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SAMMENDRAG 
 
I 1998 blev der iværksat et moniteringsprogram til overvågning af en eventuel udvaskning af 
pesticider fra dansk landbrug. Moniteringen foregår på 6 forsøgsmarker, som drives som 
almindelige landbrug, herunder anvendelse af pesticider. På hver forsøgsmark er der etableret 
boringer, sugeceller og på de lerede lokaliteter tillige drænvandsudtagning. Der udtages 
løbende prøver af jordvand samt det nydannede grundvand med henblik på, at følge en evt. 
udvaskning af pesticider. På mødet præsenteres resultaterne vedrørende udvaskningen med 
henblik på at belyse, hvorvidt regelret anvendelse af godkendte pesticider giver anledning til 
en uacceptabel udvaskning til grundvandet. 
 
INTRODUKTION 
 
Op gennem 90'erne er der løbende sket en udvidelse af det nationale moniteringsprogram, 
GRUMO, der overvåger tilstanden af vores grundvand. Der er specielt sket en markant 
udvidelse af det antal pesticider der undersøges for. I begyndelsen af 90'erne omfattede 
GRUMO programmet 8 pesticider hvorimod der i dag indgår ca. 50 stoffer. Overvågningen 
har vist, at der er sket en væsentlig påvirkning af vores grundvand med pesticider og deres 
nedbrydningsprodukter. I 2001 blev der påvist pesticider eller nedbrydningsprodukter i 27% 
af de undersøgte filtre og i 8,5% var koncentrationen over grænseværdien for drikkevand, der 
er er på 0,1 µg/l, overskredet (Jørgensen, 2002).  
 
Igennem hele perioden har der været en heftig debat om kilden til forurening af vores 
grundvand. Er fundene et resultat af regelret anvendelse af pesticiderne eller er der tale om 
udvaskning fra punktkilder f.eks. vaskepladser og nedgravet affald? Er det anvendelsen inden 
for landbruget eller anvendelsen til renholdelse af befæstede arealer, der udgør den største 
potentielle trussel for grundvandet? 
 
GRUMO programmet har til formål, at give et billede af tilstanden af det danske grundvand. 
Filtrene i programmet er derfor placeret forholdsvis dybt, og de udtagne vandprøver 
repræsenterer primært det ”gamle” vand der invindes til drikkevand. Det er derfor vanskeligt 
at anvende disse resultater til at vurdere, om der i dag fortsat sker en uacceptabel påvirkning 
af vores grundvand med f.eks. pesticider. Dels fordi mange af de påviste pesticider er blevet 
forbudt eller trukket tilbage fra markedet op gennem 90-erne; og dels fordi sprøjtepraksis i 
tidens løb har ændret sig. I dag er der således en tendens til at anvende en noget lavere 
dosering pr ha. Resultaterne af grundvandsovervågningen peger imidlertid på, at det yngste 
vand, primært beliggende 0-10 meter under terræn, er kraftigt påvirket af pesticider. I 
perioden 1990-2001 er der fundet pesticider i ca. 50% af de undersøgte filtre og 
grænseværdien var overskredet i ca 20% af disse filtre (Jørgensen, 2002). 
 
For at sikre, at de pesticider, der i dag anvendes, ikke bliver udvasket til grundvandet i 
uacceptable koncentrationer, bad Folketinget i sommeren 1998 GEUS, Danmarks 
JordbrugsForskning (DJF), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Miljøstyrelsen om i 
samarbejde, at etablere et overvågningsprogram, hvor udvaskningen af pesticider fra en række 
marker følges.  
 

 



Programmet "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand" har til formål at 
undersøge om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter - ved regelret brug - 
udvaskes til grundvand i uacceptable koncentrationer. I fald en sådan situation skulle opstå, 
skal resultaterne fra “Varslingssystemet” kunne indgå i grundlaget for Miljøstyrelsens 
efterfølgende revurdering af de pågældende pesticider. Det er i denne forbindelse væsentligt, 
at stadfæste om en uacceptable udvaskning kan sættes i forbindelse med en regelret 
anvendelse inden for den enkelte forsøgslokalitet. 
 
