
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATV MØDE 

ZONERING AF PESTICIDFØLSOMME OMRÅDER;  
FRA FORSKNING MOD PRAKTISK ANVENDELSE 

 
 

Forsker Henrik Vosgerau1 

Seniorrådgiver Erik Nygaard1 
Seniorforsker Vibeke Ernstsen1 

Seniorforsker Carsten S. Jacobsen1 
Seniorforsker René K. Juhler1 
Forsker Peter van der Keur1 

Forskningsassistent Jim Jul Rasmussen1 

Statsgeolog Per Rosenberg1 
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)1 

 
Forskningsleder Ole H. Jacobsen2 
Forskningsleder Svend E. Olesen2 

Danmarks JordbrugsForskning (DJF) 2 
 
 
 

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING 
 

VINGSTEDCENTRET 
9. – 10. marts 2004 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



RESUMÉ 
 
Til udarbejdelsen af et zoneringskoncept for udvaskning af pesticider er der på forskellige 
typer sandede jorde udtaget prøver til detailundersøgelse af en række parametre, der har 
betydning for udvaskningen. Efterfølgende modelleringer af udvaskningen og statistiske 
undersøgelser baseret på de indsamlede data viser, at graden af pesticidudvaskning kan 
beskrives indirekte på baggrund af almindelige jordparametre. Endvidere synes det at være 
muligt at karakterisere pesticidernes udvaskning som én eller  få grupper, hvor hver gruppe 
viser tilnærmelsesvis samme afhængighed af jordparametrene. Det er derfor potentielt muligt 
ved kortlægning af de almindelige jordparametre at udpege arealer, som er særligt følsomme 
overfor pesticidudvaskning. 
 
BAGGRUND 
 
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) har i samarbejde med Danmarks 
JordbrugsForskning (DJF) fået til opgave at etablere det nødvendige vidensgrundlag til at 
kunne vurdere om det er muligt at lave et operationelt koncept til udpegning af sandede 
arealer, som er særlig følsomme overfor nedsivning til grundvandet af pesticider ved regelret 
anvendelse. Projektet benævnes ”Koncept for udpegning af pesticidfølsommer arealer 
(KUPA)” og bliver afrapporteret ultimo marts 2004. I afrapporteringen indgår også en 
vurdering af om det vil være muligt analogt at etablere et vidensgrundlag for lerede jorde.    
 
Projektets centrale problemstillinger, vedrørende om det er muligt at udpege sandjorde der er 
særlig følsomme for pesticidudvaskning, har været: 
• om der kan etableres en sammenhæng mellem størrelsen af pesticiders udvaskning og 

almindelige jordparametre, således at en zonering kan basere sig på en kortlægning af 
almindelige jordparametre 

• om pesticider kan opdeles i grupper karakteriseret ved, at pesticidernes udvaskning viser 
tilnærmelsesvis ens afhængighed af samme jordparametre, således at en zonering ikke 
bliver stofspecifik eller kun i begrænset omfang stofspecifik 

• om det i praksis vil være muligt at kortlægge de jordparametre, der indirekte beskriver 
pesticidudvaskningen, specielt de værdier af parametrene, som giver risiko for særlig høj 
udvaskning 

 
Problemstillingerne er i det væsentligste undersøgt på baggrund af feltundersøgelser og 
laboratorieanalyser af prøver indsamlet på en række forskellige typer sandede jorde. Nogle af 
disse data er modelparametre som er anvendt til at beskrive udvaskningen af pesticider med 
forskellige egenskaber på de sandede jorde. Efterfølgende er der etableret korrelationer 
mellem dels jordparametrene og modelparametrene, dels til selve de modellerede 
udvaskninger. Endelig er det vurderet hvorvidt jordparametrene og deres kritiske værdier i 
forhold til graden af pesticidudvaskning, kan kortlægges geografisk, således at sandede 
arealer, der er særlig følsomme over for pesticidudvaskning, vil kunne udpeges.     

