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Lægemidler i vandmiljøet på 
Mallorca 
Ferskvand er en mangelvare på Mallorca, derfor bruges behandlet 
spildevand til vanding i landbruget og grønne områder i byerne. 
Vandet indeholder aktive lægemiddelrester, som ikke fjernes af den 
nuværende spildevandsrensning. Vi har undersøgt havvand ud for 
storbyen Palma, søvand fra nationalparker og grundvand under en 
losseplads.

Af Martin Hansen, Carlos Rodríguez-Navas og 
Erland Björklund

Mallorca er den største af de fire baleariske øer i Middelhavet 
og har en population på næsten en mio. mennesker. Der har 
ikke været den store industri på Mallorca, hvorfor øen ikke 
anses for at være ramt af miljøkontaminanter. Tidligere studier 
har vist, at denne øgruppe har relativt lave niveauer af flyg-
tige organiske forbindelser, polyaromatiske hydrocarboner og 
andre klorerede organiske forbindelser. Men på det seneste har 
forskere udtrykt bekymring for øgruppens natur pga. den stadig 
tiltagende turisme, der startede i 1960’erne. I øjeblikket har 
øgruppen mere end 14 mio. turister hvert år, hvilket resulterer 
i et øget pres på vandforsyning og spildevandsrensning især i 
sommermånederne. 

Martin Hansen, ph.d. er i øjeblikket udstationeret som Visiting Scho-
lar ved Stanford University og University of California, Berkeley, USA 
fra Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet samt Institut 
for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet. 
Carlos Rodríguez-Navas González, Ph.D. er postdoc ved University 
of Texas Southwestern Medical Center, Department of Molecular 
Genetics, USA. 
Erland Björklund, Ph.D. er lektor ved Högskolan Kristianstad, Avdel-
ningen för Naturvetenskap, Ämnesgruppen för Miljöteknik, Sverige.

n MILJØ

Prøveindsamling på Mallorca. Copyright Erland Björklund.



25dansk kemi, 94, nr. 8, 2013

www.retsch.dk
birte@skanlab.com

Skanlab webAd 2012 transp.indd   1 01.03.12   10:07

Ca. 91% af husholdnings- og industrispildevandet på Mallorca 
kommer igennem rensningsanlæg. Af dette bliver 40% genbrugt 
til vanding i landbrug, grønne områder i byerne og på golfba-
ner. Den største del af det rensede spildevand, som ender ude i 
Palma-bugten, kommer fra hovedbyen Palma de Mallorca.

Et muligt problem med genanvendelse af renset spildevand er 
bioaktive stoffer, f.eks. lægemiddelrester. Disse kan især blive 
udledt i miljøet i turisthøjsæsonen, hvor der er meget spilde-
vand, og spildevandsopholdstiden i rensningsan-
læggene måske ikke er tilstrækkelig til, at man 
opnår fuldstændig nedbrydning af læge-
middelresterne. På trods af det store 
antal besøgende på Mallorca 
er spredningen af lægemid-
delrester til vandmiljøet 
aldrig tidligere blevet 
undersøgt. 

Ved at bruge et 
høj-sensitivt 
triple-

Storbyen Palma de Mallorca
Vi undersøgte udløbsspildevand fra to af 

de største rensningsanlæg i storbyen med 
400.000 indbyggere og havvand fra Palma-

bugten, ca. 50 m fra spildevandsudløbene. I alle 
prøverne fandt vi lægemiddelrester.

quadrupol massespektrometer og en nyudviklet analysemetode 
kunne vi observere i alt 18 forskellige lægemiddelstoffer i 
vandprøver fra rensningsanlægsudløb, grundvand og havvand. 
Prøverne blev indsamlet i april 2011 fra tre forskellige områder 
på øen umiddelbart før turistsæsonen. Flere lægemiddelrester 
blev fundet i spildevandsudløbene i koncentrationer helt op til 
30 µg/L. Nogle af lægemiddelresterne blev også fundet i grund-
vand og havvand, men i lavere koncentrationer. 

•  Hjertemedicinen (β-blocker) atenolol blev observeret i kon-
centrationer højere end 20 µg/L i udløbsspildevandet fra et af 
rensningsanlæggene, og stoffet blev også efterfølgende detek-
teret i havvandet (0,01-0,04 µg/L). Økotoksikologiske studier 
har for nylig vist, at laksefisk ændrer aktiveringen af generne 
i insulinsystemet efter blot fem dages udsættelse for vand med 
atenolol-koncentrationer på 5 µg/L.

