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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus 

Universitet (AU) - ønsket en vurdering af behov for at fastsætte grænseværdi samt målemetode for 

forekomst af clopyralid i gødningsprodukter. 

 

Landbrugsstyrelsen ønsker at AU, hvis det er muligt, kommer med et bud på en hensigtsmæssig dansk 

grænseværdi for Clopyralid per kg dyrkningsjord, og et bud for en grænseværdi for organiske 

gødningsprodukter. Yderligere ønskes en anbefaling af hvilke analysemetoder man bør anvende i 

fremtiden, herunder ønskes også en vurdering af om Bioessay (dyrkningsforsøg med følsomme planter, 

eksempelvis tomater), bør inkluderes som analysemetode. Slutteligt ønskes en vurdering af NIBIOs 

målemetode. 

Besvarelse 

Baggrund 

Der er fundet rester af herbicidet clopyralid i flydende gødningsprodukter, der sælges på det danske mar-

ked primært til anvendelse i drivhuse. Når flydende gødning anvendes i drivhuse, tilføres det planter, der 

dyrkes i et spagnumholdigt eller inaktivt vækstmedium. Resterne af clopyralid i de flydende gødningspro-

dukter menes at være årsag til en lang række skader på tomatplanter og andre væksthusgrønsager. De 

skader, der ses på tomatplanterne, er sammenkrølning af vækstpunktet, deformering af de yngste blade 

på planten, vækststandsning og få eller ingen frugter og er således identiske med skader, der observeres, 

når clopyralid anvendes til ukrudtsbekæmpelse. Ifølge gødningsloven må gødningsprodukter ved normalt 

brug ikke skade planterne.  

Potentielle miljømæssige effekter, - clopyralids skæbne i jord.  

Clopyralid forekommer som regel kun som restkoncentrationer i marken, hvis det har været anvendt i den 

afgrøde, der dyrkes det pågældende år. En vurdering af eventuelle miljøskadelige effekter bør derfor fore-

tages med udgangspunkt i den almindelige anvendelse i landbrug og skovbrug. European Food and Safety 

Authority (EFSA) revurderede clopyralid i 2018 (EFSA, 2018). Hvad angår potentielle miljøskadelige effekter 

af clopyralid, konkluderede EFSA, at ”de tilgængelige data om miljøskæbne og adfærd er tilstrækkelige til 

at udføre det nødvendige miljøeksponeringsvurderinger på EU-niveau for de repræsentative anvendelser 

dog med den bemærkelsesværdige undtagelse, at der mangler oplysninger om virkningen af vandbe-

handlingsprocessen klorering på den kemiske struktur af de rester, der kan være til stede i overfladevand, 

når overfladevand indvindes til drikkevand. Som følge heraf kunne forbrugerrisikovurderingen fra forbrug 



4 
 

af drikkevand ikke afsluttes. Potentialet for grundvandseksponering med det aktive stof clopyralid over den 

parametriske drikkevandsgrænse på 0,1 µg/L blev angivet til at være høj i op til seks ud af ni FOCUS grund-

vandsscenarier for den repræsentative anvendelse på vinterkorn og op til tre ud af ni af disse scenarier for 

repræsentativ anvendelse på græsarealer” (direkte oversat citat fra EFSA,2018). 

EFSA (2018) konkluderede derudover at ” risikoen for fugle og pattedyr, bier, andre non-target leddyr, andre 

makrofauna i jorden end regnorme, jordens mikroorganismer og biologiske metoder til spildevandsrens-

ning blev vurderet som lav. Risikoen for vandorganismer, regnorme og ikke-målplanter blev vurderet som 

lav for eksponering for clopyralid men skal vurderes yderligere på medlemsstatsniveau for formuleringen” 

(direkte oversat citat fra EFSA,2018). 

En Web of Science søgning på “clopyralid AND (degradation OR soil)” for årene fra 2018 til 2022 bragte 

intet nyt omkring miljømæssige effekter af clopyralid i forhold til EFSAs (2018) gennemgang. 

EFSA (2018) inddrager i deres vurdering bl.a. DT50 og DT90 værdier fra de forsøg, de har gennemgået. DT50 

og DT90 værdier for clopyralid i jord er opsummeret i the Pesticide Properties Database (IUPAC Pesticides 

Properties DataBase (www. herts.ac.uk)). Typiske DT50 værdier er rapporteret til at være <30 dage og DT90 

værdier til <90 dage. Kravværdien ved godkendelse af et stof til brug i Danmark er DT50<180 dage 

(framework_assessment_pesticides_version_1-7_november_2019.pdf (mst.dk)). 

Det er ikke muligt at finde værdier for koncentrationsniveauer i jord efter anvendelse af clopyralid. En an-

slået beregning på baggrund af et tænkt scenarie er: Et formuleret produkt, som indeholder 720 g clopyra-

lid pr. kg, udsprøjtes på en hektar jord. Anbefalet dosis af produktet til bekæmpelse af kamille og kurve-

blomster ukrudt i raps er 0,11 kg/ha. Hvis der ikke bliver holdt noget tilbage af afgrøde og ukrudt (worst 

case), og man derfor antager, at det udsprøjtede produkt lander på jorden og bliver blandet op i de øverste 

7 centimeter af jorden, vil der være en koncentration på 75 mikrogram clopyralid per kilo (75 µg/kg) i 

jorden. Hvis halvdelen af produktet bliver afsat på planterne, ville koncentrationen i jorden være 37,5 µg/kg 

jord. 

