dokumenteret for følgende 
metalioner: Ca2+, Zn2+, Cu2+, Fe3+, Ni2+ og Cd2+ /10/ samt for Al3+, Co3+ og Cr3+ /11/. 

For at vurdere om nogle metalioner påvirker bestemmelsen af glyphosat og AMPA 
sammenlignes koncentrationer af Ca, Zn, Cu, Fe, Ni, Cd, Al, Co, Cr og Mn i boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet, med koncentrationer i boringer, 
hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA ikke har været hævet, i perioden december 
2014 til august 2016. Ved databehandlingen foretages en vurdering af 
koncentrationsniveauerne af de forskellige metaller i boringerne. Det laveste 
koncentrationsniveau er fastsat ud fra detektionsgrænsekravet til grundvand i 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (undtagelse for kobolt, hvor der ikke er et 
krav til analysekvalitet i grundvand, for kobolt er laveste koncentrationsniveau sat til 0,01 
µg/L). For hvert metal er der defineret et antal koncentrationsintervaller. Intervallerne er 
definerede ved at skifte til nyt interval ved hhv. 1 eller 5 på hundrededel, tiendedel, enere, 
tiere og hundreder.  

For jern er fordelingen af boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har 
været hævet markant forskellig fra fordelingen af boringer, hvor detektionsgrænsen ikke har 
været hævet (Figur 2). Andelen ved 1-5 mg/L, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og 
AMPA har været hævet, er markant højere. Ligeledes er andelen af boringer med indholdet 
af jern 5-10 og 10-50 mg/L større for boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og 
AMPA har været hævet i forhold til boringer, hvor detektionsgrænsen ikke har været hævet. I 
85 % af de boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet, er 
jernindhold over 1 mg/L, mens andelen kun er 39 % for boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet. 
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Figur 2: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af jern (mg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

For calcium er andelen af boringer med et calcium indhold over 100 mg/L større for de 
boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er hævet i forhold til de boringer, 
hvor detektionsgrænsen ikke har været hævet (Figur 3). 
 

 
Figur 3: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af calcium (mg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

For mangan er andelen af boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har 
været hævet, større ved et mangan indhold >0,01 mg/L (95 %) end for boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA ikke har været hævet (68 %) (Figur 4). 
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Figur 4: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af mangan (mg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

For nikkel vurderes andelen af boringerne, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA 
har været hævet i forhold til boringer, hvor detektionsgrænsen for nikkel ikke har været 
hævet at være højere ved et nikkelindhold på 10-50 µg/L (Figur 5).  

 
Figur 5: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af nikkel (µg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december2014 til august 2016 er medtaget. 

Ligeledes er andelen af boringer med højt indholdet af kobber (>50 µg/L) større for boringer, 
hvor detektionsgrænsen for glyphosat har været hævet i forhold til boringer, hvor 
detektionsgrænsen ikke har været hævet (Figur 6). Der ses stort set ingen forskel i 
fordelingen af boringernes kobber indhold for boringer, hvor detektionsgrænsen for AMPA 
enten har været hævet eller ej. 
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Figur 6: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af kobber (µg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

Der ses en ensartet fordeling mellem boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og 
AMPA er hævet i forhold til boringer, og hvor detektionsgrænsen ikke har været hævet, når 
boringernes indhold af zink (Figur 7), cadmium (Figur 8), aluminium (Figur 9), kobolt (Figur 
10) og chrom (Figur 11) vurderes.  
 

 
Figur 7: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af zink (µg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 
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Figur 8: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af cadmium (µg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

 

 
Figur 9: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af aluminium (µg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 
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Figur 10: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af kobolt (µg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

 

 
Figur 11: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af chrom (µg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

Boringernes indhold af NVOC og farvetal (som indikator for humusstoffer) 
Kompleksdannelse mellem glyphosat og humusstoffer kan potentielt forårsage en 
underestimering af glyphosatindholdet, hvis glyphosat ikke er tilgængelig for reaktion med 
derivatiseringsreagenset under prøveforberedelsen i laboratoriet. Interferens fra 
humusstoffer kan forekomme hyppigere i nogle typer af vand end i andre /10/.  

I dette afsnit foretages en vurdering af, om der er en sammenhæng mellem indhold af 
humusstoffer og hævet detektionsgrænse for bestemmelse af glyphosat og AMPA. I Jupiter-
databasen er der ikke indrapporteret oplysninger omkring vandets indhold af humusstoffer, i 
stedet anvendes NVOC og farvetal som indikatorparametre for indhold af humusstoffer. Et 
højt farvetal er tegn på, at der er humus i vandet eller udfældning af metaller (jern), og NVOC 
er oftest et udtryk for naturlige forekomster af humusstoffer, men kan også være tegn på 
forurening.  

Indholdet af NVOC (Figur 12) vurderes at være stort set ensartet i boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er hævet i forhold til boringer, hvor 
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detektionsgrænsen ikke har været hævet. Der forekommer at være en lille tendens til, at 
andelen af boringer med NVOC indhold 1-10 mg/L er større for de boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er hævet i forhold til de boringer hvor 
detektionsgrænsen ikke har været hævet. 
 

 
Figur 12: Andel af boringer (% fordeling) med forskellige indhold af NVOC (mg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

Farvetal (Figur 13) vurderes stort set ensartet i boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA er hævet i forhold til boringer, hvor detektionsgrænsen ikke har været 
hævet. De højeste farvetal (>10 Pt mg/L) forekommer dog kun i boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA ikke har været hævet. 

