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RESUMÉ 
 
Denne præsentation belyser, hvorvidt resultater fra drænvandsundersøgelser kan bruges som 
en “early warning”, der - analogt til lysimeter og modelleringsstudier - kan udpege de pesti-
cider, der udgør en potentiel forureningsrisiko for grundvandsressourcen. Brug af drænvand 
til estimering af repræsentative, flux-gennemsnitlige pesticidkoncentrationer bedømmes at 
være relativt gode under danske klimaforhold, idet de danske jorde er relativt porøse. Der kan 
dog stilles spørgsmålstegn ved repræsentativiteten på meget veldrænede jorde, og på dårligt 
drænede jorde med lille kapacitet for lateral strømning under pløjelaget. Desuden vil repræ-
sentativiteten af drænvand være bedre for svagt adsorberende stoffer end for stærkt adsorber-
ende stoffer. Vi vurderer at drænvandsundersøgelser kan blive brugt som redskab til at karak-
teriserer koncentrationen i det perkolerende vand i drændybde, hvis det bruges forsigtigt og 
efter en kritisk analyse. 
 
 
INDLEDNING 
 
Den nuværende EU-godkendelse af pesticider har til formål at sikre en sikker brug af 
pesticider uden uacceptabel forurening af vandressourcerne. I EU bruges ofte resultater fra 
lysimeterforsøg, markundersøgelser og modellering til at udpege de pesticider, der udgør en 
potentiel risiko for vandressourcerne (EEC, 1997; FOCUS, 1995; Miljøstyrelsen, 1998). Mens 
det er åbenlyst, at drænvand kan bruges i forhold til forurening af overfladevand er der blevet 
stillet spørgsmålstegn ved om resultaterne fra drænvandsundersøgesler kan bruges som en 
”early warning” der - analogt til lysimeter- og modelleringsstudier  - kan udpege de 
pesticider, der kunne udgøre en potentiel risiko for grundvandsressourcerne. 
 
Formålet med denne præsentation er derfor at belyse om drænvand giver en repræsentativ 
prøve til brug for sådan en ”early warning” eller sagt mere præcis om den flux-gennemsnitlige 
koncentration i drænvand er lig med den flux-gennemsnitlige koncentration i drændybde 
mellem drænene. 
 
I sammenhæng med vandrammedirektivet har det været diskuteret om drænvand er overflade-
vand eller grundvand. I Vandrammedirektivet er  grundvand defineret som alle former for 
vand under jordoverfladen i mættede zoner og i direkte kontakt med jord-overfladen eller 
undergrunden. Den officielle danske holdning er derfor at drænvand er grundvand. Men om 
man definerer drænvand som grundvand eller overfladevand er i og for sig af mindre betyd-
ning, for under alle omstændigheder kommer drænvand fra grundvand og strømmer ud i 
overfladevandet. Og det har derfor ingen betydning, hvordan man definerer det, set i forhold 
til brug af drænvand som ”early warning” for potentiel grundvandsforurening 
 
Der er ikke lavet undersøgelser der fuldstændig kan give svaret, så vi har gennemgået hvad 
der kan findes i litteraturen om processerne og giver derefter en diskussion og vurdering på 
denne baggrund. 
 
 
 



LITTERATURGENNEMGANG 
 
Kvantificering af vand- og pesticidtransport i de øverste meter af en drænet lerjord er 
kompliceret. Der findes ingen metoder, som i alle tilfælde kan beskrive fluxe og 
koncentrationer. Især da transport på en drænet jord er en tredimensionel problemstilling. 
 
