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Sammanfattning
Föreliggande rapport utgör en sammanställning och utvärdering av resultaten från samtliga 
bekämpningsmedelsanalyser i Saxån-Braåns vattensystem mellan 1988-1997.
Saxån-Braåns avrinningsområde utgörs till ca 80 % av åkermark och jordbruksdriften är mycket 
intensiv inom området. Statistik över bekämpningsmedelsanvändningen indelad efter 
avrinningsområde i Sverige visar att 91 % av grödarealen inom Saxåns avrinningsområde är 
besprutad medan motsvarande uppgift för hela landet är 48 %.På ett genomsnittsjordbruk i 
området används uppskattningsvis mellan 15-20 olika bekämpningsmedelsprodukter som 
innehåller 20 till 25 olika aktiva substanser (verksamma beståndsdelar) under en säsong.
Sedan 1988 har Saxån-Braåns vattenvårdskommitté kontinuerligt tagit prover på 
bekämpningsmedelsrester i vattensystemet. Fram till 1997 har totalt 44 prover tagits i Saxån-
Braån som analyserats med den sk multi- och fenoxisyrametoden, vilka innefattar ett 40-tal olika
bekämpningsmedelsrester, som används inom skogs- och jordbruket samt trädgårdsnäringen i 
Sverige.
Långt ifrån alla bekämpningsmedel som används i "genomsnittsjordbruket" inom området ingår 
i det analyspaket som utförts på proverna. För att komplettera dessa analyser togs åtta prover 
hösten 1997 på sex olika lokaler med avseende på glyfosat (Round up, Avans m fl.), som är det 
enskilda bekämpningsmedel som används i störst mängd.
Av de sammanlagt 52 prover som tagits med avseende på bekämpningsmedel i Saxån-Braån har 
endast 2 prover varit helt fria från spår av bekämningsmedel. Det innebär en sammanlagd 
fyndfrekvens på 96 %, vilket kan jämföras med en sammanställning över alla 
bekämpningsmedelprov tagna i landet mellan 1985 och 1995, som visar på en sammanlagd 
fyndfrekvens på 56 %.
Totalt har 12 olika bekämpningsmedelsrester (aktiva substanser) påvisats i vattensystemet, 
samtliga ogräsmedel. De påvisade aktiva substanserna är atrazin, bentazon, diklorprop, 
klopyralid, MCPA, mekoprop, metazaklor, terbutylazin, 2,4-D, simazin, cyanazin och glyfosat. 
Av de aktiva substanser som ingår i multi- och fenoxisyraanalysen är fyndfrekvens högst för 
bentazon (73%), mekoprop (70%), MCPA (45%), terbutylazin (30%) och diklorprop (20%), 
vilket överenstämmer väl med vilka substanser som påträffast mest frekvent i övriga landet.
Halterna av de påvisade bekämpningsmedlena varierade mellan 0,05 µg/l och 3,9 µg/l. De 
högsta halterna uppmättes för MCPA, 2,4-D, metazaklor, diklorprop, och mekoprop alla med 
max-halter på eller över 2,0 µg/l. Medelhalten för de påvisade substanserna varierade mellan 0,2
och 1,1 µg/l.
Samtliga 8 prov som togs mellan den 28 aug och 14 okt 1997, för analys av glyfosat, innehöll 
detekterbara halter av såväl den aktiva substansen som nedbrytningprodukten AMPA. Halterna 
av glyfosat varierade mellan 0,1 och 1,0 µg/l och AMPA mellan 0,067- 2,6 µg/l. Den högsta 
halten av glyfosat, 1,0 µg/l, förekom i ett dagvattenutsläpp från Svalövs samhälle. Övriga prover
var tagna i Saxåns- och Braåns huvudfåra samt i Välabäcken och Örstorpbäcken som utgör 
biflöden till dessa.
Resultaten från provtagningarna 1988-1997 visar inte på något klart samband mellan 
vattenföring och förekomst av bekämpningsmedel. Däremot framgår tydligt att flest ämnen och 
de högsta koncentrationerna påvisats i maj och juni, vilket sammanfaller med den tidpunkt då 
bekämpningsmedelsanvändningen inom jordbruket är som intensivast.
Den 100 procentiga fyndfrekvensen för glyfosat, tyder på att ämnet har en benägenhet att lätt 
komma ut i vattendragen. Hur detta gått till är svårt att, utifrån denna undersökning, dra några 
bestämda slutsatser om. Då glyfosat påträffats på fem olika ställen samtidigt är det svårt att 
förklara förekomsten i vattendragen med någon form av momentana utsläpp, som rengöring av 
sprutor i åvatten eller sprutning direkt över öppna diken. Mer troligt är att det är frågan om mer 



