Sandede områders pesticidfølsomhed
I denne artikel afprøves et nyudviklet grundlag til udpegning af pesti pesticider kommer til at ligge området under
linien og vice versa.
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I 1998 fik amterne til opgave at kortlægge de
områder, som er særligt følsomme overfor be
stemte typer af forurening /1/. Kortlægningen
af følsomhed overfor udvaskning af pesticider
gennem den umættede zone til grundvandet
blev forsinket, idet Drikkevandsudvalget
fandt, at vidensgrundlaget var utilstrækkeligt.
Derfor godkendte Finansudvalget, at der
skulle udvikles en metode til kortlægning
(zonering) af pesticidfølsomme områder på
sandjord, samt at mulighederne for zonering
af lerjord skulle vurderes. Danmarks og Grøn
lands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og
Danmarks JordbrugsForskning (DJF) fik til
delt denne opgave. Resultaterne vedrørende
sandjorde foreligger nu /2/, mens der arbej
des videre indtil 2008 med den tilsvarende
problematik for lerjorde.

(Figur 1). Der kan vælges forskellige kriterier
for at skelne mellem mere og mindre pesticid
følsomme profiler. I denne afprøvning af kon
ceptet er der valgt et subjektivt kriterium for
at skelne mellem følsomme og ikke følsomme
jorde: Jorde som har en følsomhed som er
større end det mest følsomme sandjordsprofil
(Jyndevad) i Varslingssystemet for Udvask
ning af Pesticider /3/ betragtes som særligt
følsomme for pesticidudvaskning. På Figur
1 befinder de særligt følsomme profiler sig
under den røde linie, der skærer x-aksen ved
et samlet ler- og siltindhold på 350 kg/m2. Ved
gradvist at parallelforskyde den lineære rela
tion, som vist ved farvede streger, mod højere
indhold af humus, og ler og silt, vil profiler
med lavere og lavere risiko for udvaskning af

eller mindre følsom overfor udvaskningen
af pesticider. Til en sådan udpegning kræves
et datamateriale, der beskriver den rumlige
udbredelse af parametrene. Til dato eksisterer
der i Danmark to typer kort, der fortæller
noget om dette: jordbundskortet fra Den
Landsomfattende Jordklassificering samt
GEUS’ Jordartskort. Jordbundskortet beskri
ver variationen i pløjelaget og er baseret på
ca. 36.000 teksturpunker (DJFs Teksturdata
base). Kortet inddeler jorden i otte relativt
grove klasser, hvoraf der ikke kan udledes
detaljerede oplysninger om fordelingen af jor
dens tekstur. Jordartskortet beskriver jorden
under pløjelaget, typisk i én meters dybde
i en række geo-genetisk definerede jordar
ter med en tilhørende teksturbetegnelse.
Jordartskortet er udelukkende baseret på
feltbeskrivelser af jorden. Begge kort viser

