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G5 1. Den rumlige variation i pesticidpåvirkningen af vandmiljøet

KUPA-projektet er iværksat til 
at etablere det nødvendige vi-
densgrundlag til at kunne vur-
dere risikoen for udvaskning af 
pesticider og muligheden for at 
zonere på dette grundlag. Med 
to successive bevillinger er pro-
jektet udført af De Nationale 
Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland (GEUS) 
og Det Jordbrugsvidenskabeli-
ge Fakultet, Aarhus Universitet 
(DJF) i fællesskab, og resulta-
terne foreligger nu. Den prakti-
ske løsning af opgaverne er gen-
nemført af en projektgruppe og 
en række undergrupper (delpro-
jekter) ved de deltagende insti-
tutioner og under en styregrup-
pe med både eksterne og interne 
medlemmer. 

KUPA-projektet er udført i 
to overordnede faser: først blev 
der fokuseret på højbundsjorde 
indenfor sandjordsområder og 
siden på lerjordsområder. Sær-
ligt pesticidfølsomme arealer er 
i projektets opfattelse arealer, 
som er mere følsomme overfor 
udvaskning af pesticid end de 
marker, som indgår i Varslings-

systemet for Pesticider. En vig-
tig forudsætning for resultaterne 
er, at omsætningen af pesticid i 
overensstemmelse med vores si-
muleringsresultater forudsættes 
kun at foregå i A-, B- og C-hori-
sonterne ned til drændybde.

For sandjorde blev resultatet, 
at særligt pesticidfølsomme om-
råder består af jorde, hvor der 
er mindre end 17 kg/m2 humus 
og samtidig mindre end 130 kg/
m2 af ler og silt tilsammen i den 
øverste meter af jorden. På bag-
grund af nyligt udviklede kort 
over jordens teksturfordeling og 
humusindhold i Danmark blev 
der udført praktiske zonerings-
forsøg baseret på de ovenfor-
nævnte kriterier. Her blev det 
vurderet, at især de proximale 
dele af hedesletterne kan være 
særligt følsomme.

Projektet har været struktu-
reret efter, at data skal kunne 
indgå i den fysisk baserede ud-
vaskningsmodel MACRO. For 
lerjordene har det ikke været 
muligt at skabe et tilstrække-
ligt stort nyt datasæt specifikt til 
dette formål. Derfor er der ta-

get udgangspunkt i data fra den 
nævnte kortlægning af tekstur-
fordeling og humusindhold. I 
stedet for selv at foretage MA-
CRO-kørslerne er data indgået i 
en stor europæisk pulje af kørs-
ler for standardiserede jordpro-
filer ned til drændybde. De før-
ste resultater viser, at man ved at 
vælge de standardprofiler, som 
svarer til de danske jorde, og 
ved at revidere input-parametre 
i fornødent omfang, kan komme 
frem til kort over hele Danmark, 
hvor de danske sandjorde såvel 
som lerjorde er klassificeret på 
en relativ skala efter følsomhed 
overfor udvaskning af pesticider 
til drændybde. Det vurderes så-
ledes muligt at udvikle et grund-
lag og en metode til realistisk 
kortlægning af relative følsom-
hed overfor udvaskning af pesti-
cider. 

I skrivende stund er den før-
ste testversion af kortet, som 
skal sikre, at beregningsproce-
durerne fungerer og er korrekte, 
netop blevet klar (figur 1). Kor-
tet er en beregning for et enkelt 
sæt af pesticidegenskaber, og 
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Dette skrives netop, mens resultaterne indløber, hvorfor resultaterne herunder vil blive erstattet 
med de endelige til selve foredraget.
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det er således endnu uafklaret, 
om forskellige pesticider vur-
deres at kunne udvaskes inden-
for de samme arealer eller ej. Til 
hver jordartstype bruges der ved 
denne procedure samme para-
metre indenfor hele jordartens 
udbredelsesområde. For at fo-
kusere og detaljere den relative 
følsomhed overfor udvaskning 
af pesticid er det derfor nød-
vendigt at bruge en så detaljeret 
inddeling i jordtyper som mu-
ligt. Til rapportering af KUPA-
projektet arbejdes der derfor vi-
dere på grundlag af de relativt 
detaljerede danske jordartskort 
og udvalgte pesticidegenskaber. 
Det viste kort er et testeksempel 
på grundlag af EUs jordartsop-
lysninger, som viser, at bereg-
ningsprincippet fungerer, og at 
forskellige jorde tillægges for-
skellig relativ følsomhed over-
for udvaskning til drændybde, 
men hverken arealer eller re-
lative værdier kan forventes at 
være endelige. De detaljerede 
og reviderede resultater vil blive 
vist på Plantekongressen. En ho-
vedtendens i dette foreløbige re-
sultat er, at følsomheden ser ud 
til at være størst i meget lokale 
områder indenfor lerjordsom-
råder, mens de mest følsomme 
sandjorde er knapt så følsomme, 
men til gengæld mere udbredte. 
En del af det videre arbejde vil 
bestå i at efterprøve dette.

Kortet angiver en kildestyr-
ke i drændybde for den videre 
strømning og transport. I dræne-
de områder bortledes meget af 
vandet (og pesticidet) til over-
fladerecipienter, mens en mindre 
del strømmer videre mod grund-
vandet. I udrænede områder 
strømmer en større del af vandet 
videre mod grundvandet. For 
at vurdere størrelsen af grund-

vandsdannelsen er bl.a. bereg-
ningsresultaterne fra Danmarks-
modellen inddraget. Den videre 
transport af pesticid mod grund-
vandet forudsættes at ske under 
begrænset nedbrydning og bin-
ding enten gennem sandjordenes 
matricer eller gennem lerjorde-
nes makroporer og matricer. Un-
der forudsætning af, at der ikke 
foregår nedbrydning og perma-
nent binding under drændybde, 
vil udvaskningen fra ”kildeni-
veauet” i drændybde alene bli-
ve ændret gennem fortynding. 
Udvaskningen til grundvandet 
vil således være kildestyrken i 
drænniveau modificeret med en 
jordarts- og hydraulikafhængig 
fortyndingsparameter. På dette 
grundlag er et samlet følsom-
hedskort under udarbejdelse, 
som diskuteres og søges verifi-
ceret gennem KUPA-projektets 
resultater for sandjordsområder, 
landskabselementernes forde-
ling, redoxgrænsens beliggen-
hed, jordenes strømningsegen-
skaber og overvågningsdata. 

Som samlet resultat vil det blive 
diskuteret, hvorvidt der vil kun-
ne udvikles en konkret metode 
til kortlægning af særligt pesti-
cidfølsomme arealer.■

Figur 1. Første forsøg med karakterisering af forskellige jordtypers relative følsomhed over
for udvaskning af pesticid.