 



PROJEKTAFGRÆNSNING 
 
Pesticider nedbrydes hovedsageligt under iltrige forhold. På sandede jorde er der normalt 
iltrige forhold ned til grundvandsspejlet og pesticidernes skæbne i den umættede zone, fra 
terrænoverfladen og ned til grundvandsspejlet, er derfor afgørende for om pesticiderne 
udvaskes til grundvandet. Derfor er projektets undersøgelser af om der kan identificeres 
kriterier til udpegning af særligt pesticidfølsomme områder koncentreret om den umættede 
zone. Udvaskning af pesticider er styret af hvor længe pesticider opholder sig under iltrige 
forhold, således at der kan ske nedbrydning. De overordnede styrende parametre for 
opholdstiden er i hvor høj grad pesticiderne binder sig til jordens bestanddele, jordens 
hydrauliske ledningsevne og dybden til grundvandsspejlet. Herudover er pesticidernes 
nydbrydningsrate en central parameter for hvor meget der udvaskes.  
 
Da formålet med projektet er at undersøge en beskyttelsesmulighed for grundvandet, er der 
set bort fra udstrømningsområder, hvor der ikke sker grundvandsdannelse, f.eks. hvor der sker 
udstrømning til vandløb. Ikke alle typer sandede aflejringer, som forekommer i den umættede 
zone, er medtaget i undersøgelserne. Eksempelvis er Postglacialt saltvandssand ikke 
medtaget, da udbredelsen af denne type sand i høj grad er sammenfaldende med de områder, 
der af amterne karakteriseres til at have begrænset drikkevandsinteresse.  
 
I projektet er der taget udgangspunkt i de egenskaber ved jordlagene som er uforanderlige 
eller som kun ændrer sig meget langsomt (jordens iboende egenskaber). Dette er gjort for at 
beskrivelsen af sårbarheden overfor pesticidudvaskning så vidt muligt skal være generelt 
gyldig og sammenlignelig fra område til område. De egenskaber eller parametre som varierer 
gennem tiden, så som arealanvendelse, driftsform, vanding og nedbør, som også har stor 
betydning for pesticidudvaskning, er derfor i udgangspunktet holdt konstant.  
 
DATAINDSAMLING 
  
Dataindsamlingen og feltundersøgelserne er foregået på sandede aflejringer med forskellig 
oprindelse og indenfor forskellige landskabselementer (Tabel 1). Undersøgelserne 
gennemføres efter en systematik som tilsigter at afspejle og dokumentere variationen indenfor 
de udvalgte landskabselementer, herunder variationen i et bredt felt af geologiske, 
pedologiske og biologiske forhold, som har betydning for og relation til transport og 
omsætning af pesticider.  

 



 
Tabel 1. Undersøgte landskabselementer med tilhørende kvartære jordarter 
 

Landskabselement Kvartær jordart 
Yoldiaflade Senglacialt saltvandssand (YS) 
Alluvialkegle Ekstramarginal smeltevandssand (TS) 

(smeltevandssand der ikke er isoverskredet) 
Proximal smeltevandsslette Ekstramarginal smeltevandssand (TS) 

(smeltevandssand der ikke er isoverskredet) 
Distal smeltevandsslette Ekstramarginal smeltevandssand (TS) 

(smeltevandssand der ikke er isoverskredet) 
Bakkeø Glacial smeltevandssand og –grus (DS) 
Bakkeø Glacial morænesand (MS) 
Weichsel moræneflade 
(Djursland/Himmerland) 

Glacial morænesand (MS) 

Weichsel moræneflade 
(Nordjylland) 

Glacial morænesand (MS) 

 
 

 
 
Figur 1. Indenfor hvert landskabselement er tre marker undersøgt med bl.a. boringer og 
udgravninger. 
 
Der er udført detailundersøgelser på 24 marker, 3 for hver af de 8 landskabselementer, figur 
1. På hver af markerne er der foretaget undersøgelser i en udgravning og en boring ned til 
grundvandsspejlet, sådan at de sammen illustrerer profiler gennem hele den umættede zone.  
Fra profilerne er der udtaget prøver i op til fem dybder, fordelt med tre fra de forskellige 
jordbundshorisonter og to fra den dybereliggende del af den umættede zone. Endvidere er der 

 



foretaget  pedologiske, geologiske og geokemiske beskrivelser af den umættede zone. De 
indsamlede prøver er analyseret for teksturelle, hydrauliske, mikrobiologiske og geokemiske 
parametre.  
 