•  Antiepilepsi-lægemidlet carbamazepin er kendt for at være 
persistent i miljøet og blev fundet i lavere koncentrationer om-
kring 0,2 µg/L i udløbene fra begge rensningsanlæg. Vi fandt 
ikke stoffet i havvandet fra bugten. Carbamazepin er blevet 
undersøgt 
mht. toksicitet 
overfor fisk. 
Akutte effekter 
ses dog først i 
koncentratio-
ner, der er mere 
end tusinde 
gange højere 
end de målte 
koncentrationer 
i udløbene.

Her ses de tre områder på Mallorca, 
hvor prøverne blev taget. Hovedbyen 
Palma de Mallorca med Palma-bugten, 
det turistiske hotelområde i Alcúdia og 
S´Albufera nationalpark, samt national-
parken Mondragó.
Copyright Erland Björklund.
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•  Det anti-inflammatoriske lægemiddel diclofenac, som an-
vendes til behandling af leddegigt, er kendt for at have dræbt 
95% af bestanden af gribbe i Pakistan, efter at fuglene spiste 
kadavere af køer, som var blevet medicineret med stoffet. 
Stoffet blev fundet i meget lave koncentrationer (0,05-0,30 
µg/L) i udløbet fra begge rensningsanlæg og fortyndes derfor 
sandsynligvis ud i havet, hvor det ikke kan detekteres.

•  Det angstdæmpende lægemiddel oxazepam blev fundet i 
koncentrationer over 1 µg/L i udløbsvandet, men kunne ikke 
identificeres i havvand, på trods af at stoffet er rimeligt stabilt. 
Et netop publiceret svensk studie har vist, at aborren (Perca 
fluviatilis) ændrer (social) adfærd ved at være udsat for oxaze-
pam i koncentrationer så lave som 1,8 µg/L i en enkelt uge.

•  Mavesårsmedicinen omeprazol er det stof, som vi målte i de 
største mængder i spildevandet med koncentrationer helt op 
på 30 µg/L. Stoffet blev også fundet i Palma-bugten med en 
koncentration på 0,02 µg/L.

•  Det syntetiske p-pille-hormon gestoden blev fundet i udløbs-
spildevandet i koncentrationerne 0,03-0,08 µg/L og uheldigvis 
også i Palma-bugten (0,02 µg/L). Bekymrende britiske studier 
fra i år har vist, at den tykhovedede elritse (Pimephales 
promelas) får meget lavere ægproduktion og dermed påvirket 
reproduktion, når den udsættes for en gestoden-koncentration 
på 1 ng/L i 21 dage.

Ud fra disse data konkluderede vi, at renset spildevand fra stor-
byen er en kilde til lægemiddelrester i havmiljøet. Bruges dette 
rensede spildevand til vanding på afgrøder og grønne områder, 
kan lægemiddelresterne ydereligere spredes. Tilmed har vi-
denskabelige forsøg vist, at lægemidler som carbamazepin kan 
optages fra jordvandet til afgrøderne peberfrugt og tomat.

Turistbyen Alcúdia og to nationalparker
Turist- og hotelområdet Alcúdia er kendt for sine badestrande, 
og her satte vi fokus på nedsivende spildevand fra en losse-
plads. Spørgsmålet var, om spildevandet forurener grundvandet 
under lossepladsen og den nærliggende badestrand og bugt. 

Vi indsamlede prøver af havvandet i bugten ud for byen 
Alcúdia samt ud for nationalparken S’Albufera, som ligger ved 
Alcúdia-bugten. Endeligt tog vi havvand fra den mere uberørte 
Mondragó Nationalpark.

•  Nedsivningsvandet fra lossepladsen indeholdt i alt syv læ-
gemiddelstoffer. Tre af disse lægemidler blev også fundet i 
grundvandet under lossepladsen; hormonet gestoden, mave-
sårsmedicinen omeprazol samt antibiotikummet amoxycilin. 
Koncentrationerne i grundvandet var dog 5-15 gange lavere 
end nedsivningsvandet fra lossepladsen. 