kontinuerliga utsläpp i vattendragen i form av ytavrinning och /eller läckage.
Halterna av bekämpningsmedel i Saxån överskrider EU:s gränsvärde för dricksvatten som är 
0,1µg/l för ett enskilt ämne och 0,5 µg/l för summahalten av flera ämnen. Enligt nya EU-
direktiv skall denna gräns gälla för allt vatten som kan tänkas stå i förbindelse med 
dricksvattentäkter. Det innebär att praktiskt taget allt ytvatten som sjöar och vattendrag, vilka 
vanligen står i förbindelse med grundvattnet, också inkluderas.
Tester av giftigheten av de påträffade aktiva substanserna på vattenorganismer , visar på en 
medelhög-mycket hög toxicitet (effekter uppmätta vid halter på 1,0 - <0,1 mg/l) för atrazin, 
cyanazin, glyfosat, klopyralid, metazaklor, terbutylazin, simazin och 2,4-D. Övriga ämnen har 
huvudsakligen en låg till en måttlig toxicitet på vattenorganismer. En "medelhög toxicitet" i 
dessa tester innebär effekter på organismerna vid halter som är 1000 till 10 000 gånger högre än 
de som är uppmätta i Saxån. De redovisade toxicitetstesterna ger dock inget svar på effekterna 
av långtidsexponering, kroniska skador, toxiska effekter av en samverkan av flera olika aktiva 
substanser eller förändringar av artsammansättningen.
Transporten av bekämpningsmedel under perioden maj-september beräknad som ett medelvärde 
för åren 1990-1996 uppskattas till ca 30 kg. Om denna mängd representerar den årliga 
transporten av bekämpningsmedel utgör den ca 0,2 % av den uppskattade genomsnittliga 
användingen av de påträffade aktiva substanserna i avrinningsområdet per år.

Saxån-Braåns avrinningsområde ligger i västra Skåne, ett område som hör till det mest 
jordbruksintensivaste i Sverige. Ungefär 80 % av avrinningsområdet utgörs av åkermark.
Sedan början av 70-talet har kommunerna inom Saxåns-Braåns avrinningsområde bedrivit och 
bedriver fortfarande en vattenkontroll i vattensystemet som huvudsakligen omfattar traditionella 
parameterar som t ex pH, syrgas, biologisk syreförbrukning (BOD), kväve, fosfor, och 
biologiska undersökningar. Ett av de viktigare syftena med vattenkontrollen är att bevaka 
påverkan från jordbrukets utsläpp.
Sedan 1988 har Saxån-Braåns vattenvårdskommitté, som utgör ett samarbetsorgan för 
vattenvårdsarbetet mellan miljömyndigheterna i Landskrona, Svalöv, Eslöv och Kävlinge 
kommun, även inkluderat analys av bekämpningsmedelsrester i det ordinarie 
vattenkontrollprogrammet.
Proverna har tagits av Ekologgruppen i Landskrona AB och analyserna har utförts av AGRO 
LAB (före 1991 Lantbrukskemiska stationen) i Kristianstad samt SLL (Statens 
lantbrukskemiska laboratorium) i Uppsala, numera Institutionen för Miljöanalys vid SLU.
Föreliggande rapport utgör en sammanställning och utvärdering av resultaten från samtliga 
bekämpningsmedelsanalyser i Saxån-Braåns vattensystem mellan 1988-1997.

Provtagningar och analyser
Det första året, som bekämpningsmedel analyserades i Saxån-Braåns vattensystem (1988), togs 
prov från 4 olika lokaler i maj och augusti. Prover togs dels i Braån vid pkt 5 och i Saxån vid pkt
16 och dels på två lokaler längre upp i Braån vid Teckomatorp. Syftet med provtagningen vid 
Teckomatorp var att utröna en eventuell påverkan från BT Kemi området.
1989-1997 har prover för analys av bekämpningsmedel tagits i Saxåns huvudfåra nära 
mynningen i Öresund (pkt 1) vid fyra tillfällen per år, i maj, juni, juli och augusti. Samtliga prov
är tagna sista veckan i månaden med undantag för juli 1990 då ett prov även togs i mitten av 
månaden.
Analyserna av proverna har skett med den sk multimetoden och fenoxisyrametoden som täcker 
in ca 120 olika ämnen (avser AGRO LAB), varav dock merparten (77 st) inte ingår i preparat 
som används inom skogs- eller jordbruket i Sverige. Under den gångna tioårsperioden har en del
hänt när det gäller analyser av bekämpningsmedel, bl a har detektionsgränserna sänkts för en del
ämnen. Dessutom ingår numera något fler aktiva substanser i de båda analyspaketen. I bilaga 4 
framgår vilka olika preparat som idag ingår i analyspaketen från AGRO LAB, som utfört 
analyserna de senaste åren. Här framgår också den nuvarande detektionsgränsen för respektive 
aktiv substans. Det ordinarie analyspaketet kompletterades 1991 med en särskild analys av 
klorsulfuron, ett sk lågdospreprat, och 1997 med analys av glyfosat (den aktiva substansen i bl a 
Roundup) på 6 olika lokaler. Glyfosatanalyserna utfördes av Hedeselskapet i Viborg, Danmark 
(se bilaga 6 för analysmetod och detektionsgräns).
Figur 1. Provtagningspunkter för bekämpningsmedel 1988-1997



Tabell 1. Beskrivning av provlokaler för bekämpningsmedel i Saxån-Braåns vattensystem. Se 
även figur 1.