Variationen inden for en mark er blevet undersøgt for 6 af landskabselementerne, hvilket 
indebærer at der på én af de tre marker er foretaget ca. 50 udgravninger til maksimalt en 
meters dybde. Udgravningerne er blevet beskrevet pedologisk og der er målt og udtaget 
prøver til bestemmelse af kornstørrelsesfordeling og hydrauliske, stofspecifikke og 
mikrobiologiske parametre.  
 
I tilknytning til de marker, hvor variationen er undersøgt, er der yderligere gennemført en 
profillinieundersøgelse. En profillinie består af fire boringer på række med udgangspunkt i 
udgravningen på den mark hvor variationen er undersøgt. Formålet med profillinien er at 
dokumentere den geografiske variation. I boringerne i profillinierne er 
kornstørrelsesfordelingen og de hydrauliske, stofspecifikke og mikrobiologiske parametre 
bestemt i op til fem dybder. Herudover er der foretaget geokemiske og geologiske 
beskrivelser af boreprofilerne.  
 
Endelig er den geologiske og pedologiske variation indenfor de undersøgte marker og 
landskabselementer belyst gennem geofysiske EM38- og georadarmålinger m.h.p. at vurdere i 
hvilket omfang resultaterne af de detaljerede markundersøgelser er repræsentative for 
omgivelserne.  
 
PESTICIDER TIL DETAILUNDERSØGELSERNE 
 
Pesticiders binding og nedbrydning i jorden er afgørende for hvor meget pesticid, der kan 
transporteres til grundvandet. Undersøgelserne tager udgangspunkt i fire pesticider, som 
dækker et bredt spektrum af bindings- og nedbrydningsegenskaber (Tabel 2). De fire 
pesticider anvendes alle eller har alle været anvendt i landbruget. For de fire pesticider er 
bindings- og nedbrydningsforhold bestemt i et stort antal af de prøver, der er indsamlet i 
projektet, og som repræsenterer forskellige typer sandjorde. Ligeledes indgår der mindre 
detaljerede undersøgelser af ca. 20 andre pesticider og endvidere er der i undersøgelserne 
inddraget pesticiddata baseret på information hentet fra et litteraturstudie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabel 2. De undersøgte pesticiders forventede sorptionsforhold og biologiske nedbrydelighed: 
 

Sorption 
 
 
Nedbrydning 

 
 
Høj 

 
 
Lav 

 
Høj 
 

 
Glyphosat 

 
MCPA 

 
Lav 
 

 
Methyltriazinamin 

 
Metribuzin 

 
Inddragelsen af de mange pesticider har til formål at undersøge om pesticider kan grupperes 
afhængig af hvor hurtigt de nedbrydes i forskellige jorde og om denne nedbrydning kan 
relateres til jordenes iboende egenskaber. I Danmark er der godkendt ca. 250 forskellige 
pesticider med vidt forskellige fysisk kemiske egenskaber og bionedbrydelighed. En 
gruppering efter pesticidernes nedbrydelighed og relation til jordens egenskaber er derfor 
væsentlig for at kunne udpege områder, som er generelt særligt følsomme overfor udvaskning 
af pesticider, uanset om det er overfor alle eller kun en gruppe af pesticider. 
 
DATATOLKNING 
 
Modellering af udvaskningen 
Der er gennemført et stort antal modelkørsler med den hydrologiske stoftransportmodel 
MACRO4.3 for at simulere udvaskning under forskellige forhold af de fire udvalgte 
pesticider. Modelleringen er baseret på et karakteristisk sædskifte i kombination med en 
realistisk pesticidudbringning over en periode på 12 år. De parametre som indgår i 
simuleringerne stammer fra  laboratorieanalyser af indsamlede prøver fra de undersøgte 
marker/profiler. Der er gennemført modelkørsler for de 24 marker (profiler) som er 
detailundersøgt i projektet. Udvaskningen bliver yderligere simuleret på basis af: 
  