 
Figur 13: Andel af boringer (% fordeling) med forskellig farvetal (Pt mg/L). Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA har været hævet samt boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA ikke har været hævet i perioden december 2014 til august 2016 er medtaget. 

Anvendte analysemetoder 
Ved bestemmelse af glyphosat og AMPA, er der benyttet fire forskellige analyseteknikker: 
HPLC med fluorescens detektion, HPLC med MS detektion, LC med MS detektion og LC 
med MS/MS detektion. For ca. 10 % af glyphosat og AMPA analyserne er der ikke opgivet, 
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hvilken analysemetode der er anvendt. Fordelingen mellem de anvendte analysemetoder 
fremgår af Figur 14 

 
Figur 14: Fordeling (%) mellem anvendte analysemetoder for bestemmelse af glyphosat og AMPA i 
perioderne august 2011 til november 2014 og december 2014 til august 2016. 

 
I perioden august 2011 til november 2014 er detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA 
hævet hhv. 41 og 20 gange. Hhv. 32 og 40 % af de analyser, hvor detektionsgrænsen er 
hævet for glyphosat og AMPA, er udført med teknikken HPLC med fluorescens detektion 
(Figur 15), en relativ høj andel, da det kun er ca. 2 % af alle analyserne, der er udført med 
denne teknik (Figur 14). 
LC/MS analyse er anvendt ved hhv. 10 og 15 % af de analyser, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA er hævet i perioden fra august 2011 til november 2014 (Figur 15), hvilket 
er på niveau med, at ca. 11 % af det totale antal analyser for glyphosat og AMPA er udført 
med LC/MS teknik (Figur 14).  
For hhv. 59 og 45 % af de analyser, hvor detektionsgrænsen for bestemmelse af glyphosat 
og AMPA er hævet i perioden fra august 2011 til november 2014, er analyseteknikken 
LC/MS/MS anvendt (Figur 15), hvilket er lavere end det totale antal analyser, hvor denne 
teknik er anvendt (Figur 14). 
I perioden fra december 2014 til august 2016 er detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA 
kun hævet for analyser udført ved LC/MS/MS analyse (Figur 15). 
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Figur 15: Fordeling (%) mellem anvendte analysemetoder for glyphosat og AMPA for bestemmelser, hvor 
detektionsgrænsen er hævet i perioderne august 2011 til november 2014 og december 2014 til august 
2016. I perioden august 2011 til november 2014 er detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA hævet hhv. 
41 og 20 gange, mens den i perioden fra december 2014 til august 2016 er hævet hhv. 268 og 230 gange. 

Anvendelse af de forskellige boringer 
I dette afsnit foretages en vurdering af, om det er bestemte typer af boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er hævet.  
Vandværksboringer udgør godt 40 % af alle de boringer, der er analyseret for glyphosat 
(Figur 16) og AMPA (Figur 17) i perioden august 2011 – august 2016, mens godt 20 % af 
boringerne er moniteringsboringer og ca. 15 % er vandforsyningsboringerne. Der er ikke 
observeret nogen betydelig ændring mellem de boringstyper, hvor detektionsgrænsen er 
hævet for glyphosat og AMPA i perioden december 2014til august 2016 i forhold til de 
boringer, hvor detektionsgrænsen ikke har været hævet for bestemmelse af glyphosat og 
AMPA (Figur 16 og Figur 17). 
 

 
Figur 16: Beskrivelse af anvendelser af boringer, hvor der er analyseret for glyphosat. Fordeling mellem 
forskellige typer af anvendelse af boringer er vurderet for alle boringer, hvor der er analyseret for 
glyphosat (august 2011 – august 2016), samt for boringer analyseret i perioden december 2014 til august 
2016, hvor detektionsgrænsen for glyphosat enten har været forhøjet eller ej. 
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Figur 17: Beskrivelse af anvendelser af boringer, hvor der er analyseret for AMPA. Fordeling mellem 
forskellige typer af anvendelse af boringer er vurderet for alle boringer, hvor der er analyseret for AMPA 
(august 2011 – august 2016), samt for boringer analyseret i perioden december 2014 til august 2016, hvor 
detektionsgrænsen for AMPA enten har været forhøjet eller ej. 

Boringernes geologiske sammensætning 
Der ønskes en vurdering af om analyseresultater, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og 
AMPA er hævet, forekommer hyppigere ved bestemte geologityper. 

I Jupiter-databasen opgives en geologisk beskrivelse for den geologiske sammensætning i 
de enkelte boringer. I det anvendte Jupiter-udtræk er den geologiske sammensætning 
beskrevet i den dybde i boringen, hvor filteret er placeret. Når der efterfølgende i dette notat 
omtales en geologisk sammensætning i en boring, refererer dette altid til den geologiske 
sammensætning omkring filteret.  

Den geologiske beskrivelse for en boring kan omfatte en enkelt geologisk type, men den kan 
også være beskrevet med flere forskellige geologiske typer eller geologien kan være ukendt 
for en boring (mærket x eller ingenting). Er en boring beskrevet med to eller flere geologiske 
typer, er alle geologiske typer medtaget i den samlede betragtning. Da der ikke er 
indrapporteret det samme antal analyseresultater for glyphosat og AMPA, kan dette medføre 
mindre forskelle i den geologiske sammensætning, ved vurdering af alle de indrapporterede 
analyseresultater.  Vurdering af de geologiske typer for boringer, hvor der har været 
analyseret for glyphosat og AMPA, viser, at 97 geologiske typer er repræsenteret, se Bilag 1 
og Bilag 2.  