Provlokal Provtagning Typ av
vattendrag

Avrinn.
omr. ha

Andel
åkermark %

Övrigt

pkt 1 Saxån multi- och fenoxi 
1989-97
klorsulfuron 1991
glyfosat 1 prov 
1997

öppet 
vattendrag

35976 83 mynningen

pkt 16 Saxån multi- och fenoxi 
1988
glyfosat 1 prov 
1997

öppet 
vattendrag

21240 80 huvudfåra

pkt 5 Braån multi- och fenoxi 
1988
glyfosat 1 prov 
1997

öppet 
vattendrag

14170 86 huvudfåra

pkt 9 Braån nedstr 
Teckomatorp

multi- och fenoxi 
1988

öppet 
vettendrag

ca 7700 78 huvudfåra

pkt 11 uppstr 
Teckomatorp

multi och fenoxi 
1988

öppet 
vattendrag

ca 7200 78 huvudfåra

pkt 3 
Örstorpsbäcken

glyfosat 2 prov 
1997

öppet 
vattendrag

2550 94 biflöde

pkt 30 Välabäcken glyfosat 2 prov 
1997

öppet 
vattendrag

5010 95 biflöde

Dagvatten Svalöv glyfosat 1 prov 
1997

dagvatten 
kulvert

45 0 27 ha hård-
gjord yta

Användningen av bekämpningsmedel i avrinningsområdet
Enligt statistik över bekämpningsmedelsanvändningen 1995/96 uppdelad på avrinningsområden 
(Kemikalieinspektionen och Statistiska centralbyrån 1997) är användningen av 
bekämpningsmedel i Saxån-Braåns avrinningsområde omfattande, särskilt vid en jämförelse 
med riket som helhet.
Totalt användes 31,2 ton bekämpningsmedel inom avrinningsområdet under odlingssäsongen 
1995/96, vilket utgör ca 3 % av den totala användningen i Sverige. I denna statistik ingår dock ej
glyfosatpreparat och inte heller betningsmedel eller medel använda inom den yrkesmässiga bär 
och fruktodlingen. Av den presenterade statistiken utgjorde ogräsmedlena 82 %, svampmedlen 
14% och insektsmedlena 2% av den sammanlagda användningen inom avrinnings området. 
Andelen besprutad areal av den totala grödarealen uppgick till 91 % i Saxåns avrinningsområde 
medan motsvarande uppgift för hela riket är 48 %. I figur 2 framgår andelen besprutad areal 
uppdelad på typ av bekämpningsmedel.
Användningen av bekämpningsmedel per hektar är också mer omfattande i Saxån-Braåns 
avrinningsområde jämfört med riksgenomsnittet. I Saxån-Braåns avrinningsområde används 
1,39 kg/ha på den besprutade arealen medan siffran för hela riket är 0,82 kg. I figur 3 framgår 
bekämpningsmedelsgivan per ha uppdelad på typ av bekämpningsmedel.
Figur 2. Andelen besprutad areal av den totala grödarealen odlings säsongen 1995/96. 
(Kemikalieinspektionen och SCB 1997)
Mer detaljerade uppgifter om bekämpningsmedelsanvändningen avseende mängder av enskilda 
produkter har inte kunnat erhållas. Däremot har en förteckning över bekämpningsmedel som 
används på en genomsnittlig spannmålgård i Landskrona erhållits från Skånska Lantmännen (se 
tabell 2). Enligt förteckningen används ca 21 olika bekämpningsmedel, och däri ingående 27 st 
olika aktiva substanser på ett normalt jordbruk med konventionell odling som har vinter- eller 
industripotatis i växtföljden. Många gårdar odlar inte potatatis och då minskar antalet produkter 



som används till 15 och antalet aktiva substanser till 21. Flera av preparaten används ofta mer än
en gång per säsong, vilket framförallt gäller svampmedel i potatis. Av sammanställningen 
framgår också att det stora flertalet av bekämpningsmedlena används på våren-försommaren.
Figur 3. Användningen av bekämpningsmedel per ha besprutad areal odlingssäsongen 1995/96. 
(Kemikalieinspektionen och SCB 1997)
Förteckningen i tabell 2 får ses som en grov uppskattning av vilka preparat som vanligen 
används inom området och varierar naturligtvis mellan olika gårdar och år. Sammanställningen 
grundar sig huvudsakligen på produkter som säljs av Skånska lantmännen, och som enligt 
uppgift bör vara den dominerande leverantören i området. En del andra produkter (andra 
produktnamn) med samma användningsområde säljs av andra leverantörer (t ex Gullvik). Ofta, 
men inte alltid, har dock dessa preparat ungefär samma aktiva substans.
Av spridningstidpunkten framgår att den helt dominerande användningen sker under 
våren/försommaren.
Tabell 2. Bekämpningsmedelsanvändningen på en genomsnittlig spannmålsgård i 
Landskronatrakten. O=ogräsmedel, S=svampmedel, I=insektsmedel , Bl=blastdödningsmedel. 
(Källa: Skånska lantmännen, Karl Eric Grevendahl, något omarbetad och med vissa tillägg)

Gröda Bekämpnings-medel Aktiv substans Tidpunkt för
spridning

Vårvete Express (O)
Starane (O)
Duplosan Super (O)
Tilt Top (S)
Sumi-alpha (I)

Tribenuronmetyl
fluroxipyr
Mekoprop+ MCPA+ 
Diklorprop
Fenpropimorf
Esfenvalerat 
(pyretroid)

våren
våren
våren
juni (axgång)
juni

Maltkorn Express (O)
Starane (O)
Duplosan Super (O)
Tilt Top (S)