Vandtransport 
Fig. 1 illustrerer de 
dominerende transportveje i en 
drænet jord under forskellige 
hydrauliske betingelser. Pilene 
skal ikke tages som udtryk for 
størrelserne af de forskellige 
strømningsveje. Disse 
afhænger bl.a.  af jordtype, 
dyrkning, hældning, 
dræningsmetode og 
nedbørsforhold. De 
makroporestrukturer, der 
findes i den øverste meter, er 
hovedsageligt bioporer som 
regnormegange, gamle rodkanaler 
samt tørkesprækker. Mindre 
makroporer findes mellem de 
strukturelementer (aggregater) som 
lerede jorde består af.  Under dette niveau vil sprækkerne hovedsageligt være af tektonisk 
oprindelse. 
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Figur 1. Skematisk illustration af de forskellige transportveje for en drænet jord 
(linier med pile) for situationer med vandspejl i tre dybder. Området ,der var gravet 
op ved dræning, er markeret med to optrukne linier og vandspejlet med stiplet linie. 
 

 
Når vandspejlet ligger lavere end drændybde vil de dominerende transportveje være lodrette 
(Fig. 1a). I perioder med moderat nedbør, vil størstedelen af vandet strømme gennem 
jordmatricen og ned til det dybereliggende grundvand. Dette vil især være aktuelt i det tidlige 
efterår og foråret. Overskudsnedbør løber kun af i drænene, når grundvandspejlet stiger over 
drændybde. Dræn har ingen sugende virkning.  
 
I perioder med øget nedbør vil vandet på grund af lav hydraulisk ledningsevne i de dybere 
jordlag kunne stuve op til over drændybde og begynde at strømme i drænene (Fig. 1b). Når 
vandspejlet kun er lidt over drændybde, vil vandet i sagens natur strømme lodret ned til 
omkring drændybde før det strømmer vandret.  Afstanden mellem dræn varierer efter 
jordtyper, og er bestemt af netop jordens evne til lateral transport. Som regel vil den vertikale 
transport foregå meget hurtigere end den laterale (Iversen og Jacobsen, 2004). Eksempler på 
en hurtig lateral transport eksisterer dog også (Nilsson et al., 2000). 
 
Ved høj nedbørsintensitet vil vandspejlet stige endnu højere (Fig. 1c) selvfølgelig afhængig 
af, hvor veldrænet jorden er. På grund af gradientforskellen vil vandet strømme mod drænene. 
Dette sker i områder med den højeste hydrauliske ledningsevne f.eks. på kompakte lag oppe i 
profilen som Bt horisonten, pløjesålen eller ved overfladeafstrømning.  Drænvandet kan 



derfor stamme fra forskellige områder i jorden (f.eks. de Vos et al., 2000; de Vos 2001). Dele 
kan infiltrere direkte fra området over dræn, og andet kan være infiltreret midt mellem drænet 
og strømmet lateralt til drænene under vandspejlet (Fig. 1c).  
 
Det er netop, når jorden er fugtig, og nedbørsintensitet stor, at makroporetransporten får størst 
betydning. Under disse forhold, hvor jordmatricen har lille evne til at opsuge vandet og 
vandfluxen er stor, opstår der nemt vandmætning på jordoverfladen eller ved overgangen til et 
jordlag med lav hydraulisk ledningsevne i jordmatricen (f.eks. pløjesål eller Bt horisont).  Her 
vil vandet så strømme ud i makroporerne. Når de underliggende porer er fyldte, kan vand løbe 
hen af pløjesålen og infiltrere direkte til dræn. Det er konstateret i mange kompakte jorde og 
ved høj nedbør (Haria et al. 1994; Kamra et al., 1999; Stamm et al. 2002; Shipitalo et al., 
2004).  
 
Det kan have stor betydning for strømningen til dræn, hvis forholdene her er ændret under 
etableringen. Gravearbejdet kan resultere i en løsere struktur, hvor jorden er fyldt tilbage 
(Chow et al., 1993; Stamm et al. 2002). Dette kan betyde, at matrixledningsevnen er større; 
men også at det er nemmere for regnormene at grave her (Urbânek & Doležal 1992; Nuutinen 
et al., 2001; Nuutinen & Butt, 2003). Ovennævnte undersøgelser blev udført i meget lerede og 
kompakte jorde. På lettere jord fandt Jacobsen & Helweg (2003) ingen forskel i volumen-
vægt, og  Shipitalo & Gibbs (2000) ingen forskel i antal regnorme. Forskellene kan skyldes 
forskellig jordstruktur, men kan dog også skyldes, at datamaterialet i begge tilfælde var for 
lille. 
 