Mange af disse 97 geologiske typer udgør kun en meget lille andel af den samlede fordeling. 
I den nedenstående vurdering betragtes kun de geologiske typer, der hver især udgør mindst 
0,5 % af den samlede fordeling. Betragtes kun de geologiske typer, der hver især udgør 
mindst 0,5 % af den samlede fordeling, er der hhv. 24 og 23 geologiske typer for glyphosat 
(Figur 18) og AMPA (Figur 19). Af Figur 18 og Figur 19 fremgår det at glacial 
smeltevandssand (ds) er den geologiske type, der hyppigst forekommer i de boringer, hvor 
der er analyseret for glyphosat og AMPA, idet den forekommer i knap 30 % af boringerne. 
Den næstmest hyppigt forekommende type er glacial smeltevandsgrus (dg) med ca. 8 %, 
mens danien bryozokalk og koralkalk (bk), kalk og kridt kalksten (k), danien kalksandskalk 
(kk), micæn kvartssand (ks), glacial moræneler (ml) og campanien-maastrichtien skrivekridt 
(sk) alle udgør omkring 5 %. Boringer med ukendte eller ikke oplyst (x) geologi udgør ca. 10 
%. 
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Figur 18: Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor der er analyseret for glyphosat. Fordelingen er 
vurderet for perioderne august 2011 til august 2016, august 2011 til november 2014 og december 2014 til 
august 2016. De forskellige geologiske sammensætninger er beskrevet vha. koder, forklaring til disse 
koder fremgår af Bilag 1 og Bilag 2.  

Den eneste tydelige forskel mellem den geologiske sammensætning for boringer, hvor der er 
foretaget bestemmelser af glyphosat (Figur 18) og AMPA (Figur 19) er, at geologitypen sten 
og flint (z) er repræsenteret for glyphosat, men ikke for AMPA (Bilag 1 og Bilag 2). Vurderes 
den geologiske sammensætning i de boringer, der er analyseret i de to delperioder august 
2011 – november 2014 og december 2014 – august 2016, ses der ingen markante forskelle 
mellem perioderne, hverken for boringer analyseret for glyphosat (Figur 18) eller AMPA 
(Figur 19). 

 

 
Figur 19: Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor der er analyseret for AMPA. Fordelingen er 
vurderet for perioderne august 2011 til august 2016, august 2011 til november 2014 og december 2014 til 
august 2016. De forskellige geologiske sammensætninger er beskrevet vha. koder, forklaring til disse 
fremgår af Bilag 1 og Bilag 2. 

 
Den geologiske typefordeling for boringer, hvor detektionsgrænsen er hævet for 
bestemmelse af glyphosat, er baseret på hhv. 384, 43 og 341 data i perioderne august 2011 
– august 2016, august 2011 – november 2014 og december 2014 – august 2016 (Figur 20). 
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Fordelingen for perioden august 2011 – november 2014 er baseret på relativt få data (kun 
ca. 1/10) i forhold til de to øvrige perioder, hvilket kan give anledning til mere markante 
forskelligheder i fordelingen i forhold til de øvrige tidsperioder, der er baseret på væsentlig 
større datamateriale. Den geologiske fordeling for perioderne august 2011 – august 2016 og 
december 2014 – august 2016 for bestemmelser i boringer, hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat er hævet, er stort set ensartet (Figur 20), hvilket også er forventeligt, idet disse to 
perioder stort set omhandler de samme data. Den geologiske fordeling for perioden august 
2011 – november 2014 for bestemmelser i boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat er 
hævet, adskiller sig for de to øvrige perioder (Figur 20) ved at en større andel af boringerne 
har fået forhøjet detektionsgrænse for glyphosat for geologityperne bk, dg, glacial 
smeltevandsler (dl), ds og ler (l). Derudover er der ikke konstateret målinger med forhøjet 
detektionsgrænse for glyphosat for geologityperne k, kk, oligocæn-miocæn-pliocæn 
glimmerler (gl) og danien kalk, kalk og flint (zk), samt mindre tydelig for glacial 
smeltevandssten (dz), grus (g), glacial morænegrus (mg), selandien kalk, palæocæn 
grønsandskalk (pk) samt selandien kalk, palæocæn ler, kerteminde mergel (pl) i perioden 
august 2011 – november 2014.  

. 

 
Figur 20: Geologitype fordeling (%) for boringer, hvor detektionsgrænsen er hævet for glyphosat (DL>0,01 
µg/L). Fordelingen er vurderet for perioderne august 2011 til august 2016, august 2011 til november 2014 
og december 2014 til august 2016. Den geologiske fordeling er i de tre perioder bestemt på baggrund af 
hhv. 384, 43 og 341 data. De forskellige geologiske sammensætninger er beskrevet vha. koder, forklaring 
til disse koder fremgår af Bilag 1 og Bilag 2. 