Tribenuronmetyl
fluroxipyr
Mekoprop, MCPA, 
Diklorprop
Fenpropimorf

våren
våren
våren
juni (axgång)

Höstvete Express (O)
Starane (O)
Duplosan Super (O)
Tilt Top (S)
Cougar (O)
Sumi-alpha (I)
Pirimor (I)

Tribenuronmetyl
Fluroxipyr
Mekoprop, MCPA, 
Diklorprop
Fenpropimorf
Isoproturon+diflufeni
kan
Esfenvalerat 
(pyretroid)
Pirimikarb

våren
våren
våren
juni (axgång)
hösten (sept)
juni
juni-juli

Sockerbetor Goltix (O)
Partner (O)
Kemifarm (O)
Pirimor (I)

Metamitron+Etofume
sat+Fenmedifam
Etofumesat
Etofumesat+Fenmedi
fam+Desmedifam
Pirimikarb

maj-juni
maj-juni
maj-juni
juni-juli

Raps Butisan (O)
Decis (I)

Metazaklor, 
Mettazaklor+Kvinme
rak
Deltametrin 
(pyretroid)

aug
maj

Konservärt Basagran SG (O)
Fenix (O)
Pirimor (I)

Bentazon, 
Bentazon+MCPA
Aklonifen
Pirimikarb

maj-juni
våren
juni-juli



Potatis Sencor (O)
Titus (O)
Shirlan (S)
Ridomil (S)

Metribuzin
Rimsulfuron
Fluazinam
Mankozeb+Metalaxy
l

våren
våren
juni-sept
juni-sept

Ogräsbehandling 
(kvickrot)

RoundUp (O) Glyfosat våren och aug-sept

Sockerbetor, Raps
Ogräsbehandl (tistlar)

Matrigon (O) Klopyralid våren

Insådd av klöver Basagran SG (O) Bentazon, 
Bentazon+MCPA

våren

Potatis (blastdödn) Basta (Bl)
Reglone (Bl)

Glufosinatammonium
Dikvat

aug-sept
aug-sept

Aktiv substans
Tabell 3. Aktiv substans förekommande i bekämpningsmedel som används på ett genomsnittligt
lantbruk i avrinningsområdet. Om den aktiva substansen ingår i de analyspaket som 
Institutionen för miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala resp. AGRO LAB i 
Kristianstad erbjuder, anges detta. Den använda mängden i Sverige avser försåld kvantitet 1996. 
Uppskattad mängd i Saxån-Braåns avrinningsområde grundar sig på den statistik som finns för 
avrinningsområdet (Kemikalieinspektionen och SCB 1997) avseende använd mängd av olika 
typer av bekämpningsmedel, andel av den totala användningen i hela riket och försåld mängd av
olika aktiva substanser 1996 (Kemikalieinspektionen 1997).O=ogräsmedel, S=svampmedel, 
I=insektsmedel, Bl=blastdödningsmedel

Aktiv substans Typ Ingår i SLU:s
multipaket

och
fenoxisyramet

od

Ingår i
AGRO LAB:s

multimetod
och

fenoxisyramet
od

Anv mängd
mängd i

Sverige 1996

Uppskattad
anv mängd

Saxån Braån

Deltametrin I X X 0,6 0,04
Esfenvalerat I X X 2,6 0,16
Pirimikarb I X X 0,7 0,04
Aklonifen O X - 6,6 0,2
Bentazon O X X 34,7 1,1
Desmedifam O X* - - -
diflufenikan O X - 12,3 0,4
Diklorprop O X X 49,6 1,6
Etofumesat O X - 9,1 0,3
Fenmedifam O X* - 25,3 0,8
Fluroxipyr O - - 21,4 0,7
Glyfosat O - - 416 13,7
Isoproturon O X - 117,6 3,9
Kvinmerak O - - 1,5 0,05
MCPA O X X 261,5 8,6
Mekoprop O X X 59,1 2,0
Metamitron O X - 131,8 4,3
Metazaklor O X X 18,6 0,6
Metribuzin O X X 7,2 0,2
Rimsulfuron O - - 0,1 0,003
Tribenuronmet
yl

O - - 2,1 0,1

Fenpropimorf S X X 56 1,5
Fluazinam S - - 25,5 0,7



Mankozeb S - - 39,2 1,0
Metalyxal S X X 3,1 0,1
Klopyralid O X X 4,9 0,1
Glufosinatamo
nium