Clopyralids skæbne i vækstmedier 

Clopyralid har en høj vandopløselighed og lave bindingskonstanter (Kd og KOC) og vil derfor bindes meget 

svagt til spagnum i modsætning til mange andre herbicider. Clopyralid nedbrydes meget langsomt i plan-

ter. 

I Haveforeningens rapport ”Stort indhold af pesticidrester i flydende gødning godkendt til Økologisk Jord-

brug” (21. april 2021) er der rapporteret analyseresultater for clopyralidindhold i en række handelsgød-

ningsprodukter. Der er også i rapporten angivet en grænseværdi for indhold af clopyralid eller aminopyralid 

i jorden (vækstmediet) på 1 µg/kg jord, når flydende gødninger anvendes i henhold til firmaernes brugs-

anvisning. Den angivne grænseværdi er baseret på en vurdering fra Det Norske Mattilsynet. 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm
https://eng.mst.dk/media/212829/framework_assessment_pesticides_version_1-7_november_2019.pdf
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I Haveforeningens rapport indgår bl.a. denne beregning: Hvis der anvendes en gødning med et indhold på 

6 mikrogram clopyralid pr kilo gødning (6 µg/kg, svarende til 8 µg/l gødning) og en dosering på 10 ml 

gødning pr liter vand, og hvis der tilføres 3 liter gødningsvand pr sæk vækstmedie per dag, vil der efter 56 

dage være en koncentration i jorden på 1,0 µg/kg. Beregningseksemplet tager udgangspunkt i en kon-

centration af clopyralid i gødning, der ligger lige under detektionsgrænsen, som er angivet til 7 mikro-

gram/kg gødning. 

Haveforeningen har ikke i ovenstående beregning taget højde for om noget af den tilførte clopyralid ned-

brydes i dyrkningsperioden på de 56 dage. Hvis der er en mikrobiel aktivitet i den spagnum, der benyttes, 

som svarer til den mikrobielle aktivitet, der er i en normal landbrugsjord, kunne clopyralid i spagnum formo-

des at have en halveringstid på <30 dage svarende til den halveringstid der angives som typisk i jord i the 

Pesticide Properties Database (IUPAC Pesticides Properties DataBase (www. herts.ac.uk)) 

Eksponeringsscenarier, til sammenligning af ”anvendelsen” i gødninger med de godkendte anvendelser 

i marken 

I Haveselskabets rapport er der foruden dokumentation for fund og effekter af clopyralid i gødning ligeledes 

gjort rede for den viden, som findes på området.  

Clopyralid er et stof, som nedbrydes meget langsomt i planter, dvs. nedbrydningen sker først, når stoffet 

kommer i kontakt med jordens mikroorganismer. Andre midler tilhørende samme kemiske familie såsom 

aminopyralid og picloram har tilsvarende egenskaber. Et andet karakteristika ved disse midler er, at visse 

plantearter er ekstremt følsomme. Ifølge litteraturen er bønner, linser, salat, linser, ærter og solsikke blandt 

de mest følsomme planter over for clopyralid, idet tolerancen angives til at være < 1 mikrogram/kg. Blandt 

de kulturer, som der anvendes flydende gødninger til, er tomat den mest følsomme (tolerance på 1 mikro-

gram/kg), mens peber angives at have en tolerance på < 10 mikrogram/kg (Recycled Organics Unit, 2006).      

I efteråret 2021 blev der udført et forsøg med tomat ved Institut for Agroøkologi, hvor der blev tilsat 10 ppm 

clopyralid til en uorganisk gødning. I forsøget indgik endvidere to organiske drivhusgødninger, hvor der var 

fundet clopyralid. Disse gødninger blev anvendt i en koncentration på 1 %. Tomaterne blev dyrket i 8 L 

potter i et vækstmedium udviklet til tomater. Potterne blev vandet i alt 10 gange med 500 ml gødningsvand 

indeholdende 0,8 % uorganisk gødning tilsat 10 mg clopyralid/l, dvs. der blev tilført i alt 0,4 mg clopyralid 

pr. potte. Koncentrationen på 0,8 % blev valgt for at sikre at tildelingen af næringsstoffer var sammenlignelig 

med de organiske gødninger. Herudover blev der tilført deioniseret vand efter behov. Der blev observeret 

symptomer i form af bladkrølninger på både de clopyralidbehandlede planter, samt de planter, der var 

gødet med de to organiske drivhusgødninger. Symptomerne optrådte tidligere og var kraftigere med gød-

ningen tilsat 10 mg clopyralid/l end med de to organiske drivhusgødninger, hvilket stemmer overens med 

at NIBIOs analyser viste, at indholdet i de undersøgte organiske gødninger var i størrelsesordenen 1 ppm. 

