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Statsrevisorerne har på deres møde d.17. januar 2022 behandlet Rigsrevisionens beretning nr.7/2019 

om sikring af grundvandet mod pesticider, og besluttet at optage den i Endelig betænkning 2020 som 

fortsat sag med følgende bemærkning til Folketinget: 

 

Statsrevisorerne konstaterer, at Miljøstyrelsen mere end 2 år efter, at beretningen er afgivet, kun 

har screenet grundvandet for 3 ud af de 9 pesticider, som fremgik af Rigsrevisionens beretning, og at 

der blev konstateret 2 pesticider i screeningen. 

 

Statsrevisorerne finder dette særdeles kritisabelt og skal bede Miljøministeriet om senest 1. marts 

2022 at redegøre for, hvornår screeningen af grundvandet for de resterende 6 pesticider og 

nedbrydningsstoffer forventes afsluttet. 

 

Statsrevisorerne vil fortsat følge Miljøstyrelsens kvalitetssikring af styrelsens faglige 

vurderingsprincipper for overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensation til 

pesticidmidler. 

 

Grundlaget for Statsrevisorernes bemærkning er Rigsrevisionens fortsatte notat af 3. januar 2022. 

Miljøministeriets redegørelse 
Miljøministeriet kan oplyse at der i den tidligere screening fra 2019 og 2020 har indgået 3 stoffer. Det 

ene stof indgik kun i 2019 og blev ikke fundet. Et stof indgik i massescreeningen i 2019 og 2020, hvor 

der blev målt for stoffet i 382 indtag, og det er påvist i alt 4 gange, alle under kravværdien for 

pesticider. Det sidste af de tre stoffer indgik i massescreeningerne 2019 og 2020, hvor der samlet er 

målt for stoffet i 381 indtag, og det er påvist i 5 indtag, hvoraf kravværdien for pesticider var 

overskredet i ét indtag. Overskridelsen blev konstateret i det samme indtag i 2019 og i 2020.  

 

Miljøministeriet kan oplyse, at to af de resterende seks stoffer har været med i 3. runde af 

massescreeningen (massescreening 2021), som forventes klar til offentliggørelse efter orientering af 

Vandpanelet på møde fastsat til 31. marts 2022. Miljøministeriet vil sende resultaterne til 

Rigsrevisionen efter offentliggørelsen. 

 
Miljøstyrelsen har ad flere omgange forsøgt at få screenet for de resterende fire stoffer, men det er til 

dato desværre ikke lykkedes. Der er fulgt den gængse tilgang for den slags, hvor analyser for stofferne 

er sendt i udbud på markedet og laboratorier har budt på opgaven. Tre af stofferne har været udbudt 

til massescreening i alle de tre år, der har været massescreening, det sidste stof har været udbudt et år. 



 

 

2 

Desværre er der enten slet ikke givet tilbud på stofferne fra nogen laboratorier, eller det har ikke været 

muligt at måle for stoffet i tilstrækkeligt lave koncentrationer. 

 

Miljøstyrelsen har på baggrund af nylig dialog med udvalgte kommercielle laboratorier en forventning 

om, at der vil kunne gennemføres specifikke analyser for de resterende fire stoffer i 2022. 

Miljøstyrelsen vil via sit udbud om massescreeningen 2022 sikre udvikling af nye optimerede 

analysemetoder, der kan håndtere de resterende 4 stoffer. Der vil derfor ved udbud i forbindelse med 

massescreeningen 2022 blive stillet krav om, at der skal kunne analyseres for de fire stoffer nævnt af 

Rigsrevisionen. 

 

Resultaterne af massescreening 2022 forventes offentliggjort primo 2023 (1. kvartal).  

 