•  I grundvandet detekterede vi mavesårsmedicinen cimeti-
din samt carbamazepin, på trods af at disse to lægemidler 
ikke kunne identificeres i vandet fra lossepladsen. Dette 
kan muligvis forklares ved, at renset spildevand genbruges 
til vanding af golfbaner og landbrugsarealer i dette samme 
område. Hypotesen bestyrkes af, at begge lægemidler blev 
fundet i udløbsvandet fra rensningsanlæggene i Palma de 
Mallorca, og man ved fra andre studier, at carbamazepin er 
et svært nedbrydeligt stof. Fundet tyder på en kobling mellem 
lossepladser, hvor vand med lægemiddelrester siver ned til 
grundvandsmagasinerne, og kontaminering af grundvandet 
via genbrug af renset spildevand til markvanding.

•  Alcúdia-bugten samt S’Albufera nationalpark er mindre 
forurenet med lægemiddelrester ift. Palma-bugten, men inde-
holder dog en del. Mavesårsmedicinen omeprazol blev målt i 
havvandet ud for Alcúdia og i havvandet ved nationalparken. 
Havvand fra nationalparken indeholdt også den vanddrivende 
medicin furosemid samt hormonet gestoden. Det er interes-
sant at notere, at betydelige mængder af disse stoffer forekom 
i vandet fra lossepladsen, på trods af at der ikke er nogen 
direkte fysisk kobling mellem vandet fra lossepladsen og na-
tionalparken. Flere undersøgelser er således nødvendige for at 
forstå transporten af disse stoffer til S’Albufera nationalpark. 

•  Nationalparken Mondragó er mere isoleret end S’Albufera, 
og vores målinger viser, at havvandet her er meget rent. Det 
eneste lægemiddel, vi identificerede var mavesårsmedicinen 
omeprazol, som blev påvist i koncentrationer op til 0,02 µg/L. 
Dette stemmer også fint overens med, at der ikke er byer, spil-
devandsudløb eller væsentlig aktivitet fra turisme i området. 
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Lægemidlernes forureningsveje
Med udgangspunkt i de første målinger af forekomsten af 
lægemiddelrester i vandmiljøet på Mallorca kan man skabe 
et præliminært overblik over spredningen af disse stoffer på 
øen. Undersøgelsen af lægemiddelresternes transportveje til 
grundvandet udgør et godt grundlag for at tilrettelægge en 
fremtidig overvågning af den meget vigtige naturressource, 
som grundvandet er på Mallorca. Samtidig giver undersøgelsen 
mulighed for at planlægge, hvordan forbedringer af storbyernes 
rensningsanlæg kan gennemføres for at undgå udledning af 
lægemiddelrester. En anden, og endnu ikke undersøgt, kilde til 
spredning af lægemiddelrester på Mallorca kan være brugen af 
spildevandsslam som næringskilde på markjorde.

Uønskede biologiske effekter og optag i afgrøder
I dag har man kun begrænset viden om mulige langtidseffekter 
samt om de mulige kombinatoriske effekter, der kan opstå, når 
dyr og planter udsættes for små mængder af mange forskellige 
stoffer. Lægemiddelstoffer bør ses som en kilde til forurening 
parallelt med pesticider og tungmetaller. Indtil man får større 
viden om de mange komplekse effekter, der kan opstå ved 
forurening med lægemiddelrester, er det nødvendigt med en vis 
overvågning af disse stoffer i miljøet. Samtidig med at der for-
skes i metoder til at forbedre rensningsanlæg, så de bliver bedre 
til at fjerne uønskede stoffer. Endelig er det vigtigt at udvikle 
mere miljøvenlige lægemiddelstoffer, som lettere nedbrydes, 
hvis de ender i (vand)miljøet.

Originalartikler; C. Rodríguez-Navas et al., Archives of Envi-
ronmental Contamination and Toxicology (2013) 65:56-66 og 
Lægemiddelforskning 2013, 52-55, Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet, Københavns Universitet.
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Figuren viser det overordnede billede af mulige transportveje af lægemiddelsrester på Mallorca. Dette kendskab udgør et godt grund-
lag for den fremtidige overvågning af den meget vigtige naturressource grundvand, samt hvordan forbedringer kan ske for at undgå 
udledning af lægemidler til havmiljøet fra storbyernes rensningsanlæg. 
Copyright Erland Björklund.
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