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Hvorfor regulere kemikalier?
Op til 1960’erne og 70’erne troede man, at
producerede kemikalier ”bare forsvandt”
- Regeringen anbefalede ”nedgravning” af
pesticider og affald
- Højere skorstene for luftforurening
- Længere rør ud i havet til spildevand
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Regulering af pesticider
De bitre erfaringer med organoklorinerne (+ kviksølv o.a.
kemikalier) førte til krav om lovgivning.

Siden 1994 har vi fulgt EU-lovgivningen som mindstekrav.
Lovgivningen skal sikre:
•At produkterne faktisk virker mod det de skal
•At pesticid brugeren, forbrugerne og miljøet ikke er udsat for en
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uacceptabel
risiko

Hvad er risiko?

Giftighed

Risiko

Eksponering

LD50

Du kan bevise en negativ virkning. Men du
kan aldrig bevise “ingen virkning”
Man må derfor forholde sig til
“sansynligheden/risikoen” for negative
virkninger
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Hvordan måler vi giftighed/fare?
Human toksisitet
Akut giftighed (1 dosis):
•Overlevelse
Giftighed
LD50

Økotoksisitet
Tilsvarende parametre på udvalge
organismer- mikroorganismer,
alger, planter, orme, krebsdyr,
insekter, fugle, fisk, pattedyr etc.
Mikrokosmer – Hvordan bliver
samspillet mellem organismerne
påvirket?
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Kronisk giftighed (daglig dosis):
•Vækst
•Udvikling
•Reproduktion/foster udvikling
•Kræft-udvikling
•Opførsel
•Stofskifte
•Andre sygdomme
In vitro tests:
•Hormonforstyrrelse
•Mutagenicitet
•DNA-skader
•Etc.

Hvordan vurderer vi eksponering?
Bruger:
•“Worst case” spild ulykke
•Eksponering ved anbefalet
sprøjtepraksis (via hud og
luftveje etc) af sprøjtefører
•Eksponering hvis man arbejder i
afgrøden efter sprøjtning
•Eksponering af ”bystanders”
Forbruger:
•Statistik for hvor meget typiske
forbrugere drikker og spiser af
specifikke produkter dagligt
(WHO)
•Statistikkerne er lande- og
regions-specifikke
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Eksponering

Miljøet:
•Modeller for nedsivning, udslip til søer
og åer, afdrift etc. baseret på
forskellige sprøjte-scenarier (afgrøde,
vind og vejr og jordspecifikke
scenarier)
•Monitering af pesticiderne i miljøet

Risikoen er en kombination af giftighed/fare
og eksponering

Giftighed

Risiko

Eksponering

LD50

Risikoen kan mindskes ved enten af minimere giftigheden (forbyde
eller substituere kemikaliet) og/eller mindske eksponeringen
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“Acceptabel risiko” afhænger af stoffets giftighed
og af eksponeringen,- og af politiske overvejelser
PAH’er i asfalt

Giftighed

Eksponering

PAH’er i fødevarer

PAH’er i tobaksrøg

Risiko

Risiko

Et eksempel med Polyaromatiske Hydrocarboner (PAH), som
kan være kræftfremkaldende, viser:
•Samme stof kan have forskellig risiko afhængigt af
anvendelsen
•Både fordele og ulemper ved et forbud, samt politiske og
kulturelle faktorer spiller en rolle, når risikoen skal omsættes
til lovgivning
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Risikovurdering -> regulering
NGO’er

Baseret på
videnskabelige
data
Industri-lobby

Omfanget er
en politisk
beslutning
Vælgere/
forbrugere
Politisk
beslutning
Pressen

Baseret på
videnskabelige
data
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Omfanget er
en politisk
beslutning

Regulering af kemikalier
Tre principper ligger overordnet bag en godkendelse og
grænseværdisætning:
•Risiko,- er den ”acceptabel”? Beregnet som vist og vurderet
i forhold til fordelene ved produktet
•Stoffets iboende egenskaber F.eks. kræftfremkaldende,
mutagent, fosterskadende eller hormonforstyrrende
•Politiske principper/moralske værdier – vi vil f.eks. af
princip ikke acceptere pesticider i vores grundvand og i de
fødevarer de ikke er godkendt til – uanset risiko.
•Det administrativt mulige– arsen er kræftfremkaldende,
men naturligt forekommende og frigives desuden fra
armaturer. Svær at få under toksikologisk grænseværdi.
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Den ”acceptable
risiko” afhænger af lovgivningen!!