Bl - - 1,3 0,03

Dikvat Bl - - 10,8 0,3
Totalt 19 12 41,0

*=högre detektionsgräns -1 µg/l

Av de 28 aktiva substanser som är upptagna på listan över vanligt förekommande 
bekämpningsmedel (tabell 3) ingår 12 st (43 %) i de analyser som utförts på proverna från Saxån
vid AGRO LAB i Kristianstad. Institutionen för Miljöanalys inkluderar fler aktiva substanser i 
sina analyspaket men till en högre sammanlagd kostnad (se fotnot). För en del av 
bekämpningsmedlena som inte ingår i analyspaketen kan specialanalyser utföras av SLU och 
AGRO LAB.
Statistik över försålda mängder av bekämpningsmedel 1996 visar att det överlägset mest sålda 
medlet är glyfosat (Roundup, Avans m fl) med 416 ton, följt av MCPA (Duplosan super m fl 
produkter) med 261 ton , Metamitron (Goltix, Stefes isoproturon) 132 ton och Isoproturon 
(Arelon, Tolkan, Stefes isproturon, Cougar) 117,6 ton. Av dessa ämnen har endast MCPA ingått
i det analyspaket som körts av AGRO LAB i den kontinuerliga kontrollen av 
bekämpningsmedel i Saxån.
Generellt sett har bekämpningsmedelsanvändningen minskat under den senaste 10 årsperioden i 
Sverige. T ex kan nämnas att ogräsmedlena har minskat från 2446 ton aktiv substans som ett 
genomsnitt 1986-90 mot 1414 ton 1996 (Kemikalieinspektionen 1997).
Försålda mängder i hela landet, av de i Saxån påträffade bekämpningsmedlena, under perioden 
1990 till 1996 framgår av tabell 4. De stora variationerna för en del preparat mellan vissa år kan 
förklaras av hamstring i samband med införandet av prisreglerings- och miljöavgifter.
Tabell 4. Försålda mängder i Sverige av de bekämpningsmedel (aktiv substans) som påträffats i 
Saxån under perioden 1988-1997

Bekämpni
ngsmedel

Förbrukning i ton
per år

aktiv
substans

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

2,4-D 0 avreg.
atrazin avreg

1989
bentazon 74,6 72,5 47,3 36,2 46 37,8 34,7
cyanazin 14,9 3 0,5 0,2 0,2 4,7 4,3
diklorprop 77,4 88,1 63,6 39,6 87,7 10,3 49,6
glyfosat 272 126,7 222,9 276,4 277,5 360,8 416,2
klopyralid 4,1 3 3,2 4,7 5,1 4,7 4,9
MCPA 492,8 355,2 207,1 310,9 589,1 111,2 261,5
mecoprop 79,3 63,1 44,9 43 54,5 22,9 59,1
metazaklo
r

57 53,6 43,4 51,7 55,8 46,4 18,6

simazin 3,5 6,9 9,3 1,8 1,6
terbutyl
azin

19,2 11,6 11,7 9,6 7,1 9,4 9,8

summa

Figur 4. Försåld mängd glyfosat 1990-1996 (Kemikalieinspektionen 1997)
Den enda aktiva substansen som ökat under denna period är glyfosat som nästan fördubblat sin 
försäljningsvolym. Andra medel som ökat markant de senaste åren, och som används inom området



men inte ingått i det analyspaket som körts på Saxåproverna är aklonifen (nytt medel), diflufenikan,
isoproturon, kvinmerak (rel. nytt), metamitron och fluazinam.

Resultat med kommentarer
Totalt har 44 prover tagits i Saxån-Braån som analyserats med avseende på flera olika 
bekämpningsmedelsrester (multianalys och fenoxisyraanalys) och 8 prover har tagits för analys av 
glyfosat. Av dessa sammanlagt 52 prover har endast 2 varit negativa d v s inte innehållit några 
bekämpningsmedel. Det innebär en sammanlagd fyndfrekvens på 96 % om man ser till 
förekomsten av någon typ av bekämpningsmedel i vattnet. I en sammanställning av 
bekämpningsmedelsanalyser utförda i Sverige 1985-1995 (Hessel mfl 1997) visar en sammanlagd 
fyndfrekvens av bekämpningsmedel på 56 % för landet som helhet (totalt 1117 prov). För M-län är 
motsvarande siffra 64 % (331 prover). Den betydligt högre fyndfrekvensen i Saxåns vattensystem 
kan delvis förklaras av att provtagningen i Saxån är mer koncentrerade till besprutningssäsongen än
många av de övriga undersökningarna.
Totalt har 12 olika (inklusive glyfosat) bekämpningsmedel påträffats, samtliga ogräsmedel. 
Bentazon har den högsta fyndfrekvensen och har påträffats i 73 procent av de tagna proverna. 
Därefter följer mekoprop med en fyndfekvens på 70 % följt av MCPA med 45%. Vanligt 
förekommande är också terbutylazin och diklorprop. Vid några tillfällen har också klopyralid, 
metazaklor, simazin och cyanazin förekommit. Atrazin som avregistrerades 1989 förekom i 
proverna så sent som 1993 men har inte sedan dess detekterats. Detta tyder på att preparatet använts
en lång tid efter att det slutade säljas. På samma sätt uppmättes en hög halt av 2,4-D 1992, vilket är 
anmärkningsvärt då preparatet förbjöds 1990.
Tabell 5. Statistik över påvisade bekämpingsmedel som aktiv substans (glyfosat ej inräknad) i 
Saxån- Braåns vattensystem 1988-1997. Utöver de prover som kontinuerligt har tagits i Saxåns 
huvudfåra vid pkt 1 sedan 1989, inkluderas även de prover som togs på 4 andra provpunkter i 
vattensystemet 1988 i maj och augusti. En komplett lista över samtliga resultat redovisas i bilaga 1.

