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Introduktion til TUP-projektet
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› Aarhus Universitet og COWI har i samarbejde ansøgt og fået tildelt midler fra TUP-puljen.

› Projektets tidsramme: september 2021 til juni 2022.

Projektets formål

I projektet sammenstilles NTS analysedata og alm. analyseresultater med GIS-lag for 
Pesticidsårbarhed. 

Fase 1

Sammenstilling af analyseresultater fra Hedelandområdet (V2 kortlagt) og 
pesticidsårbarhedsværktøj

Fase 2

Sammenstilling af analyser fra GRUMO boringer, NTS og pesticidsårbarhedsværktøj



Værktøj til vurdering af grundvandets 

pesticidsårbarhed
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Machine learning værktøj

Ved brug af machine learning har COWI udviklet en 
algoritme, som skal forudsige risikoen for at finde 
pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet, i et 
givent punkt.

Til udvikling af værktøjet er brugt en lang række 
miljødata vedr. jord- og grundvandsforhold.

(nedbør, jordbund, geologi, arealanvendelse, 
redoxforhold, dybde til grundvandsmagasin, 
grundvandsdannelse, magasintype, mv.)

Analyseresultater fra Jupiter er anvendt.

Værktøj til vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed 
(cowi.com)

https://arcgisportal.cowi.com/pesticidsaarbarhed/


Fase 1 - Hedeland
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Fase 1: Sammenstilling af

› Region Sjællands analyser udtaget i udvalgte boringer i Hedeland området (V2 lokalitet)

› Non-target analyser i Hedeland området i samme boringer

› COWI værktøj til forudsigelse af pesticidsårbarhed



Fase 1: Hedeland analyser
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Fase 2 – Analyser fra GRUMO boringer
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Fase 2: Sammenstilling af:

› 11 nye non-target analyser udtaget i GRUMO boringer i ultimo 2021

› GRUMO analyser (alm. overvågningsprogram og massescreening)

› COWI værktøj til forudsigelse af pesticidsårbarhed



Fase 2: analyser fra GRUMO boringer
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Fase 2: analyser fra GRUMO boringer
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Fase 2: analyser fra GRUMO boringer

10



Foreløbige konklusioner og perspektiver for projektet
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Projektet er ikke afsluttet endnu, og alle datasammenstillinger er ikke foretaget.

Sammenstilling af fund fra NTS og alm. analyser (Fase 1 og 2)

› Hedeland: Vi ser nogen overensstemmelse ved sammenstilling af Hedeland
analyser og NTS analyser. Der er sammenfald mellem fund i NTS og fund i 
alm. analyser.

› NTS respons kan være både pesticider/nedbrydningsprodukter og andre 
stoffer.

› GRUMO: Vi ser ligeledes sammenfald mellem NTS og GRUMO fund.

› Filtrering af data nødvendig



Foreløbige konklusioner og perspektiver for projektet
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Sammenstilling af analyser og værktøj til pesticidsårbarheds-forudsigelse

Analysedata er endvidere vist sammen med GIS-lag for pesticidsårbarhedsværktøjet 
(røde/blå områder).

Hedelandområdet:

Der er overvejende sammenfald mellem fund i analyser og ‘røde områder’, hvor modellen 
forudsiger mere end 50 % risiko for fund. 

GRUMO boringer:

Ligeledes nogen sammenfald i hhv. ‘røde’ og ‘blå’ områder. GRUMO analyseresultater kan 
benyttes til at træne modellen?



Perspektiver – NTS analyser til at forbedre 
forudsigelse for fund af pesticider?
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› NTS analyseresultater fra fase 1 og 2, i sin nuværende form, kan ikke bruges til 
træning af modellen.

› Kan vi på længere sigt bruge NTS analyser til optimering af værktøjet, og hvad 
kræver det?

› Filtrering af NTS resultater samt konkret viden om hvilket stof der er fundet, og i 
hvilken koncentration.

› IT-teknisk viden om datainput til træning af model.

› Endnu bedre identifikation af stoffer ud fra NTS bibliotek

› Filtrere de NTS fund fra som ikke er pesticid/nedbrydningsprodukt
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Spørgsmål?

Tak for opmærksomhed!