Risikovurdering af drikkevand
ADI
Sikkerhedsfaktor
på 100

Giftighed

Risiko

Eksponering

NOEC

Alle potentielt giftige kemikalier (metaller, nogle industrikemikalier, nogle naturlige toksiner):
ADI – Acceptable Daily Indtake: Baseret på den højeste daglige
dosis en rotte kan indtage gennem hele sit liv, uden at rotten eller
dens afkom bliver målbart påvirket – divideret med 100, for at tage
højde for ting vi ikke måler på.
Eksempler på grænseværdier: ”administrativt baserede”, risikobaserede og politisk/moralsk baserede værdier
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Grænseværdier: metaller og nitrat
Metaller og nitrat (og nitrit) findes naturligt
Metaller kan også være en del af industri-forurening (trykimprægnering af træ, metalholdigt restmateriale)
Arsen: Kræftfremkaldende!
Udnævnt som verdens største forgiftningsproblem relateret til
grundvand (WHO). Alene i Bangladesh estimeres 77 mill folk at
være påvirkede.
15% af danske vandværker overtræder grænseværdien (2006).
Gennemsnits koncentration i DK:
3.2 µg/L
Administrativt
Drikkevandskrav: 5 µg/L ved
indgang til ejendom, 10 µg/L
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ved taphane

Miljøstyrelsens datablad

Grænseværdier:industri-kemikalier
Per- and polyfluorinated alkylated
substances - PFAS-forbindelser:
-Leverskader
- Nyreskader
- Kræftfremkaldende effekter
- Påvirkning af fosterudviklingen og
fosterbeskadigende effekter
- Hormonforstyrrende effekter
- Påvirkning af immunsystemet
- Påvirkning af lipidomsætning og øget
kolesterolniveau

Risikobaseret
grænseværdi: 0.1 µg/L

Risikobaseret grænseværdi: 0.0018 µg/L hvis
60 kg person, 2L om dagen, 10% ADI (Svensk
ADI på 0.0006 µg/kg BW/d fra PFAS-rapport, 2014)
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Grænseværdier: pesticider og metabolitter
For pesticider i drikkevand:
Politisk/moralsk grænseværdi (krav-værdi) på:
0.1 µg/L eller lavere – Baseret på princippet om, at vi ikke
vil have pesticider i grundvandet og derfor sat til
detektionsgrænsen i 80’erne
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Grænseværdier: pesticider og metabolitter
For nedbrydningsprodukter af pesticider i drikkevand:
Kravværdi på: 0.1 µg/L eller lavere (10 µg/L i EU for ”ikkerelevante metabolitter)
Hvad er en metabolit/nedbrydningsprodukt?
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Grænseværdier: pesticider og metabolitter
Sidste års ”block-busters”:
Desfenyl-chloridazon – Nedbrydningsprodukt af
ukrudtsmidlet chloridazon, forbudt i 1996 (ikke
relevant metabolit)
(Toxikologisk baseret/vurderet grænseværdi for chloridazon: 300
µg/L, for voksne, 50 µg/L for børn- MST)

1,2,4-triazol – nedbrydningsprodukt fra
svampemidler brugt i landbrug, lægemidler,
maling, byggematerialer etc. Muligvis også i
andre sammenhænge… (relevant metabolit)

(Toxikologisk baseret/vurderet grænseværdi for 1,2,4-triazol: 69 µg/L,
for voksne, 11.5 µg/L for børn- - MST)

DMS – metabolit fra et pesticid, som ikke er
godkendt i dansk landbrug, men har været
brugt i gartnerier, frugt og bær. Stammer
sandsynligvis fra træbeskyttelse, eller?

(Toxikologisk baseret/vurderet grænseværdi for DMS: 60 µg/L, for
voksne, 10 µg/L for børn- - MST)
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Konklusion
• Grænseværdier for kemikalier I drikkevand baseres på
forskellige principper: administrative, risikobaserede og
politisk/moralsk baserede værdier
• Fordi vi baserer grænseværdierne for pesticider i drikkevand
på princippet om, at de ikke må være der, er de oftest langt
fra de toksikologiske grænseværdier.
• Vi har kun grænseværdier for de kemikalier vi tror er et
problem
• Vi kan kun lave risikovurdering på de stoffer vi måler på
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Hvad med fremtiden?
• “Non-target” analyser vil vinde frem
• Kombineret med “Effect directed analysis”(EDA). EDA er et
udtryk for metoder til at finde ud af, hvilke kemikalier i f.eks.
en vandprøve, der bidrager til den samlede giftighed
• Lovgivningen vil, som følge af de nye data, givetvis skulle
ændres….?
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Hvilken risiko er “acceptabel”?
Fordele

Ulemper
Hormon
forstyrrende
Giftighed Risiko Eksponering
Kræftfremkaldende

Hvad vil vi som samfund acceptere? –For pesticider,
for biocider, for medicin, industri-kemikalier etc.
Slide 19

Vil du vide mere omkring
grænseværdisætning?
Artiklen “Hvad vil vi acceptere af kemikalier i
drikkevand og Fødevarer?” kan downloades
her:
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/A
ktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN62014kemigraense.pdf
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