Den geologiske type fordeling for boringer, hvor detektionsgrænsen er hævet for 
bestemmelse af AMPA, er baseret på hhv. 317, 25 og 292 data i perioderne august 2011 – 
august 2016, august 2011 – november 2014 og december 2014 – august 2016 (Figur 21). 
Fordelingen for perioden august 2011 – november 2014 er baseret på relativt få data (kun 
ca. 1/12) i forhold til de to øvrige perioder, hvilket ligesom for glyphosat kan give anledning til 
mere markante forskelligheder i fordelingen i forhold til de øvrige tidsperioder, da disse er 
baseret på væsentlig flere data. Den geologiske fordeling for perioderne august 2011 – 
august 2016 og december 2014 – august 2016 for bestemmelser i boringer, hvor 
detektionsgrænsen for AMPA er hævet, er stort set ensartet (Figur 21), hvilket som for 
glyphosat (Figur 20) også er forventelig, idet disse to perioder stort set omfatter de samme 
data. Den geologiske fordeling for perioden august 2011 - november 2014, for bestemmelser 
i boringer hvor detektionsgrænsen for AMPA er hævet, adskiller sig for de to øvrige perioder 
(Figur 21) ved, at en betydelig større andel af boringer ved ukendt geologi (x) har forhøjet 
detektionsgrænse for AMPA. Tilsvarende observationerne for glyphosat er der ikke 
konstateret målinger med forhøjet detektionsgrænse for AMPA for geologityperne k, kk, zk, 
gl, dz, g, pk, pl og mg i perioden august 2011 – november 2014, yderligere er der heller ikke 
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konstateret målinger med forhøjet detektionsgrænse for AMPA for geologityperne glacial 
smeltevandssilt (di), dl og glacial morænesand (ms). 
 

 

Figur 21: Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor detektionsgrænsen er hævet for AMPA (DL>0,01 
µg/L). Fordelingen er vurderet for perioderne august 2011 til august 2016, august 2011 til november 2014 
og december 2014 til august 2016. Den geologiske fordeling er i de tre perioder bestemt på baggrund af 
hhv. 317, 25 og 292 data. De forskellige geologiske sammensætninger er beskrevet vha. koder, forklaring 
til disse koder fremgår af Bilag 1 og Bilag 2. 

Der er i perioden fra december 2014 til august 2016 konstateret en markant stigning i antallet 
af analyseresultater, hvor detektionsgrænsen for bestemmelse af glyphosat og AMPA er 
forhøjet (Figur 1), derfor fokuseres der på denne periode i det efterfølgende. I Figur 22 ses 
fordelingen i geologiske typer for boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat er hævet, i 
forhold til i samtlige boringer, hvor der er analyseret for glyphosat samt i alle boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat ikke er hævet. Det fremgår tydeligt af Figur 22, at den 
geologiske fordeling er ensartet for alle boringer, hvor der er analyseret for glyphosat og alle 
boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat ikke er hævet. Boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat er hævet viser en større andel med de geologiske typer: kk, 
ks og oligocæn-miocæn-pliocæn glimmersand (gs) og til dels l og k end ved vurdering af alle 
boringer og boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat ikke er hævet (Figur 22). 
Ligeledes ses at andelen af boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat er hævet er 
væsentlig lavere for den geologiske type ds og til dels sk, g og dg end ved vurdering af alle 
boringer og boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat ikke er hævet. 
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Figur 22: Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor der er analyseret for glyphosat. Fordelingen er 
vurderet for måling af glyphosat i perioden december 2014 til august 2016, for alle boringer, samt for en 
opdeling af boringerne, hvor detektionsgrænsen er forhøjet for glyphosat og boringer, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat ikke er hævet. De forskellige geologiske sammensætninger er 
beskrevet vha. koder, forklaring til disse koder fremgår af Bilag 1 og Bilag 2. 

Ved vurdering af den geologiske sammensætning i alle boringer, hvor der er analyseret for 
AMPA og i alle boringer, hvor detektionsgrænsen for bestemmelse af AMPA ikke er forhøjet i 
perioden december 2014 til august 2016 (Figur 23) ses ligesom for glyphosat (Figur 22) en 
ensartet fordeling. Boringer, hvor detektionsgrænsen for AMPA er hævet, viser en større 
andel med de geologiske typer: k, kk, ks og gs og til dels l, end ved vurdering af alle boringer 
og boringer, hvor detektionsgrænsen for AMPA ikke er hævet (Figur 23). Ligeledes ses at 
andelen af boringer, hvor detektionsgrænsen for AMPA er hævet er væsentlig lavere for den 
geologiske type ds og til dels sk, dg og x end ved vurdering af alle boringer og boringer, hvor 
detektionsgrænsen for AMPA ikke er hævet. Dette stemmer stort set overens med hvad, der 
er observeret for glyphosat. 
 

 

Figur 23: Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor der er analyseret for AMPA. Fordelingen er 
vurderet for måling af AMPA i perioden december 2014 til august 2016, for alle boringer, samt for en 
opdeling af boringerne, hvor detektionsgrænsen er forhøjet for AMPA og boringer, hvor 
detektionsgrænsen for AMPA ikke er hævet. De forskellige geologiske sammensætninger er beskrevet 
vha. koder, forklaring til disse koder fremgår af Bilag 1 og Bilag 2. 
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Ved vurdering af boringernes indhold af metaller var de mest markante forskelle mellem 
boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er hævet i forhold til boringer, hvor 
detektionsgrænsen ikke er hævet, observeret for jern og calcium. Andelen af boringer med 
hævet detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er markant højere ved et jernindhold >1 
mg/L og et calciumindhold >100 mg/L. For at vurdere om boringer med jernindhold >1 mg/L 
eller calciumindhold >100 mg/L giver anledning til forskelle i den geologiske sammensætning 
for boringer hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er hævet i forhold til de boringer 
hvor detektionsgrænsen ikke er forhøjet. Den geologiske fordeling i boringer med jernindhold 
over 1 mg/L (Figur 24) er ikke så væsentlig forskellig for den fordeling, der er observeret, når 
der ikke kun ses på boringer med højt jernindhold (Figur 22 for glyphosat og Figur 23 for 
AMPA). Ligeledes er den geologiske fordeling i boringer med calciumindhold over 100 mg/L 
(Figur 25) ikke væsentlig forskellige for den fordeling der er observeret, når det ikke kun er 
boringer med højt calcium indhold der betragtes (Figur 22 for glyphosat og Figur 23 for 
AMPA). 