Følsomhedskriterier
Udvaskningen af det store flertal af pesticider
er afhængig af jordens indhold af humus og
de fine kornstørrelsesfraktioner (ler og silt)
indenfor den øverste meter af jorden. Disse
egenskaber afspejler både bindingsforholde
ne i jorden og de hydrauliske egenskaber.
Det enkelte pesticids nedbrydningshastighed
vil ligeledes have indflydelse på udvasknin
gen, men der er ikke en tilsvarende simpel og
generel sammenhæng mellem nedbrydning
og jordegenskaber. Pesticider betragtes i
dette studie derfor som en gruppe stoffer
med ensartede egenskaber mht. til transport
og binding, således at de hovedsagelig vil
kunne udvaskes indenfor de samme områder.
I en relation, hvor humusindholdet, og lerog siltindholdet plottes ud af akserne, vil de
forholdsvis mest pesticidfølsomme jorde
befinde sig i grafens nederste venstre hjørne
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Figur 1. Sortering af den simulerede normaliserede pesticidudvaskning fra et stort antal sandjordsprofiler
fra DJFs Profildatabase efter humusindhold samt ler- og siltindhold. Fordelingen af simuleret udvaskning
mellem profilerne er angivet med en gradvis farveskala, hvor profiler med højest simuleret udvaskning er
markeret med røde punkter, hvorimod profiler med lavest udvaskning er markeret med blå punkter.Ved at
parallelforskyde den lineære relation mod højere indhold af humus, og ler og silt vil profiler med lavere og
lavere følsomhed overfor udvaskning af pesticider blive inddraget i området under linien, og vice versa.
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den arealmæssige udbredelse af de relativt
grove klasser og giver ingen kvantitativ infor
mation om den teksturelle variation henover
landskabet. Kortene kan derfor ikke anvendes
direkte til modellering af udvaskning.
Med henblik på at forbedre jordbundskor
tet har DJF udarbejdet et nyt landsdækkende
jordbundskort i tre dybder. Ønsket har været
at etablere et datasæt, som viser den kontinu
erte fordeling af de seks teksturklasser (ler,
silt, finsand, grovsand samt humus) landsdæk
kende. I dette datasæt fremstår jordbundsin
formationerne som enkeltparametre ikke
som klasser. Hvor det hidtidige jordbunds
kort udelukkende indeholder oplysninger fra
jordens pløjelag (A-horisonten) indeholder
de nye jordbundskort også oplysninger for
underjorden (B- og C-horisonterne). Ved
fremstillingen af kortene er der udover data
fra Teksturdatabasen også anvendt data fra
andre baser, f.eks. DJFs Profildatabase, samt
data fra tidligere undersøgelser. Herved er da
tagrundlaget blevet betydeligt bedre i forhold
til det hidtidige jordbundskort (Tabel 1). Kor
tene er for A- og B-horisonterne fremstillet
ved en geostatistisk interpolationsteknik,
hvor data også udbredes mellem punktoplys
ningerne. Kortet over C-horisonten er frem
stillet ved medianværdier for jordarterne. De
nye kort har ved kvantitativ sammenligning
med et uafhængigt datasæt vist sig væsentlig
bedre til at forudsige jordens egenskaber end
det gamle kort /4/.
A-horisonten:
Sandjordsområderne i Danmark er blevet delt
op i seks landskabstyper: Weichsel moræne,
Saale moræne, postglacialt marint sand, Yol
diasand, flyvesand og glaciofluvialt sand. På
grund af den store forskel i variabiliteten er
landskabstyperne blevet behandlet hver for
sig. ”Lavbundshistorikken” er anvendt til at
underopdele landskabet i tre klasser efter
humusindhold: højbund, opdyrket lavbund
og uopdyrket lavbund. Inden for hver type af
landskab er teksturfraktionerne interpoleret
ved hjælp af kriging-metoden og samlet til
landsdækkende kort over ler, silt og humus i
250 meter pixelstørrelse. Horisonten er tillagt
en konstant tykkelse på 30 cm.
B-horisonten:
Der er anvendt samme fremgangsmåde som
for A-horisonten, men da datagrundlaget for
horisonten er beskedent, er det også udnyt
tet, at der eksisterer en vis sammenhæng
mellem A- og B-horisonternes teksturer. Der
er derfor anvendt teknikken co-kriging, hvor
også information om jordens tekstur i A-ho
risonten anvendes til at forudsige jordens

Tabel 1. Tilgængelige punktoplysninger for tre dybder i Danmark og Grinstedområdet.
Horisont

Dybde (cm)