LOKALITETSBESKRIVELSE  
 
Programmet omfatter 6 marker på mellem 1,1 og 2,6 ha, der  repræsenterer forskellige typer 
af geologi. To af områderne er placeret på henholdsvis en grovsandet og en finsandet 
aflejring, mens de sidste 4 er placeret på morænelersaflejringer. Områderne er ligeledes 
placeret således, at der tages hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt med 
hensyn til nedbørsforhold. Tre af markerne ligger således i områder med relativt høj nedbør, 
mens de øvrige tre marker ligger i områder med en lav til middel nedbør, figur 1. I alle 
områder ligger grundvandsspejlet forholdsvis nær ved jordoverfladen, mellem to og fem 
meter undere terræn. Forsøgsområderne er beskrevet grundigt med hensyn til 
jordbundsprofiler, geologi og instrumentering i Lindhardt et. al 2001.  
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Figur 1. Placering af de seks forsøgsmarker 
 
 
 
DRIFT 
 
Markerne bliver drevet som traditionelt landbrug med hensyn til sædskifte og jordbehandling. 
Programmet omfatter kun egentlig planteavl og sædskifterne omfatter vår- og vinterkorn, 
roer, raps, majs, kartofler og ærter. For hver enkelt afgrøde er der opstillet en behandlingsplan 
med hensyn til ukrudt, insekter og svampe. I alt er det planlagt at inddrage 24 pesticider inden 
for de 3 første år. De 24 stoffer er udvalgt af Miljøstyrelsen, og pesticiderne er udvalgt på 
baggrund af følgende kriterier: størrelsen af forbruget i Danmark, mistanke om at der sker en 
uacceptabel udvaskning samt stoffer hvor den tilladte dosis er nedsat inden for de sidste år. 
Til beskrivelse af vandtransporten er der i forbindelse med den første sprøjtning udbragt 
bromid (30 kg KBr/ha) som sporstof.  
 
 
 

 



MONITERING  
 
På hver lokalitet er der installeret udstyr til måling af nedbør, jordens vandindhold (TDR)  og 
temperatur. Ydermere er der installeret udstyr til udtagning af vandprøver. For at undgå 
menneskeskabte "sprækker" er der ikke foretaget gravearbejde på selve marken, hvorfra 
udvaskningen undersøges, men kun i randområdet uden om marken. Vandprøverne udtages 
fra såvel den umættede som den mættede zone:  
 
Jordvandsprøver udtages en gang om måneden henholdsvis 1 og 2 m.u.t. i to profiler på hver 
mark. Prøvetagningen sker via 16 sugeceller som, i grupper af 4, er placeret henholdsvis 1 og 
2 m.u.t. ved de to profiler (se figur 2). Hver af sugecellerne er via en slange af PTFE 
forbundet med en prøveflaske placeret i et køleskab i et skur. Vandanalyserne udføres på 
prøver puljet fra de 4 sugeceller i hver gruppe. 
 
Grundvandsprøver udtages en gang om måneden fra syv vertikale moniteringsboringer 
placeret i bufferzonen, der omgiver marken. Hver moniteringsboring består af 4 stk. 1 m 
lange filtre, der tilsammen dækker de ca. 4 øverste meter af den mættede zone. Foruden de 7 
vertikale boringer er der på de lerede lokaliteter placeret horisontale boringer ca. 3,5 m.u.t. 
Hver af de horisontale boringer består af 3-5 filtersektioner af 18 m længde. Hver sektion 
giver således integrerede vandprøver til karakterisering af grundvandskvaliteten umiddelbart 
under marken, figur 2. 
 
Drænvandsprøver udtages på de lerede lokaliteter ved hjælp af såvel tids- som 
flowproportionale prøvetagere: 
 
• Igennem hele afstrømningsperioden udtages drænvandsprøverne proportionalt med tiden 

og uafhængigt af flowet – tidsproportional prøvetagning. Prøvetageren er udstyret med 7 
kølede flasker, og prøvetagningen udføres over en periode på 7 dage, hvor der for hver 
time udtages en delprøve på 70 ml. Den ugentlige drænvandsanalyse udføres på en 
fællesprøve, der dannes ved at udtage 250 ml fra hver af de 7 dages prøver.  

• Ved kraftige afstrømningshændelser udtages drænvandsprøverne også proportionalt med 
flowet - flowproportionale prøvetagning. Den flowproportionale prøvetager bliver kun 
aktiveret ved kraftige afstrømningshændelser og prøvetagningen forløber over en periode 
på 1-2 dage alt afhængig af afstrømningsintensitet. For hver afstrømningshændelse samles 
alt vand i en stor prøve, som analyseres for indhold af pesticider og uorganiske ioner. 
Koncentrationen af stoffer i drænvandet forventes at ændre sig proportionalt med flowet. I 
perioder med kraftige afstrømningshændelser beregnes udvaskningen derfor på baggrund 
af koncentrationerne i de flowproportionale prøver, idet disse grundet 
prøvetagningsmåden er vægtet i forhold til afstrømningen. 
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Figur 2.  Skitse af instrumentering af en lerede mark. Det inderste hvide areal er den dyrkede mark, 
mens det omkringliggende grå område er bufferzonen. Positionerne af diverse installationer er 
ligeledes vist på figuren. Pilen angiver grundvandsretningen. 