Pesticidtransport 
Udvaskning af pesticid på lerede jorde foregår hovedsageligt gennem makroporer (f.eks. 
Villholth et al., 2000; Petersen et al., 2003). Hvis vandet transporteres i jordmatricen og hvis 
opholdstiden og adsorptionskapaciteten er stor nok til at pesticiderne adsorberer, vil udvask-
ningen være meget begrænset. I makroporer derimod når ikke al det opløste pesticid at blive 
bundet under den hurtige transport til drændybde eller det transporteres bundet til partikler. 
Den fordeling der eksisterer mellem opløst og bundet pesticid vil ligeledes bevirke, at der er 
en vis koncentration af opløst pesticid i disse vandfilm. Når der regner, vil den første puls af 
vand indeholde de højeste koncentrationer både af partikelbundet og opløst pesticid (f.eks. 
Villholth et al., 2000; Petersen et al., 2003). Udvaskningsmønstret er ens for partikulær og 
opløst pesticid. De to undersøgelser viser, at partikeltransport ikke kvantitativt har den største 
betydning for transport af stærkt adsorberende pesticider. Petersen et al. (2003) fandt, at 9 % 
af det udvaskede pesticid i dræn var bundet til partikler større end 0.7 µm, og Villholth et al. 
(2000) fandt, at 6 % var bundet til partikler større end 0.24 µm. Laboratorieundersøgelser 
understøtter ligeledes, at selv med stærkt sorberende pesticider transporteres en stor del af 
pesticiderne opløst (de Jonge et al., 1998; 2000). 
 
For et mindre adsorberende pesticid fandt Petersen et al. (2003) også udvaskning via 
makroporer; men transporten var ikke så tæt korreleret til tab af partikler, hvilket indikerer 
mere komplekse transportveje. Dette er konsistent med, hvad Kronvang et al. (2004) ligeledes 
fandt i en undersøgelse af seks pesticider. De forskellige pesticider havde forskellige 
udvaskningsmønstre i drænene, hvilket kan forklares ved forskellige transportveje. Det er 
derfor vigtigt at inddrage dette aspekt i vores undersøgelser. 



DISKUSSION 
 
Det er således klart fra litteraturen at der eksisterer forskellige strømningsveje fra jordover-
fladen til drænene. De vigtige spørgsmål er derfor, hvor store disse fluxe er og hvilken 
kvantitative effekt de forskellige fluxe har på koncentrationen af pesticid i drænvand.  
 
I og med at rodzonen på danske jorde er relativt porøs, vurderes muligheden for at bruge 
drænvand til estimering af flux-gennemsnitlige pesticidkoncentratinoner i drændybden, som 
værende god.  
 
Repræsentativiteten kan dog blive betvivlet på: 
 
• meget veldrænede jorde (dræn kun aktive i korte perioder)  
• meget dårligt drænede jorde med minimal lateral strømning under pløjelaget 
 
Den første situation er blevet rapporteret for danske forhold af Petersen et al. (2004), som på 
en meget veldrænet jord (drænene fangede 1.2 - 17.1% af nedbøren), sætter spørgsmålstegn 
ved repræsentativiteten af drænvandprøver.  
 
Den anden situation – hvor der er risiko for at drænvand overestimerer rodzoneudvaskning af 
pesticider – er rapporteret i flere udenlandske studier (Haria et al., 1994; Kamra et al., 1999; 
Stamm et al., 2002). Nedbørsforhold og jordtyper i disse studier er dog ikke repræsentative 
for danske forhold. Evidens af lignende situationer hvor vandet strømmer på pløjesål og 
udelukkende infiltraterer i det tilbagefyldte jord over drænene er ikke rapporteret for danske 
forhold. Dårlig drænede jorde med meget lille mulighed for vandret transport under pløjelaget 
er os bekendt ikke typisk for danske jorde  
 
