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Henning Krogh (Aarhus Universitet, Bioscience)

Bioporer under de øverste ca. 2 mu.t. regnes normalt for 
sjældne og  tillægges ikke væsentlig betydning som 

pesticidudvaskningsveje

Gennem årene er kommet en række undersøgelser, der viser at 
dybe bioporer kan være mere udbredte og have væsentlig 

betydning for pesticidudvaskningsrisikoen i moræneler

Baggrund og rationale
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Hinnerup
1,5-2 mu.t.

(Jørgensen et al., J.
Contamn. Hydrol. 2004)

Strømning (blåt) i rodkanaler i sprækker

Måling af makroporestrømning med intakte søjler
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Sprækkestrømning i intakte søjler
10 µm er undergrænse for sprækkers betydning som 

makroporeudvaskningsvej

100  
liter/dag

150 
ml/dag

Jørgensen & Spliid (1993), 
Hinsby et al. (1996), 
Jørgensen et al. (1998a,b), 
Jørgensen et al. (2001, 2002) 
Jørgensen et al.  (2004a,b),
Butzbach (2007).  

Feltforsøg v. Havdrup 3-5 mu.t. i reduceret moræneler

Kun strømning (blåt) i 
dybe sprækker med 
rodkanaler
(Jørgensen et al. 2002 Water Res. 
Research)

Overside af sandlag under 
morænebænk

3 mu.t. 
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Overordnede formål
• Undersøge dybe bioporers forekomst og rolle som 

strømningsveje fra mark til kemisk reduceret zone i 
moræneler. 

• Undersøge potentialet for pesticidudvaskning igennem dybe 
bioporer til kemisk reduceret zone. 

• Vurdere betydningen af dybe bioporer for pesticidudvaskning 
på lerjord i landbrug ved hjælp af scenariemodellering med 
beregningsmodellen Daisy. 

Hovedspørgsmål
1.  Er der forekomst af strømningsaktive bioporer flere meter 

ned i reduceret moræneler, som i de tidligere undersøgelser?

2. Spiller dybe bioporer en betydende rolle som       
strømningsvej med direkte forbindelse til jordoverfladen?

3. Hvilken rolle spiller regnorme graveadfærd og rødders vækst 
for dybe bioporers funktion?

4. I hvilket omfang har dybe bioporer betydning som 
transportveje for pesticidudvaskning til reduceret zone i 
moræneler?
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Hovedresultater (bioporer)
1. Undersøgelsen viser forekomst af talrige strømningsaktive 

dybe rodkanaler flere meter ned i reduceret moræneler 
(som i tidligere undersøgelser).

2. De dybe bioporer har direkte forbindelse til jordoverfladen 
ved at regnorme og rødder genbruger og sammenkobler i 
forvejen eksisterende bioporer.

Hovedresultater (bioporer)
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3.   Undersøgelsens bioporer repræsenterer ”worst-case” 
lignende makroporer, betinget af landskabsbeliggenhed.

Hovedresultater (bioporer)

4.   De dybe bioporer er > 4000 år gamle og formodes at stamme 
fra stenalderskov. Kan dermed have generel udbredelse i 
moræneler i og udenfor Danmark.

(New World Encyclopedia)

Danmark

Hovedresultater (bioporer)
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5. Der er en generel lille sandsynlighed for at glyphosat, AMPA 
eller pendimethalin udvaskes gennem makroporer i 
moræneler til det dybere grundvand. 

6. bentazon kan være mere udvaskningstruet end vurderet ud 
fra stoffets godkendte egenskaber pga. manglende 
nedbrydning

7. Forpumpning af moniteringsboringer kan mobilisere 
(mobile) pesticider fra de øverste jordhorisonter ned til 
boringerne gennem dybe bioporer. 