Antal punkter
til rådighed på
landsplan

Antal punkter
til rådighed i
Grindstedområdet

A

0-30

43.000

1074

B

30-70

8.500

277

C

70-100

2.200

114

tekstur i B-horisonten. Pixelstørrelsen er på
500 meter. Den grovere opløsning end for Ahorisonten skyldes det mindre datagrundlag,
som ligger bag interpoleringen. Horisonten er
tillagt en konstant tykkelse på 40 cm.
C-horisonten:
For C-horisonten er datatætheden for tekstur
oplysninger for ringe til, at der kan udføres en
geostatistisk interpolation. Derfor er der i ste
det benyttet medianværdier for jordarterne.
Alle de anvendte profilpunkter har fået en
jordart tilknyttet ved at kombinere punktbe
liggenheden med jordartskortet. Til hvert
punkt er der ligeledes knyttet en georegion.
Der er således beregnet medianværdier for
humus, ler og silt for punkter, som falder in
denfor sammen jordtyper i samme georegion.
Det færdige kort for C-horisonten har en pixel
størrelse på 500 meter. Horisonten er tillagt
en konstant tykkelse på 30 cm inden for den
øverste meter under jordoverfladen.
Krigingusikkerhed:
Kortlægningsmetoden ved hjælp af kriging
baserer sig på semivariogrammer. Semivario
grammer er funktioner af semivariansen og
afstanden til et målepunkt, idet semivari
ansen er et mål for graden af indbyrdes
afhængighed mellem målepunkterne. Øges
afstanden mellem to punkter vil semivarian
sen normalt stige indtil den når et konstant
niveau. Op til denne afstand er de enkelte
punkter indbyrdes afhængige. En af de store
styrker ved krigingteknikken er, at det er mu
ligt at beregne den statistiske usikkerhed for
værdierne af de interpolerede punkter.
Volumenvægt:
Til beregning af den samlede mængde hu
mus, og ler og silt til én meters dybde er det
nødvendigt at kende variationen i volumen
vægten for A-, B- og C-horisonterne. Tekstur
databasen indeholder ingen oplysninger om
volumenvægt, og det er derfor kun Profildata
basens 2.200 punkter, der kan bruges til
at udbrede volumenvægten på landsbasis.
Volumenvægten er undersøgt på grundlag af
de data i Profildatabasen, som er indsamlet i
månederne juni til september med henblik
på at reducere jordbearbejdningens indvirk

ning. Da det ikke har været muligt at finde en
korrelation i data mellem teksturparametrene
og volumenvægt, er data i stedet sorteret
efter jordartsoplysninger i Profildatabasen.
Herefter er der udregnet medianvolumen
vægte for A-, B- og C-horisonten i lighed med
udregningen af teksturparametre for C-hori
sonten.
Kort over pesticidfølsomhed
Med udgangspunkt i pixelkortene for A-,
B- og C-horisonterne er det samlede indhold
af humus, og ler og silt samt volumenvægt
beregnet for den øverste meter indenfor
hver pixel. På denne måde er der udarbejdet
et landsdækkende kort over sandjordes
generelle følsomhed overfor udvaskning af
pesticid. Følsomhedskortet (Figur 2) illu
strerer de sandede jordes følsomhed på en
gradvis skala. Grænsen mellem sandede
jorde, hvor transporten foregår i jordmatri
cen, og lerjorde, hvor der yderligere kan
forekomme transport i makroporer, er her
sat ved et lerindhold på 10 %. Der arbejdes
aktuelt videre med kriterier til afgrænsning
af jorde med makroporer. Figur 2 viser, at
flyvesands-områder og hedesletter er de mest
pesticidfølsomme sandjordsområder. De
mest følsomme morænesandsområder findes
på det nordlige Djursland. I disse områder er
følsomheden dog noget lavere end på den
grovkornede hedeslette.
Detaljering
Som et eksempel på kortlægningen vises et
område omkring Grindsted. Området ligger
umiddelbart vest for isens hovedopholdslinie
(Figur 3a), hvor Grindsted Hedeslette breder
sig mellem bakkeøer. Området omfatter
desuden bl.a. Hejnsvig Bakkeø med sandede
smeltevandsaflejringer fra istiden. Hedeslet
ten består overvejende af senglaciale sandede
ferskvandslag. I en del af området overlejres
de forskellige glaciale og senglaciale lag af
postglaciale ferskvandslag og flyvesand. Kun
i en lille del af det østlige undersøgelsesom
råde er der områder med moræneler. Tek
sturoplysninger i Grindstedområdet fremgår
af Tabel 1. De mest følsomme områder i
Grindstedområdet findes i et ”flodløb” på
hedesletten i den nordøstlige del af området
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Figur 2. Karakterisering af sandjordes generelle relative følsomhed overfor udvaskning af pesticider Lerede
områder, der falder uden for vurderingen, er sorte (volumenvægtet lerindhold > 10 %). Farveskalaen for
følsomhed svarer til de lineære relationer i Figur 1.Tallene for ”afskæringsværdi” ud for farveskalaen svarer til
de lineære relationers skæring med x-aksen (kg/m2) i Figur 1.