I den relativt porøse rodzone af danske jorde (kalken er vasket ud) er den laterale transport af 
vand normalt ikke meget begrænset og derfor har man typisk en drænafstand på 16-25 m. Og 
meget veldrænede jorde vil normalt ikke være drænede. Men også for typiske danske sandede 
lerjorde vil de processer og strømningsveje beskrevet ovenfor være aktive under vise 
hydrauliske forhold og derfor medvirke til at drænvand overestimerer koncentrationen i 
drænvand. På den anden side, hvis vandet strømmer ned mellem drænene i regnormegange og 
derefter vandret i mindre porer hen til drænene vil det pesticid der er nedvasket til en vis grad 
blive filtreret og adsorberet under den vandrette transport. Drænvandet vil i denne situation 
blive fortyndet og dermed underestimere udvaskningen til drændybde af pesticid. 
 
Vi kender ikke den kvantitative betydning af disse afvigelser. En måde at kvalificere brugen 
af drænvandsmålinger er at eksaminerer dynamikken i nedbør, drænafstrømning og –
koncentration grundigt. Sammen med basal viden om markens geologi og pedologi kan det 
give et billede af repræsentativiteten (fx. hvis en høj gennemsnitskoncentration skyld en 
enkelt ekstrem hændelse). Man kan også bruge modelberegninger til at evaluere 
repræsentativiteten. Men her skal man samtidig passer meget på på grund af den usikkerhed 
der skyldes en for simpel beskrivelse af processerne. 
 



Måling af flux-gennemsnitlig koncentration på lerjorde vil altid være et kompromis med de 
metoder der eksisterer i dag. På trods af de problemer der er nævnt ovenfor så har 
drænvandsmålinger den fordel at prøverne integrere over hele marken. Desuden er målingen 
en flux-gennemsnitlig koncentration hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet sugeceller og 
grundvandsmoniteringsbrønde. Endelig kan eksisterende drænledninger bruges uden at man 
forstyrrer jorden med at installere nyt udstyr. I lysimetre opsamles alt vand men 
grænsebetingelsen i bunden er ikke realistisk og lysimeteret repræsenterer kun et lille areal i 
forhold til marken. Sugeceller er billige men repræsenterer punktmålinger og fanger ikke 
nødvendigvis makroporerstrømning. Moniteringsbrønde repræsenterer også punktmålinger og 
kan kun bruges i mættet zone 
 
KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
 
Koncentrationen i drænvand er ikke altid lig med koncentrationen i det vand, der perkolerer 
til dybere grundvand i drændybde mellem drænene. I visse tilfælde vil koncentrationen være 
højere i andre lavere. Med henblik på at opnå estimater for den flux-gennemsnitlige 
koncentration af pesticider i drændybde konkluderes det at: 
 

• Den relativt porøse rodzone af danske sandede lerjorde og det danske klima 
repræsenterer relativt gode situationer med henblik på en god repræsentativitet.  

• Repræsentativiteten kan betvivles på meget veldrænede jorde, og på dårligt drænede 
jorde med lille kapacitet for lateral strømning under pløjelaget.  

• Repræsentativiteten af drænvand vil være bedre for svagt adsorberende stoffer i 
forhold til stærkt adsorberende stoffer. 

 
Vi vurderer at drænvandsundersøgelser kan blive brugt som redskab til at karakteriserer 
koncentrationen i det perkolerende vand i drændybde, hvis det bruges forsigtigt og efter en 
kritisk analyse. Det sidste involverer analyse og tolkning (fx modelberegninger) af 
dynamikken i nedbør, perkolation, drænafløb og koncentrationer, samt en basal viden om 
pedologien og geologien i jorden. Brugt på denne måde vil drænvandsundersøgelser kunne 
give en tilstrækkelig god “early warning” som på linie med andre metoder såsom 
lysimeterforsøg og modellering kan bruges til udpege pesticider, der bør kigges nærmere på.  
 
Hvorvidt der så vil ske en transport fra drændybde og videre til drikkevandsmagasinerne kan 
drænvand selvfølgelig ikke bruges til at udtale sig om.  
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