8.   Moniteringsboringers funktionsdygtighed kan og bør sikres 
ved afskrælning af borehullets væg.

Hovedresultater (pesticider)

Indhold
1. Feltforsøg med pesticidinfiltration
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250 m

PESTPORE
Forsøgsfelt

GEUS 
sprækkekortlægning 

SMP96

FLAKKEBJERG 
BY

AARHUS UNIVERSITET, FLAKKEBJERG

Styret underboring af forsøgsmark
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Moniteringsboringerne
1 mu.t. boringer
2 mu.t. boringer
3,5 mu.t boringer

Pesticidudvaskningsforsøg
 MCPA, Bentazon (mobile)
 Azoxystrobin, Propyzamid (lidt immobile)
 Pendimethalin, Glyphosat (ikke mobile)
 MCPP (kun ved 2. sprøjtning) (mobil)
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Grundvandsspejl ved 1. og 2. sprøjtning
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Glyphosat

2 µg/L

AMPA

<0,01 µg/L

Glyphosat

0,4 µg/L

AMPA

0,1 µg/L

u.d.

µg
/L

Vandprøver, 
boringerne i:

Glyphosat/AMPA

u.d.

3,5 mu.t. µg
/L

µg
/L

2 mu.t.

1 mu.t.

Grundvandsspejl ved 2. sprøjtning
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2. sprøjtning, 6. nov. 2014,
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Glyphosat

0,1 µg/L

AMPA

0,03 µg/L

MCPP

0,2 µg/L 

µg
/L

Vandprøver, 
boringerne i:

Bentazon

15µg/L

3,5 mu.t. µg
/L

µg
/L

2 mu.t.

1 mu.t.

Glyphosat

2 µg/L

AMPA

0,1 µg/L

Glyphosat

0,4 µg/L

AMPA

<0,01 µg/L

Glyphosat/AMPA

u.d.

Glyphosat/AMPA

u.d.

Pesticider i bioporer og matrix (9 mdr. efter 
seneste sprøjtning)



28-01-2016

13

Immobile/lavmobile pesticider
D

yb
de

, m

Sammenhæng med porestørrelse 
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Mobile pesticider

Makroporer Matrix

D
yb

de
, m

• Udvaskning af glyphosat og AMPA til dræn og øverste 
grundvand ved kraftig efterårsnedbør

• Generel lille sandsynlighed for at glyphosat, AMPA eller 
pendimethalin udvaskes gennem makroporer i moræneler til 
det dybere grundvand. 

• Udvaskning af mobile pesticider ved kraftig nedbør og 
bentazon kan være mere udvaskningstruet end vurderet ud 
fra stoffets godkendte egenskaber pga. manglende 
nedbrydning

Konklusion/perspektiver
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Indhold
1. Feltforsøg med pesticidinfiltration

2. Sammenhæng mellem bioporer, jordbehandling og regnorme

Jordbehandling, regnorme og makroporer  
i markoverfladen
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Anekiske orme (dybt gravende)

L. terrestris (stor 
orm)

A . longa (lang 
orm)

Anekiske regnorme fra pløjning til reduceret 
jordbehandling

Overgang fra pløjning til direkte såning 
(reduceret jordbehandling)



28-01-2016

17

Røggasforsøg fra dræn til jordoverflade

3 mu.t

Udvikling i antal røggivende bioporer
fra markdræn og 1m boringer

Overgang fra pløjning til direkte såning 
(reduceret jordbehandling)
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Udvikling i antal røggivende bioporer
fra markdræn og 1m boringer

Overgang fra pløjning til direkte såning 
(reduceret jordbehandling)

Udvikling i antal røggivende bioporer
fra markdræn og 1m boringer

Overgang fra pløjning til direkte såning 
(reduceret jordbehandling)

1. sprøjtning 2. sprøjtning

anvendt 
rotorharve
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Udvikling i antal røggivende bioporer

Udvikling i regnormebestand

Regnorme og jordbehandling:
• Pløjning undertrykker regnormebestanden og kontakten via 

store regnormegange gennem pløjelaget til jordoverfladen

• Jordbehandling er en faktor, der formentlig kan optimeres 
på i forhold til risikoen for pesticidudvaskning.