Totalt (44prover) Endast pkt 1 i Saxån (36 prover)
antal
fynd

fynd-
frekven
s (%)

medelh
alt* (m

g/l)

maxhal
t (m
g/l)

antal
fynd

fynd-
frekven
s (%)

medelh
alt*

(mg/l)

maxhal
t (mg/l)

atrazin 9 20 0,2 0,6 9 25 0,2 0,6
bentazo

n
32 73 0,4 2,7 24 67 0,3 1,2

diklorpr
op

11 25 0,4 1,5 8 22 0,3 1,1

klopyral
id

4 9 0,4 0,7 3 8 0,4 0,7

MCPA 20 45 0,8 3,9 17 47 0,6 2,0
mecopro

p
31 70 0,4 2,0 27 75 0,3 2,0

metazak
lor

7 16 1,1 2,4 2 6 0,2 0,2

terbutyl
azin

13 30 0,2 0,4 13 36 0,2 0,4

2,4-D 2 5 1,6 3,0 1 3 3,0 3,0
simazin 5 11 0,4 0,5 5 14 0,4 0,5
cyanazin 3 7 0,9 1,7 0 0 - -

*= avser medelhalten av de detekterbara halterna (n=fyndfrekvensen)
Enligt Hessel m fl 1997, är de vanligast påträffade bekämpningsmedlena i landet bentazon, 
diklorprop, MCPA och mekoprop. Även atrazin, terbutylazin och metazaklor förekommer ofta. 
Detta överenstämmer helt med resultaten från Saxån-Braån. Fyndfrekvensen för de vanligast 
förekommande bekämpningsmedlena i M-län, bentazon och MCPA, var för båda 27 %. I en 
undersökning i Ringköpings länsstyrelse i Danmark, var fyndfrekvensen för bentazon i 
vattendrag på landsbygden ca 50% och MCPA ca 10 %. Den mest påträffade substansen var 2, 



6- Dichlorbenzamid (nedbrytningsprodukt av dichlobenil) som förekom i ca 70 % av proverna 
(Ringköpings Amtskommune 1997).
Av de sammanlagt 15 olika aktiva substanser som ingått i det analyspaket som analyserats på 
Saxåproverna och som enligt tabell 3 används inom området har, sex påträffats i Saxån.
Ytterligare fem aktiva substanser, atrazin, 2,4-D, simazin, terbutylazin och cyanazin, är påvisade
i Saxån, men ingår inte i listan över vanligt förekommande bekämpningsmedel i området. 
Atrazin och 2,4-D är avregistrerade och säljs inte mer. Simazin, är inte direkt knutet till jordbruk
utan används troligen främst i frukt- och bärodlingar, skogsplanteringar, energiskogsodlingar 
och i plantskolor. Terbutylazin uppges ha ungefär samma användningsområde som simazin men
används också mot ogräs i potatis, ärtor och åkerbönor. Cyanazin som påvisats i Saxån 1988 är 
ett ogräsmedel som används i bl a ärter.
Analyserna av lågdospreparatet klorsulfuron på fyra prov 1991 i Saxån (pkt 1) visade inte på 
några detekterbara halter.
Provtagning i maj och juni 1988 nedströms BT Kemi:s f d område i Teckomatorp visade ingen 
tendens till förhöjda halter av fenoxisyror eller andra bekämpningsmedelsrester jämfört med 
övriga 3 lokaler som provtogs samtidigt.
Figur 5. Medelantalet av olika bekämpningsmedel (a) och medelvärdet av den totala 
koncentrationen av bekämpningsmedel (b) per provtagningstillfälle respektive månad i Saxån-
Braåns vattensystem under perioden 1988-1997.
Den högsta halten av bekämpningsmedel uppmättes för MCPA i augusti 1988 i Saxån vid pkt 
16 där den uppgick till 3.9 µm g/l. Höga halter uppmättes också för 2,4-D i maj 1992 med 3,0 
µm g/l, för bentazon med 2,7 µm g/l i maj 1988 och metazaklor 2,4 µm g/l i augusti samma år. 
Medelhalten av de detekterbara halterna 1988-1997 ligger mellan 0,2 µm g/l och 1,6 µm g/l 
aktiv substans (se bilaga 1).