 
Figur 24: Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor jern indholdet er > 1 mg/L. Fordelingen er vurderet 
for måling af glyphosat og AMPA i perioden december 2014 til august 2016, for alle boringer, hvor 
detektionsgrænsen er forhøjet for glyphosat og AMPA og for boringer, hvor detektionsgrænsen for 
gluphosat og AMPA ikke er hævet.  De forskellige geologiske sammensætninger er beskrevet vha. koder, 
forklaring til disse koder fremgår af Bilag 1 og Bilag 2. 
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Figur 25: Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor calcium indholdet er > 100  mg/L. Fordelingen er 
vurderet for måling af glyphosat og AMPA i perioden december 2014 til august 2016, for alle boringer, 
hvor detektionsgrænsen er forhøjet for glyphosat og AMPA og for boringer, hvor detektionsgrænsen for 
gluphosat og AMPA ikke er hævet.  De forskellige geologiske sammensætninger er beskrevet vha. koder, 
forklaring til disse koder fremgår af Bilag 1 og Bilag 2. 

Diskussion 
Der er i perioden december 2014 til august 2016 konstateret en betydelig stigning i antallet af 
glyphosat og AMPA analyseresultater, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA er 
forøget (hhv. 6,5 % og 5,6 % af analyseresultaterne). Vurdering af boringernes metalindhold 
viser, at jernindholdet er over 1 mg/L i 85 % af de boringer hvor detektionsgrænsen for 
glyphosat og AMPA er hævet. I boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA 
ikke er hævet, er jernindholdet kun over 1 mg/L i 39 % af boringerne. 

Ved vurdering af den geologiske sammensætning ses en større andel af boringer med de 
geologiske typer: kk, ks, gs, l og k i boringer, hvor detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA 
er forhøjet, i forhold til boringer, hvor detektionsgrænsen ikke har været forhøjet i perioden 
december 2014 til august 2016. Det er dog ikke muligt at tilskrive boringer med disse 
geologiske sammensætninger årsagen til det forøgede antal af analyseresultater med 
forhøjet detektionsgrænse for glyphosat og AMPA, men konkludere at boringer med disse 
geologiske sammensætninger, har en forøget risiko for at generere et analyseresultat, hvor 
detektionsgrænsen for glyphosat og AMPA bliver forhøjet. 

Det forøgede antal af analyseresultater med forhøjet detektionsgrænse for glyphosat og 
AMPA er konstateret efter, at der i metodedatablad M059 version 2 /5/, blev stillet krav om 
tilsætning af både EDTA og syre. Detektionsgrænsen for bestemmelse af glyphosat og 
AMPA er forøget, idet der under den analytiske procedure er konstateret interferenser på 
den/de interne standarder, der forårsager at responset for den/de interne standarder er 
væsentlig reduceret. Et mindre pilot-forsøg har indikeret, at grundvandsprøver, hvor første 
analyseresultat gav anledning til interferens på den/de interne standarder for glyphosat 
og/eller AMPA, kan interferensen/interferenserne på den/de interne standarder 
reduceres/fjernes, når analysen udføres uden tilsætning af EDTA under den analytiske 
procedure. Le Fur et al. har tidligere beskrevet at have opnået ikke egnede resultater ved 
tilsætning af EDTA /12/ ved fluorescence bestemmelse af glyphosat og AMPA. DS/ISO 
16308:2014 /3/ beskriver at tilsætning af EDTA foretages inden derivatisering med FMOC, 
mens Hanke et al. /13/ beskriver at EDTA tilsættes til den derivatiserede prøve. I en ny og 
direkte metode til bestemmelse af glyphosat og AMPA direkte i ikke-derivatiserede prøver, 
indikerer Guo et al., at der ikke forekommer nogen interferenser ved analyse af spikede 
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grundvandsprøver /14/. Det fremgår dog ikke af metoden, om opbevaringstiden efter 
spikning af grundvandsprøverne og den efterfølgende analyse af de spikede 
grundvandsprøver, er tilstrækkelig lang, til at den tilsatte spike kan betragtes som bundet til 
grundvandet. Det kan derfor ikke fuldstændigt udelukkes at direkte analyse (uden 
forudgående derivatisering) af glyphosat og AMPA, kan foretages uden en forudgående 
frigivelse af evt. bundet glyphosat/AMPA i naturlige grundvandsprøver. 