 



UDVASKNING AF PESTICIDER  
 
En overordnet status efter to års monitering (1999 – 2001) er vist i tabel 2.  
 
13 af de 21 stoffer blev ikke udvasket i moniteringsperioden. Det skal dog nævnes at mange 
viste stoffer kun har været inkluderet i moniteringspogrammet i én udvaskningssæson og at 
det derfor er for tidligt at konkludere noget endeligt. 6 af de udbragte stoffer blev udvasket fra 
rodzonen, men på nuværende tidspunkt er der ikke tale om en udvaskning der som årsmiddel 
overstiger 0.1 µg/l. De 6 stoffer blev alle udvasket fra lerlokaliteterne, hvor 
makroporetransport synes at have stor betydning for udvaskningen. 
 
Tabel 2. Pesticidudvaskning på de seks 6 forsøgsmarker. Antallet af plusser og minusser viser antallet 
af udvaskningssæsoner hvor stofferne har været analyseret og om stofferne er udvasket (+) eller ej (-). 
 Tylstrup Jyndevad Silstrup Estrup Fårdrup Slæggerup
Jord type  Leret sand Sand Sandet ler Sandet ler Sandet ler Sandet ler 
 Metribuzin ++ ++1)     
 Glyphosat  - -  + - -  
 Ethofumesat   +    
 Metamitron   +    
 Flamprop-M-isopropyl     +  + 
 Pirimicarb -  +  -  
 Propiconazol - -   + - - 
 Fenpropimorph - -   - - + 
 Dimethoat    -  - 
 Metsulfuron-methyl    -  - 
 Triazinamin-methyl   
( tribenuron methyl) 

- - -  -  - 

 Pendimethalin  -  -    
 Fluazifop-P-buthyl    -    
 Desmedipham   -    
 Phenmedipham   -    
 Bromoxynil     - -  
 Fluroxypyr     -  
 Ioxynil     - -  
 ETU (Mancozeb) - -      
 Linuron - -      
 Triasulfuron -      

 
  

1) 
  

Stammer fra tidligere anvendelse  
 +  Pesticid eller nedbrydningsprodukter udvasket fra rodzpnen (1 m.u.t.) i koncentrationer som gennemsnitlig 

overskrider  0,1 µg/l. 
    
 +  Pesticid eller nedbrydningsprodukter udvasket fra rodzonen i flere udtagne vandprøver  . 

Gennemsnitskoncentratione ligger under 0,1 µg/l 
    
 -  Pesticid ikke fundet  eller kun fundet i få prøver og da i koncentrationer under  0.1 µg/l 
       
2 af de udbragte stoffer gav imidlertid anledning til en uacceptable udvaskning: 
 
Udvaskningen af metribuzin blev undersøgt på sandjordlokaliteten (JB2) Tylstrup i 
Nordjylland i forbindelse med kartoffeldyrkning. To nedbrydningsprodukter fra metribuzin 

 



(diketo-metribuzin og diketo-desamino-metribuzin) blev udvasket fra rodzonen, i 
gennemsnitskoncentrationer, der i flere tilfælde oversteg 0,1 µg/l. Nedbrydningsprodukterne 
er relativ stabile, og udvaskes mange år efter anvendelse. Tidligere behandling med 
metribuzin har således givet anledning til en vis grundvandsforurening. Specielt diketo-
metribuzin blev fundet i 90% af de analyserede filtre, i høje koncentrationer op til 0,55 µg/l. 
 
Udvaskningen af glyphosat blev undersøgt på 3 forsøgsmarker. De tre marker repræsenterer 
henholdsvis to lerede jorde (JB5/6) samt en  sandet jord (JB1). På to af forsøgsmarkerne; 
Fårdrup på Sjælland og Jyndevad i Sønderjylland, er der efter 2 år endnu ikke set udvaskning 
af hverken glyphosat eller AMPA. På den tredje forsøgsmark, Estrup nær Vejen i Jylland, har 
en efterårsudbringning af glyphosat imidlertid givet anledning til en markant udvaskning fra 
rodzonen. Glyphosat blev anvendt på marken i midten af oktober 2000 efter høsten, som led i 
den normale dyrkningspraksis. I slutningen af oktober blev der fundet glyphosat og AMPA i 
drænvandet fra marken, og tilstedeværelsen af stofferne kunne måles i alle prøver frem til maj 
2001, hvor drænafstrømningen hørte op. Den højeste koncentration af glyphosat var på 2,0 
µg/l og gennemsnitskoncentrationerne for glyphosat og AMPA var henholdsvis 0,54 µg/l og 
0,17 µg/l, beregnet som vægtet gennemsnit for afstrømningsperioden 2000/2001. 
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