Gränsvärden för bekämpningsmedel
Gränsvärdet för bekämpningsmedel i dricksvatten inom EU är 0,1 µg/l för ett enskilt ämne och 
summahalten får inte överskrida 0,5 µg/l. Enligt nya EU-direktiv skall denna gräns gälla allt 
vatten som kan tänkas stå i förbindelse med grundvattnet. Det innebär att även ytvatten som 
vattendrag och sjöar inräknas eftersom dessa ofta står i hydrologisk förbindelse med grundvatten
och därmed allmänna eller enskilda vattentäkter. Livsmedelsverket i Sverige har inget 
gränsvärde när det gäller dricksvatten utan här gäller principen att inga pesticidrester skall finnas
i vårt dricksvatten och det innebär i praktiken att gränsvärdet ligger vid detektionsgränsen för 
respektive ämne.
Inget samband råder mellan förekomsten av bekämpningsmedel i Saxån och 
vattenföringen . Flera olika aktiva substanser har påträffats vid mycket låga vattenflöden vid 
flera tillfällen bl a 1992 och 1993, medan det vid andra tillfällen med hög vattenföring endast 
påträffats något enstaka ämne eller inget alls (figur 7). Däremot framgår av resultaten att högst 
totalhalter och flest olika aktiva substanser är påträffade i maj och juni för att minska i juli 
och augusti (se figur 5), vilket överenstämmer med spridningstidpunkten för de flesta 
bekämpningsmedel som infaller på våren och försommaren.
Figur 6. Den summerade halten av aktiv substans påträffad i Saxåns huvudfåra (pkt 1) under 
perioden 1989- 1997 och månadsvattenföringen respektive månad. Provtagningen har skett i 
maj, juni, juli och augusti.
Figur 7. Antal ämnen (aktiv substans) påträffade i Saxåns huvudfåra (pkt 1) under perioden 
1989- 1997 och månadsvattenföringen respektive månad. Provtagningen har skett i maj, juni, 
juli och augusti.
Det är svårt att utifrån resultaten från undersökningarna 1988-1997 dra några slutsatser om 
bekämpningsmedelsförekomsten i Saxån har minskat eller ökat. Genom att studera staplarna i 
figur 6 kan man få en känsla av minskade totalhalter av aktiv substans. Under de senaste året, 
1997, uppmättes dock relativt höga halter vid flera mättillfällen och flera olika aktiva substanser 
påvisades. Det skall poängteras att provserien endast består av 4 stickprov per år och det är 
vanskligt att dra några slutsatser om en ökning eller minskning skett på ett så litet material.
Samtliga 8 prov som togs för analys av glyfosat under hösten 1997 visade sig innehålla 
detekterbara halter av både den aktiva substansen och dess nedbrytningsprodukt AMPA (se 
tabell 6).
Det första provet togs i Saxåns huvudfåra den 28 augusti när vattenföringen var mycket låg efter



en långvarig torrperiod. Ytterligare fem prov från olika grenar av vattensystemet togs den 7-8 
oktober i samband med den första riktigt markanta ökningen i vattenföringen efter en långvarig 
lågflödesperiod (se figur 8). Den högsta halten i denna provtagningsomgång, 1,0 µm g/l, 
uppmättes i dagvatten från Svalövs tätort. Ytterliggare två prov togs efter ca en vecka och 
återigen uppmättes detekterbara halter av glyfosat.
Dessa fynd av glyfosat i Saxåns vattensystem väckte stor uppmärksamhet då det sannolikt var 
första gången som denna substans påvisades i vattendrag i Sverige. Uppgifter om fynd i 
vattendrag på andra ställen i Skåne under hösten 1997 kom såsmåningom också till kännedom, 
bl a i Kabusaån i Ystads kommun och Råån i Helsingborgs kommun. Även i Danmark påvisades
glyfosat i ett vattendrag i Ringkjøpings län vid denna tid.
Den hundraprocentiga fyndfrekvensen tyder på att glyfosat har en benägenhet att lätt komma ut i
vattendragen. Hur detta gått till är svårt att med säkerhet avgöra på grundval av denna 
undersökning. Då glyfosat påträffats på fem olika ställen samtidigt torde det dock vara ganska 
osannolikt att det kan förklaras med en oförsiktig användning av produkten såsom rengöring av 
sprutor i åvatten, vindavdrift eller sprutning direkt över öppna diken. Vid sådana situationer är 
det frågan om punktutsläpp under en kort tid som i ett rinnande vatten medför att ett 
kontaminerat "vattenpaket" av en viss längd rör sig nedströms med den aktuella 
vattenhastigheten. Detta "vattenpaket" förlängs visserligen under färdens gång i vattensystemet 
genom omblandning
Tabell 6. Förekomsten av glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA i prover tagna i Saxån-
Braåns vattensystemem 1997.

provlokal Datum Glyfosat AMPA vattenföring
(m³/s)

pkt 1 Saxån 970828 0,10 0,067 0,4
pkt 16 Saxån 971008 0,12 0,13 2,6
pkt 5 Braån 971008 0,63 0,34 1,7
pkt 3:2 Örstorpsbäcken 971008 0,55 0,42 0,3
pkt 30 Välabäcken 971008 0,10 0,12 0,6
Dagvatten Svalöv 971007 1,00 0,30
pkt 3:2 Örstorpsbäcken 971014 0,11 0,073 0,2
pkt 30 Välabäcken 971014 0,13 0,11 0,4

och utspädning, men kommer alltid att ha en begränsad varaktighet vid en given provpunkt. 
Sannolikheten att samtidigt påträffa 5 kontaminerade vattenpaket på olika ställen i ett 
vattensystem orsakade av ovan beskrivna punktutsläpp borde vara ganska liten. Mer troligt är att
förekomsten av glyfosat och även andra bekämpningsmedel huvudsakligen kan förklaras av ett 
läckage genom markprofilen ned till dräneringssystemet och/eller ytavrinning som orsakar en 
kontinuerlig förorening av vattendragen på många olika ställen under en längre period.
Figur 8. Veckomedelvattenföringen i vattensystemet i anslutning. till provtagningarna för 
analys av glyfosat. Den första provtagningen den 28 augusti inföll vecka 35 och därefter togs 
prover den 7-8 oktober i vecka 41 och sist den 14 oktober i vecka 42.
Det skall påpekas att glyfosat är det volymmässigt mest använda bekämpningsmedlet idag och 
användningen har ökat drastiskt de senaste åren. Preparatet används både på våren och hösten 
och särskilt användningen sent på säsongen när temperaturen i jorden kan vara låg kan tänkas 
öka risken för utläckage till vattendragen. Användningen av glyfosat och andra preparat på 
villatomter och gårdsplaner samt andra ytor som inte är åker, innebär naturligtvis en särskilt stor 
risk för en förorening av vattendragen. Detta p g a en sämre nedbrytning av substansen genom 
mindre mikroorganismer och genom en omfattande ytavrinning som spolar bekämpningsmedlet 
direkt ned i ytvattenbrunnar och vidare ut i vattendragen. Förekomsten av glyfosat i dagvattnet 
från Svalöv vittnar om att det sker betydande utsläpp av bekämpningsmedel från samhällen.
Transporten av bekämpningsmedel ut i Öresund från Saxån har under perioden maj till 
september uppskattats till ca 30 kg. Denna mängd grundar sig på genomsnittstransporten under 
perioden 1990-1996 beräknad på totalhalten av aktiv substans och månadsmedelvattenföringen 
(SMHI: PULS-modell)respektive månad. Om denna mängd representerar den årliga transporten 
av bekämpningsmedel ut i Öresund utgör den ca 0,2 % av den uppskattade genomsnittliga 