• data fra 175 sandede jordprofiler (oplysninger fra Kvadratnettet),  
• data fra projektets 4 demonstrationsmarker  
 
Tilsammen repræsenterer de jordprofiler, der indgår i modelleringerne, et bredt spænd i 
værdierne af de jordparametre, der karakteriserer de sandede jorde i Danmark. På baggrund af 
et stort antal simuleringer af udvaskningen er det vurderet, hvilke kombinationer i værdierne 
af de overordnede modelparametre (binding, nedbrydning og hydraulik), der medfører den 
største udvaskning. Da værdierne af modelparametrene relaterer sig til de almindelige 
jordparametre, er det på baggrund af statistiske analyser muligt at vise en sammenhæng 
mellem værdierne af de almindelige jordparametre og størrelsen af pesticidudvaskningen (se 
nedenstående).    
 
Ved modelkørslerne for de 4 udvalgte pesticider kunne der kun simuleres udvaskning for 
metribuzin. For at have et bredere grundlag til at skabe en relation mellem værdier af 

 



almindelige jordparametre og pesticidudvaskning, er der i modelleringerne medtaget fiktive 
stoffer. De fiktive stoffer kan tænkes at repræsentere virkelige pesticider, med et spænd af 
bindings- og nedbrydningsparametre, der ligger i omegnen af metribuzin og som under givne 
hydrauliske forhold medfører simuleret udvaskning. 
 
Korrelationer mellem jordparametre og udvaskning 
På baggrund af de indsamlede data og de simulerede udvaskninger er det ved hjælp af 
statistiske (multivariante) analyser og neurale netværk undersøgt om det er muligt at etablere 
en sammenhæng mellem værdierne af de almindelige jordparametre (eksempelvis tekstur, 
organisk kulstof, pH) og værdierne af de modelparametre som styrer pesticidudvaskningen 
(nedbrydning, sorption og hydraulisk ledningsevne). Ligeledes er det på baggrund af 
statistiske analyser undersøgt om det er muligt at etablere en direkte sammenhæng mellem 
værdierne af de almindelige jordparametre og de modellerede udvaskninger, således at en 
zonering i sidste ende kan basere sig på kortlægning af almindelige jordata.  
 
RESULTATER AF MODELLERINGER OG KORRELERINGER 
 
Variationen i simuleret udvaskning viste sig at være stor som følge af store variationer i 
nedbrydning, binding og hydrauliske forhold. Da pesticiders nedbrydning i relation til jordens 
egenskaber vides at være meget afhængig af landbrugspraksis blev nedbrydningen i de 
efterfølgende modelleringer holdt konstant. Dette blev gjort for i højere grad at fokusere på 
pesticiderenes udvaskning i relation til jordens egne egenskaber end på den varierende effekt 
af landbrugspraksis. Nedbrydningen blev holdt konstant på et lavt niveau så simuleringerne 
kunne tage højde for relativt uheldige omstændigheder.  
 
Figur 2 viser den modellerede udvaskning af metribuzin i kvadratnetsprofiler på forskellig 
typer sandede jorde. Det fremgår, at den relative udvaskning i profilerne er forskellig og at 
det er muligt at udpege en gruppe af profiler, hvor pesticidudvaskningen er særlig høj. 
Modellering af de øvrige pesticider gav ingen simuleret udvaskning. Simuleringen af de 
fiktive stoffers udvaskning viser at der kan udpeges en gruppe af profiler med særlige 
hydrauliske forhold og høj simuleret udvaskning. Dette viser at for de pesticider, der har 
størst risiko for at blive udvasket, er den relative udvaskning af pesticiderne, ud fra et 
hydraulisk synspunkt, størst på de samme jorde tiltrods for at pesticider har forskellige 
stofspecifikke egenskaber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Moddelleret udvaskning af metribuzin (normaliseret) i kvadratnetspunkterne. 
 