Konklusion/perspektiver
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Indhold
1. Feltforsøg med pesticidinfiltration

2. Sammenhæng mellem bioporer, jordbehandling og regnorme

3. Dybe biopores forekomst, deres forbindelse med 
jordoverfladen og samspil med jordens regnorme og rødder

Strømning i dybe makroporer ved bromid og 
farvetracerforsøg
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Bromid og farvetracerforsøg

37-38 liter Brilliant Blue (BB) 
farvetracer/felt
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BB respons i moniteringsboringer 3.5 mu.t.
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Infiltrationsfelter INF5, INF7 og INF9
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Kortlægning af farvetracer og makroporer

Kortlægning af farvetracer og makroporer
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Biopore med BB
Biopore uden BB

Moniteringsboring

Sprække med BB
Sprække uden BB

Opmålt farvetracerforsøg

Bioporer og sprækker



28-01-2016

26



28-01-2016

27



28-01-2016

28

Bioporer og sprækker
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Vertikal forbindelse gennem bioporetyper

Primært 
ormegange

Rodgange
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Genbrug af makroporer

1,25-1,4 mu.t
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Muldudfyldning af ormegang
1,3 mu.t

Rodkanal gennem muldudfyldning i 
ormegangen

1,3 mu.t
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Velkendt at rødder opsøger makroporer

Genbrug af bioporer

0,75 mu.t
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Genbrug af bioporer
2,5 mu.t

Landbrugsafgrødens (olieræddike) genbrug af gamle 
bioporer 
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Bioporerne i vertikal sekvens

Relikte rodkanaler 
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4 mu.t.
Stor diameter, dybde og  

kraftigere udviklet end på 
tidligere SMP96 Flakkebjerg-

lokalitet med lavere 
beliggenhed i landskabet

SMP 96 Flakkebjerglokalitet

Klint & Gravesen 1999,
Butzbach 2007
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De dybe bioporer
4 mu.t.

3 mu.t.
4 mu.t.

3 mu.t.
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1 cm

14C-alder 
852-2,893 

år

Forstudie af 14C viser minimums alder af ormegang i 1,3 mu.t. 
(AaU, Inst. f. Fysik og Astronomi)

Forstudie af 14C viser alder af rodkanal i 3 mu.t. 
(AaU, Inst. f. Fysik og Astronomi)

14C-alder 
3.805-

16.478 år

1 cm
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Tolket aldersrelation af makroporer over 
dybden

Pløjelag, nydannelse 
af  bioporer

Overvejende stationært 
bioporesystem (>x100-

x1000 år)

Relikt/stationært 
bioporesystem (>4000 år)

Indhold
1. Feltforsøg med pesticidinfiltration

2. Sammenhæng mellem bioporer, jordbehandling og regnorme

3. Dybe biopores forekomst, deres forbindelse med 
jordoverfladen og samspil med jordens regnorme og rødder

4. Scenarie modellering af pesticidudvaskning i dybe bioporer 
ved landbrug
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Scenariemodellering
• Bioporer med og uden afstrømning til underliggende grundvandsmagasin 

eller vandførende indlejrede lag i morænen.

moræneler

Sand/af-
strømnings-

lag

Scenariemodellering af udvaskning i dybe 
bioporer fra landbrug

Pesticidudvaskning

A-C: stigende sorption
1-3 stigende DT50
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Dybe bioporer:
• Danner sammenhængende strømningskanaler fra 

jordoverfladen ned til flere meters dybde i reduceret zone
• regnorme og nuværende rødder genbruger eksisterende 

system hvorved det bevares sammenhængende og 
hydraulisk åbent. Under pløjelaget formentlig relativt 
konstant og gammelt system.

• Fortsætter vertikalt under biologisk aktiv zone, som 
forladte/tomme strømningsaktive kanaler af forhistorisk 
oprindelse, sandsynligvis fra træer med stor geografisk 
udbredelse

• Følger fortrinsvist sprækker. Dybe sprækker uden indhold af 
bioporer ser ud til at være uden betydning som 
præferentielle strømningsveje for pesticidudvaskning.

Konklusion

• Hvis generelt udbredt er risikoen for pesticidudvaskning 
gennem dybe makroporer i moræneler betinget af rodkanaler 
og ikke af sprækkeforekomst.

• Grundvandsrisikoen for pesticidudvaskning i makroporer vil 
kunne afgrænses til steder, hvor der forekommer 
grundvandsførende lag (sandslirer, sekundære- og primære 
grundvandsmagasiner) indenfor den maksimal historiske 
roddybde i forskellige landsskabstyper.

• En nærmere undersøgelse heraf vil evt. kunne bidrage til 
afgrænsning af særligt pesticidfølsomme områder.

Perspektiver
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Tak for 
opmærksomheden