Konklusion 
Der ses en tendens til, at andelen af resultater med hævet detektionsgrænse for glyphosat 
og AMPA er større i boringer med et højt indhold af jern, calcium, mangan eller kobber. Den 
samme tendens ses for boringer med de geologiske typer kk, ks, gs, l og k. De undersøgte 
forhold giver samlet set ikke anledning til identifikation af årsagen til det forøgede antal af 
analyseresultater med forhøjet detektionsgrænse for glyphosat og AMPA i perioden 
december 2014 til august 2016.  
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Bilag 1 Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor der er 
analyseret for glyphosat  
Fordelingen af den geologisk sammensægning er vurderet for alle glyphosat-bestemmelser 
for perioderne august 2011 til august 2016 samt for de to delperioder august 2011 til 
november 2014 og for december 2014 til august 2016, samt for alle glyphosat-
bestemmelser, hvor detektionsgrænsen for glyphosat-bestemmelsen er forhøjet (>0,01 µg/L) 
for de ovenfor nævnte tre perioder. 

Kode Geologisk-beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for glyphosat 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

a grundfjeld 0,02 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 

as 
cenomanien sand, arnager 
grønsand 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

bk danien bryozokalk, koralkalk 3,86 3,90 3,73 4,43 6,98 4,11 

bl 
coniacien-santonien ler, ler i 
bavnodde grønsand 0,03 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 

bs 
coniacien-santonien sand, 
bavnodde grønsand 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 

c kul, brunkul 0,05 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 
dg glacial smeltevandsgrus 8,04 8,02 8,08 7,29 11,63 6,74 
di glacial smeltevandssilt 0,81 0,71 1,10 1,56 2,33 1,47 

dk 
campanien-maastrichtien 
kalksten 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

dl glacial smeltevandsler 1,91 1,86 2,05 1,82 4,65 1,47 
ds glacial smeltevandssand 28,56 28,77 27,94 21,35 25,58 20,82 

dv 
glacial vekslende små 
smeltevandslag 0,35 0,35 0,34 0,26 0,00 0,29 

dz glacial smeltevandssten 0,46 0,45 0,48 0,52 0,00 0,59 
e vulkansk aske 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ed eocæn moler 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 
ee eocæn vulkansk aske 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

el 
nedre kridt/øvre jura ler, ler i 
rabekke formation 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

eq kambrium nexø sandsten 0,07 0,08 0,04 0,26 0,00 0,29 
fp postglacial ferskvandsgytje 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
fs postglacial ferskvandssand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
g grus, sand og grus 2,18 2,30 1,85 0,78 0,00 0,88 

gc 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
brunkul 0,02 0,03 0,00 0,26 2,33 0,00 

gf 
cenomanien konglomerater i 
arnager grønsand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

gi 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
glimmersilt, silt i vej.fj. f. 0,33 0,31 0,38 0,52 0,00 0,59 

gl 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
glimmerler, ler i vej.fj. f. 1,08 1,06 1,14 1,56 0,00 1,76 

gp oligocæn-miocæn-pliocæn 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Kode Geologisk-beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for glyphosat 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

brunkul, omlejret brunkul 

gs 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
glimmersand, sand i vej.fj. f. 2,03 2,02 2,05 3,91 2,33 4,11 

gv 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
vekslende små lag 0,15 0,16 0,12 0,26 2,33 0,00 

hg postglacial saltvandsgrus 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 
hi postglacial saltvandssilt 0,03 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 
hl postglacial saltvandsler 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
hs postglacial saltvandssand 0,68 0,64 0,80 0,78 2,33 0,59 
i silt klæg, meller 0,20 0,23 0,16 0,00 0,00 0,00 
ig interglacial ferskvandsgrus 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ii interglacial ferskvandssilt 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 
il interglacial ferskvandsler 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 
ip interglacial ferskvandsgytje 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 
is interglacial ferskvandssand 0,16 0,17 0,14 0,52 4,65 0,00 

iv 
interglacial vekslende små 
ferskvandslag 0,03 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 

j 
lersten, siltsten, okker 
lerjernsten, al 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

k 
kalk, kridt kalksten (generelt 
for kalk og kridt) 5,45 5,45 5,58 5,73 0,00 6,45 

kg miocæn kvartsgrus 0,40 0,38 0,46 1,04 0,00 1,17 
kj kambrium grønne skifre 0,06 0,05 0,10 0,26 0,00 0,29 
kk danien kalksandskalk 5,15 4,97 5,64 9,38 0,00 10,56 
kq kambrium balka sandsten 0,19 0,21 0,12 0,00 0,00 0,00 
kr kambrium skifer 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ks miocæn kvartssand 3,88 4,01 3,53 6,77 6,98 6,74 
l ler 2,61 2,64 2,53 4,17 9,30 3,52 
lk danien slamkalk, skrivekridt 1,15 1,16 1,12 0,00 0,00 0,00 

ll 
eocæn ler, lillebælt ler, plastisk 
ler 0,07 0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 

mg glacial morænegrus 0,54 0,51 0,64 0,26 0,00 0,29 
mi glacial morænesilt (siltet till) 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 
ml glacial moræneler (leret till) 5,40 5,45 5,27 5,21 4,65 5,28 

ms 
glacial morænesand (sandet 
till) 0,81 0,77 0,90 0,52 2,33 0,29 

mv 
glacial vekslende små 
morænelag 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 

mz glacial morænesten (stenet till) 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 
nk perm kalksten 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

nl 
cenomanien ler, ler i arnager 
grønsand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Kode Geologisk-beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for glyphosat 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

o fyld 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
oe ordovicium skiferbentonit 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
oi oligocæn silt 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ol oligocæn ler 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 

oq 
oligocæn sandsten, øksenrade 
sandsten 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