Korrelationerne, udført på baggrund af neurale netværk og multivariable statistiske analyser, 
viser at det er muligt at etablere en sammenhæng mellem værdierne af de almindelige 
jorddata og de modelparametre som indgår i simuleringen af pesticidudvaskningen. Et 
eksempel på dette er vist i figur 3, hvor den målte sorption for stoffet MCPA i 431 jordprøver 
er modelleret på baggrund af variablerne organisk-C, pH og kornstørrelsesfordeling. Det er 
muligt at forklare 89 % af variationen i de målte værdier ved hjælp af de tre parametre og 
med kun 3 værdier fjernet som afvigere. 
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Figur 3. Sammenhæng mellem målt binding for stoffet MCPA i 431 jordprøver og den 
simulerede udvaskning på baggrund af variablene organisk-C, pH og 
kornstørrelsesfordeling. 89 % af variationen kan forklares med kun 3 outliers blandt de målte 
værdier. 
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Der er også korrelation mellem de almindelige jorddata og den simulerede udvaskning sådan 
at pesticiderne med få undtagelser kan grupperes efter en sammenhæng mellem almindelige 
jorddata og simuleret udvaskning. I figur 4 er vist et eksempel på sammenhængen mellem 
almindelige jorddata og disse jorddatas relative betydning i relation til den samlede 
udvaskning. Det er disse parametre (nogle eller alle) der vil skulle kortlægges for at kunne 
udpege de sandområder, der er særlige følsomme overfor pesticidudvaskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Jordparametre der potentielt skal kortlægges for at udpege områder der er særlig 
følsomme overfor pesticidudvaskning.  Parametrenes relative indflydelse på den samlede 
udvaskning er angivet ved søjlernes højde.  
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DEN PRAKTISKE ANVENDELSE 
 
Den praktiske zonering tager udgangspunkt i en kortlægning af de jordparametre, der 
indirekte beskriver pesticidudvaskningen, men hvordan den gribes an kan varierer fra område 
til område. 
 
Fælles for pesticiderne er, at udvaskningen især er styret af det organiske kulstofindhold og 
kornstørrelsesfordelingen. De fleste steder vil det totale organiske indhold formodentlig være 
så højt i muldlaget (A-horisonten) og teksturen af en sådan beskaffenhed, at pesticiderne 
fuldstændig nedbrydes og/eller bindes i dette lag. Første trin i en zonering kan derfor være at 
identificere de områder hvor der forventes ikke at være en særlig risiko for udvaskning. 
Overordnet kan den geografiske variation i teksturen og det organiske indhold i muldlaget 
vurderes ud fra eksistende data. Herigennem er der indirekte peget på at resten af arealerne 
potentielt er særligt sårbare fordi muldlaget ikke udøver en tilstrækkelig beskyttelse mod 
pesticidudvaskning. Indenfor sådanne områder som potentielt er særligt sårbare vil det være 
nødvendigt at foretage en mere præcis kortlægning for at afgrænse de særligt 
pesticidfølsomme arealer baseret på variationer i simple jordparametre.  
 
En sådan 2. fase af kortlægningen vil kunne omfatte kortlægning af en større del af de 
jordparametre som simuleringer og korrelationer har vist er af betydning for 
pesticidudvaskningen. Zoneringen tænkes af tage udgangspunkt i data fra den øverste meter 
idet oplysningerne om de  dybere niveauer i den umættede zone er relativt usikker (på 
baggrund af eksisterende data) og resourcekrævende at indsamle i felten.  
Værdierne af de indsamlede data må herefter indgå i en beregning/simulering af den relative 
pesticidudvaskning som kan indgå i en identifikation af hvilke områder der er særligt 
følsomme over pesticidudvaskning. 
 
KONKLUSION 
 
I skrivende stund er projektets undersøgelser og analyser endnu ikke afsluttede, men de 
hidtidige resultater af undersøgelserne for de sandede jorde peger på følgende konklusioner: 
 
• Graden af pesticidudvaskning kan beskrives indirekte ved hjælp af almindelige 

jordparametre. 
• Pesticider kan grupperes og karakteriseres  efter tilnærmelsesvis samme afhængighed af 

jordparametrene. 
• Det forventes at de jordparametre, der inddirekte beskriver pesticidudvaskning, vil kunne 

kortlægges og at sandede områder, der er særligt følsomme over for udvaskning, dermed 
vil kunne udpeges for de fleste stoffer. 

  



 




