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RESUMÉ 
 
Pesticidvarslingssystemet blev på Folketingets foranledning etableret i 1998. I 
Varslingssystemet undersøges det, om godkendte pesticider kan udvaskes, når de anvendes 
regelret. Overvågningen foregik oprindelige på 6 forsøgsmarker, men er af økonomiske 
grunde nu reduceret til 5. Markerne drives konventionelt, dog anvendes pesticider i maksimalt 
tilladte doseringer. Alle forsøgsmarkerne har udstyr til udtagning af grund- og 
jordvandsprøver. På de lerede lokaliteter kan der desuden tages prøver af drænvand. 
Udviklingen i kvaliteten af det nydannede grundvand følges løbende ved udtagning af 
jordvandsprøver på de sandede jorde og drænvandsprøver på de lerede. De nyeste resultater 
fra Pesticidvarslingssystemet vil blive præsenteret, for at belyse i hvilken udstrækning en 
regelret anvendelse af godkendte pesticider giver anledning til udvaskning. 
 
INTRODUKTION 
 
GRUMO, det nationale grundvandsmoniteringsprogram, er løbende blevet udvidet, især hvad 
angår antallet af pesticider. I begyndelsen af 90'erne omfattede GRUMO 8 pesticider. Idag 
indgår ca. 125 pesticider/nedbrydningsprodukter. Ud af de ca. 50 stoffer der er blevet fundet 
var ca. 20 nedbrydningsprodukter. I den senest afrapporterede periode, 1998-2003, blev der 
fundet pesticider i ca. 43 % af de undersøgte filtre og grænseværdien var overskredet i ca 15 
% af disse, (Jørgensen, 2004). 
 
Årsagerne til grundvandsforurening, punktkilder contra fladebelastninger, er blevet diskuteret 
intenst over årene. Entydige svar har det imidlertid ligget tungere med.  
 
Da GRUMO’s formål er at redegøre for det dybe grundvands tilstand, er de filtre der indgår i 
programmet placeret forholdsvis dybt, og målingerne på de udtagne vandprøver viser primært 
kvaliteten af det vand, som idag indvindes til drikkevand. Målingerne kan i langt mindre grad 
bruges til at vurdere, hvilken virkning vor tids pesticidanvendelse eventuelt vil kunne få for 
fremtidens drikkevandskvalitet, idet mange af de stoffer der påvises i GRUMO er blevet 
forbudt eller trukket ud af markedet i løbet af 90-erne.  
 
I sommeren 1998 bad Folketinget Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 
(GEUS), Danmarks JordbrugsForskning (DJF), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og 
Miljøstyrelsen om i samarbejde, at etablere et system, hvor man kunne overvåge om der 
kunne ske udvaskning af godkendte pesticider under realistisk markforhold. Systemet skulle 
kunne fungere som et tidligt varslingssystem, så man undgår de problemer, der opstår, når et 
godkendt og regelret anvendt middel, først bliver opdaget når drikkevandets kvalitet er blevet 
forringet.  
 
Hvis der er problemer med et stof, skal resultaterne fra Varslingssystemet kunne indgå i 
Miljøstyrelsens grundlag for en efterfølgende revurdering. I den sammenhæng vil det være 
vigtigt at kunne afgøre om en uacceptable udvaskning hang sammen med regelret anvendelse 
på en forsøgslokalitet. 
 
 
 



LOKALITETSBESKRIVELSE  
 
Markerne i Varslingssystemet har en størrelse mellem 1,1 og 2,6 ha, og repræsenterer 
forskellige typer af geologi. To af områderne er placeret på henholdsvis en grovsandet 
(Jyndevad) og en finsandet aflejring (Tylstrup), de resterende 4 på morænelersaflejringer. Ved 
placering af arealerne blev der lagt vægt på at kunne dække den klimatiske variation i 
Danmark bedst muligt, især hvad angår nedbør. 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.  
 