En opvandet potte vejede ca. 6,5 kg. Såfremt man antager, at der ikke er udvasket clopyralid, og at der 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm
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ikke er sket nogen nedbrydning i vækstperioden (21 dage), så vil koncentrationen i vækstmediet ved af-

slutningen af forsøget have været ca. 62 mikrogram/kg. At der også blev observeret effekter med de to 

organiske gødninger indikerer, at clopyralidindhold på mindre end 10 ppm kan forårsage skader på tomat 

dyrket i et vækstmedium indeholdende sphagnum.    

I et pilotforsøg blev potter med bønner vandet med en uorganisk drivhusgødning indeholdende forskellige 

koncentrationer af clopyralid over en periode på 5½ uge. Dette forsøg viste, at det er muligt at påvise kon-

centrationer ned til 2,5 ppm clopyralid i den anvendte gødning. Anlægges de samme kriterier som for to-

matforsøget, svarer dette til en koncentration i vækstmediet på ca. 15 mikrogram/kg. Begge forsøg doku-

menterer at koncentrationer i størrelsesordenen mikrogram/kg i vækstmediet kan forårsage skader på føl-

somme planter, og at man med bønner som testplante kan påvise koncentrationer tæt på den af nord-

mændene foreslåede grænseværdi.   

Med udgangspunkt i resultaterne fra forsøget med bønner, hvor der blev observeret svage symptomer på 

bønner ved koncentrationer på 15 mikrogram/kg i dyrkningsmediet (under antagelse af at der ingen ned-

brydning sker), vurderer AU, at der bør tages udgangspunkt i en grænseværdi på 1 mikrogram/kg vækst-

medium, som er den koncentration der kan forventes at forekomme i vækstmediet, hvis gødningsproduktet 

indeholder en koncentration på 8 µg/l (svarende til den anbefalede metodes detektionsgrænse for clopy-

ralid i organiske gødninger).         

Vurdering af NIBIOs analysemetode til undersøgelse af restkoncentrationer af clopyralid i flydende gød-

ninger 

Analysemetoden der er anvendt af NIBIO til målinger af clopyralidrester i flydende gødninger baserer sig 

på en ekstraktionsmetode, der er specifik for clopyralid og andre stoffer i samme gruppe (mail af 30 april 

2021 fra Marianne Stenrød, NIBIO til Haveselskabet). Analysen er udført ved væskekromatografi koblet til 

højopløsningsmassespektrometri. Der er brugt kalibreringsstandarder, der dækker det koncentrationsom-

råde, hvor prøveekstrakterne ligger. NIBIO har som supplement analyseret en udvalgt prøve én gang til på 

et lavopløsningsinstrument. Den gentagne analyse bekræftede det resultat, der blev opnået første gang. 

Identiteten af clopyralid er på højopløsningsmassespektrometret bekræftet med molekylemasse, frag-

mentmasser, isotopmønster og retentionstid. På lavoplysningsinstrumentet er clopyralids identitet bekræftet 

med korrekt retentionstid, tre masseovergange og rigtig ratio på overgangene. NIBIO har således brugt 

state-of-the-art massespektrometri. Metoden har en detektionsgrænse på 8 mikrogram pr liter flydende 

gødning og en kvantificeringsgrænse på 27 µg/l. Vi har ikke kunnet finde publicerede metoder for clopy-

ralid, der har kunnet gå længere ned i detektionsgrænse. 

Konklusion 

AU konkluderer, at den metode, der er brugt af NIBIO i Haveselskabets rapport, kan anbefales som 

målemetode for clopyralid og aminopyralid. Metoden baserer sig på en specifik ekstration efterfulgt af 
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state-of-the-art væskechromatografi koblet til massespektrometri. Metoden har en detektionsgrænse på 8 

mikrogram pr liter flydende gødning og en kvantificeringsgrænse på 27 µg/l. Metoden bør dog videreud-

vikles, så den også kan bruges til at analysere andre herbicider i samme kemiske gruppe.  

    

AU konkluderer, at der bør fastsættes en grænseværdi for forekomst af clopyralid og andre stoffer i samme 

kemiske gruppe i drivhusgødninger. Vi foreslår, at der fastsættes en grænseværdi på 8 µg/l gødning 

svarende til den detektionsgrænse, som NIBIO’s metode har.  

 

AU foreslår derudover, at det undersøges, hvorvidt der er mikrobiel aktivetet i spagnum produkter, som kan 

nedbryde kontinuert tilført clopyralid (og andre stoffer i samme kemiske gruppe). Hvis DT50 i spagnum for 

disse stoffer viser sig at være <30 dage, kunne man øge grænseværdien til 27 µg/l, som ville svare til NIBIO-

metodens kvantificeringsgrænse. Så ville man ved en evt. overskridelse kunne opgive et konkret 

analyseresultat til producenten.  Hvis et analyselaboratorium påviser en forekomst af et stof i en prøve, hvor 

koncentrationen ligger mellem detektionsgrænsen og kvantificeringsgrænsen, vil den statistiske 

analyseusikkerhed bevirke, at resultatet kun opgives som ”detekteret” . 
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