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1 Indledning 
 
Denne tekniske anvisning har til formål at bidrage til undersøgelse af fore-
komsten af udvalgte pesticider i vandfasen i søer. Der beskrives, hvordan 
prøverne udtages, samt hvordan prøverne skal håndteres fra prøveindsam-
ling til afsendelse til analyselaboratoriet. 
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2 Metode 

2.1 Tid, sted og periode 
Prøverne udtages som stikprøver jævnt fordelt gennem hele prøvetagnings-
året. 
 
Prøverne tages på stationen for udtagning af prøver til vandkemi på den 
største dybde i søen (se TA S01).  

2.2 Udstyr 
 Prøveflasker (udleveres af analyselaboratoriet) 
 Mærkater til mærkning af prøverne 
 Køletaske med fryseelementer 

2.3 Procedure 

2.3.1 Udtagning af vandprøve til analyse for pesticider 
Prøvemængde til bestemmelse af pesticidkoncentration, mængden af su-
spenderet stof og glødetab skal aftales med analyselaboratoriet. 
 
Prøveflasken skylles tre gange med søvand udtaget umiddelbart under 
vandoverfladen ved prøvetagningsstedet. Skyllevandet hældes ud ved 
bådrælingen modsat prøvetagningsstedet, så prøven ikke kontamineres af 
dette. Sæt ikke hånden for flaskemundingen under skylning, men omryst 
blot flasken med det udtagne vandvolumen. Brug ca. 10-20% af flaskevo-
lumen ved hver skylning. 
 
Vandprøven udtages ved at nedsænke flasken lodret med mundingen nedad 
indtil denne er 0,3 m under vandoverfladen. Flasken vendes, så vand fra 
0,3 meters dybde trænger ind i flasken. Flasken fyldes til kraven. Efter fyld-
ning af flasken tages den op og låget påskrues omhyggeligt.  
 
Hvis søen er isdækket, og det derfor ikke kan lade sig gøre at tage prøven 
som ovenfor beskrevet, kan prøven tages med vandhenter. I dette tilfælde 
regnes prøvedybden fra isens overflade til midten af vandhenteren. Hvis 
isen er meget tyk tages prøven så tæt på isens underkant som muligt. Hvis 
der udtages prøver under disse eller andre specielle forhold skal det noteres 
på rekvisitionsskemaet. 
 
Personer der udtager prøverne må ikke have anvendt pesticider, f.eks. fore-
taget sprøjtning, før prøvetagning. 
 
Prøven mærkes med stationsnavn, stationsnummer, dato og prøvetager. 
Der udfyldes desuden et rekvisitionsskema (bilag 6.1). Prøveflaskerne kan 
med fordel mærkes inden prøvetagningen 
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Ved prøvetagningen skal følgende registreres på rekvisitionsskemaet (se 
eksempel i bilag 6.1).  
 

 Observationsstednavn 
 Observationsstednr. 
 Rekvirent af prøve (NST-enhed) 
 Dato og klokkeslæt for prøvetaging 
 Vandtemperatur ved prøvetagning 
 Bemærkninger (f.eks. hvis opbevaringstemperatur i transport afviger 

fra den angivne) 

2.3.2 Behandling af prøven inden forsendelse til analyse 
Prøven skal efter prøvetagning opbevares køligt indtil analyse. Dvs. den skal 
opbevares i køletaske med fryseelementer indtil prøven afhentes af analyse-
laboratoriet. 

2.3.4 Transport til analyselaboratoriet 
Prøverne afhentes af analyselaboratoriet samme dag, som de er taget. Den 
anvendte transportbeholder skal være isoleret. Flaskerne skal pakkes om-
hyggeligt for at sikre, at de ikke går i stykker. Pak glasflasker ind hver for 
sig i ”bobleplastik” og sørg for, at de ikke kan flytte sig rundt i kassen. Prø-
vernes temperatur skal måles ved ankomst til analyselaboratoriet. 
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3 Databehandling 

3.1 Beregninger 
Ingen særlige udover analyselaboratoriets beregning af koncentrationer. 
 

3.2 Data og koder 
Data indberettes i stoq og overføres til ODA. 
 
Udover oplysningerne nævnt i 2.3.1 skal følgende skal indberettes til Fag-
datacenteret: 
 

 Prøvetype (kodeliste nr. std00034) 
 Prøvetagningsudstyr (kodeliste nr. std00024) 
 Navn på analyselaboratorium 
 Dato for prøvens modtagelse på analyselaboratoriet 
 Prøvens temperatur ved modtagelse på analyselaboratoriet 
 Kode for stof analyseret (kodeliste std00019) 
 Resultat af analysen 
 Detektionsgrænse 
 Præcision (standardafvigelse som ST) 
 Analysemetodens nøjagtighed (genfinding), hvor dette er påkrævet 
 Bemærkninger laboratorieanalyse 
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4 Kvalitetssikring 
 

4.1 Kvalitetssikring af metode 
Den tekniske anvisning skal nøje følges på alle punkter, herunder hvad an-
går planlægning af prøveindsamling, prøvetagning, prøvehåndtering, trans-
port, prøveforberedelse og –forsendelse. 

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering 
Analyselaboratoriet er ansvarlig for at levere kvalitetssikrede resultater i 
overensstemmelse med analyseforskrifter og intern kvalitetskontrol. Derud-
over skal rekvirenten kontrollere, at de modtagne resultater er i overens-
stemmelse med de trufne aftaler om omfang og detektionsgrænser, samt 
om resultaterne er sandsynlige ud fra kendskabet til lokale forhold og tilsva-
rende undersøgelser. 
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6 Bilag 

6.1 Rekvisitionsskema til analyse af pesticider i søvandprøver 
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