Alle områder har et forholdsvis overfladenært grundvandsspejl  2-5 meter under terræn. En 
grundig beskrivelse af forsøgsmarkerne kan ses i Lindhardt et. al 2001. Arealet ved 
Slæggerup overgik til anden anvendelse pr. 1. juli 2003. 
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Figur 1. Placering af de seks forsøgsmarker 
 
 
 
 



DRIFT 
 
Markerne bliver drevet som konventionelt landbrug, hvad angår sædskifter og 
jordbearbejdning. I Varslingssystemet indgår alene traditionelle landbrugsafgrøder. Godt nok 
bliver havebrugsafgrøder (frilandsgartneri) sprøjtet langt hyppigere end landbrugsafgrøder, 
men det arealmæssige omfang er væsentlig mindre.  
 
Hvert enkelt forsøgsareal har sit eget sædskifte. For hver enkelt afgrøde i sædskifterne bliver 
der udarbejdet en behandlingsplan, hvad angår ukrudt, insekter og svampe. Sædskifter og 
behandlingsplaner kan løbende tilpasses enten som følge af uventede problemer med en 
skadevolder eller myndighedernes interesse i et middel. Ialt 29 pesticider har været inddraget i 
undersøgelserne i løbet af de første 5 år. Stofferne er udvalgt i samråd med Miljøstyrelsen ud 
fra følgende kriterier: forbrugsomfanget i Danmark; mistanke om uacceptabel udvaskning; 
stoffer hvor den tilladte dosering er blevet nedsat inden for de sidste år. For at kunne beskrive 
vandtransporten på arealerne blev der udbragt bromid (30 kg KBr/ha) som sporstof ved 
starten af undersøgelserne. På de to sandede arealer er yderligere blevet udbragt 30 kg KBr/ha 
i marts 2003. 
 
MONITERING  
 
For at undgå menneskeskabte "sprækker" på marken, hvor udvaskningen undersøges, er der 
ikke foretaget opgravninger på selve forsøgsmarken, men alene langs randen af marken. På 
hver lokalitet er der installeret udstyr til måling af nedbør, jordvandsindhold, jordtemperatur 
samt udtagning af vandprøver 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 vha. 16 teflonsugeceller, som i grupper af 4, er placeret 
henholdsvis 1 og 2 m.u.t. (se figur 2). Hver af sugecellerne er med en PTFE-slange forbundet 
til en prøveflaske placeret i et køleskab i et skur. Analyserne udføres på vandprøver puljet fra 
de 4 sugeceller i hver gruppe. 
 
Grundvandsprøver udtages en gang om måneden fra vertikale moniteringsboringer placeret i 
den bufferzone, 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 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 a’ 18 m. Fra hver filtersektion opsamles 
vandprøver til karakterisering af grundvandskvaliteten umiddelbart under marken, figur 2. 
 
Drænvandsprøver på de lerede lokaliteter udtages kontinuet i forhold til drænvandsaf-
strømningen – en såkaldt flowproportinonal prøvetagning. 
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Figur 2.  Skitse af instrumentering af en leret mark. Det inderste hvide areal er forsøgsarealet mens 
det omkringliggende grå område er bufferzonen. Installationernes placering fremgår ligeledes af 
figuren. Pilen (fed) angiver det regionale grundvands overordnede strømningsretning. 
 
UDVASKNING AF PESTICIDER  
 
En overordnet status efter 5 års monitering (1999 – 2003) er vist i tabel 2.  
 
Ud af 29 stoffer udbragte i moniteringsperioden har der været udvaskning forbundet med de 
21. Det skal dog nævnes at flere af de viste stoffer kun har været inkluderet i 



moniteringspogrammet i én udvaskningssæson og derfor er foreløbige. 17 af de udbragte 
stoffer er blevet udvasket fra rodzonen, men på nuværende tidspunkt er udvaskningen som 
årsmiddel ikke over 0,1 µg/l. 16 ud af disse 17 stoffer blev alle udvasket fra 
lerjordslokaliteterne. 
 