användningen av de påträffade medlena i avrinningsområdet under ett år (beräknad utifrån 
genomsnittet av försåld mängd av respektive preparat 1990-1996). Undersökningar i 
Vemmenhögsåns avrinningsområde visar att mellan 0,01-0,9 % av olika bekämpningsmedel 
som använts inom avrinnings-området transporteras ut via ytvattnet (Kreuger 1995 i Hessel m fl 
1997).
Av denna sammanställning framgår att flera aktiva substanser ingående i bekämpningsmedel 
som är vanligt förekommande i avrinningsområdet inte ingår i det analyspaket, som för 
närvarande kontinuerligt körs på prover från Saxån. Exempel på sådana ämnen med en ökad 
användning de senaste åren är aklonifen, glyfosat, diflufenikan, isoproturon, kvinmerak, 
metamitron och fluazinam. Ytterligare ämnen som förmodas ha en omfattande användning inom
det aktuella området och inte ingått i analyserna tidigare är bl a etofumesat, fenmedifam och 
deltametrin. De flesta av dessa aktiva substanser bör ingå i ett analyspaket för att få en 
godtagbar täckning av de bekämpningsmedel som används i området. Det skulle innebära en 
kostnadsökning från 4500 kr/prov som dagens analyspaket kostar till 9250 kr/prov om de flesta 
av ovanstående aktiva substanser inkluderades i provtagningsprogrammet.

Toxiska egenskaper hos påträffade bekämpningsmedel
Totalt har har 12 olika aktiva substanser påträffats och av dessa är två avregistrerade. Atrazin 
avregistrerades 1989 och 2,4-D avregistrerades 1991. I bilaga 2 framgår i vilka produkter de 
olika aktiva substanserna ingår och dess användningsområde. En utförligare sammanställning av
de olika aktiva substansernas toxicitet, rörlighet i marken samt nedbrytningsegenskaper finns i 
toxicitetsdelen.
Tester av giftigheten av de påträffade aktiva substanserna på vattenorganismer (bl a mikroalger, 
daphnier och fisk), visar på en medelhög - mycket hög toxicitet (effekter uppmätta vid halter på 
10,0 mg/l - <0,1) för atrazin, cyanazin, glyfosat, klopyralid, metazaklor, terbutylazin, simazin 
och 2,4-D. Diklorprop bedöms utgöra en stor risk för skador på vattenlevande högre växter. 
Övriga ämnen har huvudsakligen en låg till en måttlig toxicitet på vattenorganismer där 
effekterna på testorganismerna uppstår vid koncentrationer på 10 mg/l och däröver. En 
"medelhög toxicitet" i dessa tester innebär effekter på organismerna vid halter som är 1000 till 
10 000 gånger högre än de som är uppmätta i Saxån. De redovisade toxicitetstesterna ger dock 
inget svar på effekterna av långtidsexponering, kroniska skador, toxiska effekter av en 
samverkan av flera olika aktiva substanser eller rubbningar i artbalansen.
Det bör också påpekas att om förekomsten av bekämpningsmedel i vattendragen förklaras av 
punktutsläpp, innebär det att halterna vid utsläppskällan, p g a utspädningseffekten, tidvis måste 
vara betydligt högre än vad som har uppmätts i vattendragen. Vid sådana punktutsläpp kan 
halterna initialt ligga på upp till 1000 µg/l (Torstensson 1997), vilket är ca 10 000 ggr högre än 
de nivåer som påvisats i Saxån. Punktutsläpp av bekämpningsmedel kan därför innebära 
betydligt större risker för akuta toxiska effekter i vattenmiljön jämfört med en periodvis 
kontinuerlig tillförsel genom markläckage som sker mer utspritt utmed vattendragen och i lägre 
halter.
Samtliga substanser utom glyfosat, terbutylazin och 2,4 D (ingen uppgift), uppges ha en hög 
rörlighet i marken enligt kemikalieinspektionens sammanställningar. Nyare undersökningar 
gällande glyfosat visar att en frigörelse från jordpartiklar kan ske (Piccolo et al 1994).
Nedbrytningshastigheten varierar för de påträffade ämnena men flera uppges ha en lång 
nedbrytningstid i vatten och sediment, speciellt i syrefattig miljö.
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