p gytje, dynd, slam 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

pa 
prækambrium gnejs granit, 
pegmatit 0,09 0,07 0,14 0,00 0,00 0,00 

pd prækambrium diabas, basalt 0,03 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 
pi selandien silt, palæocæn silt 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

pk 
selandien kalk, palæocæn 
grønsandskalk 1,47 1,48 1,44 1,04 0,00 1,17 

pl 
selandien ler, palæocæn ler, 
kerteminde mergel 0,82 0,86 0,72 0,52 0,00 0,59 

pq 
selandien sandsten, palæocæn 
grønsandsten 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 

pr 
selandien skifer, palæocæn 
skifer 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 

ps 
selandien sand, palæocæn 
grønsand 0,23 0,26 0,14 0,26 0,00 0,29 

pv selandien vekslende små lag 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 
q sandsten 0,08 0,09 0,06 0,26 0,00 0,29 

qi 
interglacial, interstadial 
saltvandssilt 0,04 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 

ql 
interglacial, interstadial 
saltvandsler 0,12 0,10 0,16 0,26 0,00 0,29 

qp 
interglacial, interstadial 
saltvandsgytje 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

qs 
interglacial, interstadial 
saltvandssand 0,10 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 

qv 
interglacial, interstadial 
vekslende små saltvandslag 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

r skifer 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

rg 
nedre kridt/øvre jura, grus i 
robbedale formation 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

rl eocæn røsnæs ler 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

rs 
nedre kridt/øvre jura, sand i 
robbedale, rabekke forma 0,05 0,05 0,04 0,26 0,00 0,29 

sk 
campanien-maastrichtien 
skrivekridt 6,48 6,26 7,08 4,17 2,33 4,40 

sl eocæn søvind mergel 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
sr silur skifer 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 
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Kode Geologisk-beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for glyphosat 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

t tørv 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ts senglacial ferskvandssand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
u ler, sand og grus 0,19 0,18 0,20 0,26 0,00 0,29 
v vekslende små lag 0,14 0,13 0,18 0,52 0,00 0,59 
vs nedre kridt sand 0,06 0,07 0,06 0,78 0,00 0,88 

wl 
nedre kridt ler, ler i jydegård 
formation 0,05 0,05 0,06 0,78 0,00 0,88 

x 
ukendt lag, oplysninger 
mangler 10,28 10,36 10,03 9,11 6,98 9,38 

yl senglacial saltvandsler 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
ys senglacial saltvandssand 0,38 0,36 0,44 0,00 0,00 0,00 
z sten, flint 0,50 0,50 0,48 0,52 2,33 0,29 
zk danien kalk, kalk og flint 1,33 1,27 1,50 1,82 0,00 2,05 
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Bilag 2 Geologi-type fordeling (%) for boringer, hvor der er 
analyseret for AMPA  
Fordelingen af den geologisk sammensægning er vurderet for alle AMPA-bestemmelser for 
perioderne august 2011 til august 2016 samt for de to delperioder august 2011 til november 
2014 og for december 2014 til august 2016, samt for alle AMPA-bestemmelser, hvor 
detektionsgrænsen for AMPA-bestemmelsen er forhøjet (>0,01 µg/L) for de ovenfor nævnte 
tre perioder. 

Kode Geologisk beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for AMPA-bestemmelser 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

a grundfjeld 0,02 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 

as 
cenomanien sand, arnager 
grønsand 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

bk danien bryozokalk, koralkalk 3,85 3,89 3,76 4,73 8,00 4,45 

bl 
coniacien-santonien ler, ler i 
bavnodde grønsand 0,03 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 

bs 
coniacien-santonien sand, 
bavnodde grønsand 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 

c kul, brunkul 0,05 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 
dg glacial smeltevandsgrus 8,02 7,99 8,04 6,31 8,00 6,16 
di glacial smeltevandssilt 0,81 0,71 1,11 0,95 0,00 1,03 

dk 
campanien-maastrichtien 
kalksten 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

dl glacial smeltevandsler 1,92 1,86 2,01 1,26 0,00 1,37 
ds glacial smeltevandssand 28,60 28,80 27,93 19,56 12,00 20,21 

dv 
glacial vekslende små 
smeltevandslag 0,35 0,35 0,34 0,32 0,00 0,34 

dz glacial smeltevandssten 0,46 0,45 0,48 0,63 0,00 0,68 
e vulkansk aske 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ed eocæn moler 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 
ee eocæn vulkansk aske 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

el 
nedre kridt/øvre jura ler, ler 
i rabekke formation 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

eq kambrium nexø sandsten 0,07 0,08 0,04 0,32 0,00 0,34 
fp postglacial ferskvandsgytje 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
fs postglacial ferskvandssand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
g grus, sand og grus 2,17 2,29 1,83 0,63 0,00 0,68 

gc 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
brunkul 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

gf 
cenomanien konglomerater 
i arnager grønsand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

gi 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
glimmersilt, silt i vej.fj. f. 0,33 0,31 0,38 0,63 0,00 0,68 

gl 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
glimmerler, ler i vej.fj. f. 1,08 1,06 1,15 1,89 0,00 2,05 



 27 

  
 