Tabel 2. Pesticidudvaskning på de seks 6 forsøgsmarker. * markerer at stofferne kun har været med i 
1 udvaskningssæson (Kjær et al. 2004) 
 
 Tylstrup 

(Sandy soil) 
Jyndevad 

(Sandy soil)
Silstrup 

(Loamy soil) 
Estrup 

(Loamy 
soil) 

Faardrup 
(Loamy soil) 

Slaeggerup 
(Loamy soil)

Glyphosate (H)       
Metribuzin (H)  1)     
Rimsulfuron (H)  *     
Terbuthylazine (H)   *    
Bentazone (H)       
Bromoxynil (H) *      
Dimethoate (I)     *  
Ethofumesate (H)       
ETU (Mancozeb) (F)       
Fenpropimorph (F)       
Flamprop-M-isopropyl (H)     *  
Fluazifop-P (H)        
Fluroxypyr (H)       
Ioxynil (H) *      
MCPA (H)    * *  
Metamitron (H)       
Pendimethalin (H)       
Phenmedipham (H)       
PHCP (Pyridate) (H)   *    
Pirimicarb (I)       
Propiconazole (F)        
Amidosulfuron (H)    *  * 
Clomazone (H)     *  
Desmedipham (H)       
Linuron (H)       
Metsulfuron-methyl (H)       
Triazinamin-methyl  
(Tribenuron methyl) (H)     *  

Triasulfuron (H)       
 1)  Skyldes tidligere udbringning (se Kjær et al., 2002) 
 

  Pesticid eller nedbrydningsprodukter udvasket fra rodzonen (1 m.u.t.) i koncentrationer som gennemsnitlig 
overskrider 0,1 µg/l. 

   

  Pesticid eller nedbrydningsprodukter udvasket fra rodzonen i flere udtagne vandprøver. 
Gennemsnitskoncentration ligger under 0,1 µg/l 

   

  Pesticid eller nedbrydningsprodukter ikke fundet eller kun fundet i få prøver og da i koncentrationer under 
0,1 µg/l 

 
4 af de udbragte stoffer gav imidlertid anledning til en udvaskning over grænseværdien: 
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 år oversteg 0,1 µg/l. Nedbrydningsprodukterne var 
relativ stabile, og blev udvasket mange år efter anvendelse. På begge sandjorde var der sket en 
markant forurening af grundvandet med metribuzinens nedbrydningsprodukter.  
 
Udvaskningen af glyphosat er blevet undersøgt på 5 af forsøgsmarkerne; alle de lerede jorde 
(JB5/6) samt den grovsandet jord (JB1). På to af de lerede forsøgsmarker, Fårdrup og 
Slæggerup, oversteg drænvandets årsmiddelkoncentration ikke 0,1 µg/l, hverken for AMPA 
eller glyphosats vedkommende. På lerjordsarealerne Estrup og Silstrup, nåede årsmiddel-
koncentratonen af glyphosat i drænvandet over 0,1 µg/l, medens dette for AMPA’s vedkom-
mende var tilfældet på Estrup men ikke på Silstrup. På sandjorden ved Jyndevad, sås ingen 
udvaskning af hverken glyphosat eller AMPA. 
 
Et nedbrydningsprodukt af terbuthylazin – desethylterbuthylazin – udvaskedes fra rodzone 
ved Silstrup. I drænvand fandtes koncentrationer over 0,1 µg/l. Derudover er stoffet blevet 
fundet i de horizontale boringer under drændybde - 3,5 m dybde dog hovedsagelig i 
koncentrationer under grænseværdien. På den grovsandede jord ved Jyndevad er 
desethylterbuthylazin hyppigt fundet i jordvand – dog under grænseværdien. Stoffer er ikke 
pt. fundet i nedstrømsboringer. 
 
Et af de to nedbrudningsprodukter af rimsulfuron – PPU – er på Jyndevad jorden fundet i 
gennemsnitskoncentrationer mellem 0,06 og 0,13 µg/l. De foreløbige målinger antyder at der 
kan være tale om en stadig forløbende udvaskning ud over det første år. 
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