Kode Geologisk beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for AMPA-bestemmelser 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

gp 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
brunkul, omlejret brunkul 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

gs 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
glimmersand, sand i vej.fj. f. 2,04 2,03 2,07 4,10 4,00 4,11 

gv 
oligocæn-miocæn-pliocæn 
vekslende små lag 0,15 0,16 0,12 0,00 0,00 0,00 

hg postglacial saltvandsgrus 0,04 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 
hi postglacial saltvandssilt 0,03 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 
hl postglacial saltvandsler 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
hs postglacial saltvandssand 0,69 0,64 0,80 0,95 4,00 0,68 
i silt klæg, meller 0,21 0,23 0,16 0,00 0,00 0,00 
ig interglacial ferskvandsgrus 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ii interglacial ferskvandssilt 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 
il interglacial ferskvandsler 0,06 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 
ip interglacial ferskvandsgytje 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 
is interglacial ferskvandssand 0,16 0,17 0,14 0,63 8,00 0,00 

iv 
interglacial vekslende små 
ferskvandslag 0,03 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 

j 
lersten, siltsten, okker 
lerjernsten, al 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

k 
kalk, kridt kalksten (generelt 
for kalk og kridt) 5,41 5,39 5,65 8,20 0,00 8,90 

kg miocæn kvartsgrus 0,40 0,37 0,46 1,58 4,00 1,37 
kj kambrium grønne skifre 0,06 0,05 0,10 0,32 0,00 0,34 
kk danien kalksandskalk 5,16 4,96 5,69 10,41 0,00 11,30 
kq kambrium balka sandsten 0,19 0,21 0,12 0,00 0,00 0,00 
kr kambrium skifer 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ks miocæn kvartssand 3,89 4,01 3,56 7,26 8,00 7,19 
l ler 2,65 2,65 2,53 3,47 4,00 3,42 
lk danien slamkalk, skrivekridt 1,14 1,15 1,13 0,00 0,00 0,00 

ll 
eocæn ler, lillebælt ler, 
plastisk ler 0,07 0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 

mg glacial morænegrus 0,55 0,51 0,64 0,32 0,00 0,34 
mi glacial morænesilt (siltet till) 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 
ml glacial moræneler (leret till) 5,42 5,47 5,29 3,79 4,00 3,77 

ms 
glacial morænesand (sandet 
till) 0,80 0,77 0,88 0,32 0,00 0,34 

mv 
glacial vekslende små 
morænelag 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 

mz 
glacial morænesten (stenet 
till) 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 

nk perm kalksten 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Kode Geologisk beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for AMPA-bestemmelser 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

nl 
cenomanien ler, ler i 
arnager grønsand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

o fyld 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
oe ordovicium skiferbentonit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
oi oligocæn silt 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ol oligocæn ler 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 

oq 
oligocæn sandsten, 
øksenrade sandsten 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

p gytje, dynd, slam 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

pa 
prækambrium gnejs granit, 
pegmatit 0,09 0,07 0,14 0,00 0,00 0,00 

pd prækambrium diabas, basalt 0,03 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 
pi selandien silt, palæocæn silt 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

pk 
selandien kalk, palæocæn 
grønsandskalk 1,47 1,47 1,45 1,26 0,00 1,37 

pl 
selandien ler, palæocæn ler, 
kerteminde mergel 0,82 0,86 0,72 0,63 0,00 0,68 

pq 
selandien sandsten, 
palæocæn grønsandsten 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 

pr 
selandien skifer, palæocæn 
skifer 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 

ps 
selandien sand, palæocæn 
grønsand 0,23 0,26 0,14 0,32 0,00 0,34 

pv selandien vekslende små lag 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 
q sandsten 0,08 0,09 0,04 0,32 0,00 0,34 

qi 
interglacial, interstadial 
saltvandssilt 0,04 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 

ql 
interglacial, interstadial 
saltvandsler 0,12 0,10 0,16 0,32 0,00 0,34 

qp 
interglacial, interstadial 
saltvandsgytje 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

qs 
interglacial, interstadial 
saltvandssand 0,10 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 

qv 
interglacial, interstadial 
vekslende små saltvandslag 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

r skifer 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

rg 
nedre kridt/øvre jura, grus i 
robbedale formation 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

rl eocæn røsnæs ler 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

rs 
nedre kridt/øvre jura, sand i 
robbedale, rabekke forma 0,05 0,05 0,04 0,32 0,00 0,34 

sk 
campanien-maastrichtien 
skrivekridt 6,48 6,28 7,02 4,42 4,00 4,45 

sl eocæn søvind mergel 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 



 29 

  
 

Kode Geologisk beskrivelse 

Geologi-type fordeling (%) for AMPA-bestemmelser 
aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

aug2011-
aug2016 

aug2011-
nov14 

Dec14-
aug2016 

   

DL 
hævet 

DL 
hævet 

DL 
hævet 

sr silur skifer 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 
t tørv 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ts senglacial ferskvandssand 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
u ler, sand og grus 0,19 0,18 0,18 0,32 0,00 0,34 
v vekslende små lag 0,14 0,13 0,18 0,32 0,00 0,34 
vs nedre kridt sand 0,06 0,07 0,06 0,95 0,00 1,03 

wl 
nedre kridt ler, ler i jydegård 
formation 0,05 0,05 0,06 0,95 0,00 1,03 

x 
ukendt lag, oplysninger 
mangler 10,29 10,38 9,99 9,15 32,00 7,19 

yl senglacial saltvandsler 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
ys senglacial saltvandssand 0,39 0,37 0,44 0,00 0,00 0,00 
z sten, flint 0,43 0,50 0,46 0,32 0,00 0,34 
zk danien kalk, kalk og flint 1,34 1,28 1,49 1,89 0,00 2,05 
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