samt i et klitområde i den østlige del (Figur
3). Områder med lavest følsomhed findes
på Hejnsvig Bakkeø. Generelt vurderes føl
somheden overfor udvaskning af pesticid
i Grindstedområdet at være intermediær
til høj. På Figur 3b er områder med særlige
drikkevandsinteresser markeret. Især det
østligste af disse områder ligger i følsomt om
råde, men der er områder med høj følsomhed
overfor udvaskning af pesticider indenfor alle
områder med særlige drikkevandsinteresser.
Beregning af krigingvariansen er udført for
A-horisonten i Grindstedområdet (Figur 3c).
Farveskalaen illustrerer usikkerheden for tek
sturpunkterne og de interpolerede værdier,
idet usikkerheden er størst i mørke områder
og mindst i lyse. Det er tydeligt, at usikker
heden på bestemmelsen af pixelværdien er
lavest i og umiddelbart omkring datapunk
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terne. Figuren viser også, at variansen og
dermed usikkerheden generelt er lavere på
hedesletten end på bakkeøerne. Dette afspe
jler, at korrelationen mellem punkterne på
bakkeøerne er dårligere end på hedesletten
således, at prædiktionen her er mere usikker.

Diskussion

Med den tæthed der er i det datasæt, der er
til rådighed, er det pixelstørrelserne på 250
meter for A-horisonten og 500 meter for
de øvrige horisonter, der udnytter datasæt
tet bedst. Der opnås således ikke en bedre
information, ved enten at øge eller reducere
pixelstørrelsen, snarere en dårligere. På
grund af de relativt store pixels viser kortet
den generelle følsomhed overfor udvask
ning af pesticid i en regional skala. Indenfor
den enkelte pixels areal, kan der derfor
forventes en betydelig variation i følsomhed

omkring pixelværdien (som kan sidestilles
med en medianværdi indenfor pixelarealet),
hvilket indirekte fremgår af krigingvariansen
(Figur 3c). Til en mere detaljeret eller lokal
beskrivelse, vil der kræves en mindre pixel
størrelse, hvilket igen vil kræve et langt mere
finmasket net af informationer. Anvendelsen
af følsomhedskortet til zonering indebærer,
at arealer, med den eller de mest følsomme
kategorier på farveskalaen i Figur 1, udgør de
særligt følsomme arealer. Det vil være muligt
at detaljere zoneringen indenfor fx særlige
drikkevandsområder med nye detaildata og
viden.
Udvaskning af pesticid til grundvandet vil
under uheldige omstændigheder kunne fore
komme indenfor selv de laveste følsomheds
kategorier på pixelkortet. Men ved samme
pesticidbelastning indenfor forskellige følsom
hedskategorier vil udvaskningen være størst i
den mest følsomme kategori. Følsomhedskor
tet er baseret på beregnede udvaskninger af
pesticid, men det er forventeligt, at kortet
også illustrerer den relative følsomhed over
for andre forurenende stoffer, når blot de er
vandopløselige og deres binding til jordme
diet ligner pesticiders.
En udbygning af datagrundlaget med hen
blik på at mindske pixelstørrelsen kan logisk
bestå i at øge tætheden af teksturoplysninger.
Dette vil være optimalt og kan være nødven
digt i nogle områder, men det er omstænde
ligt. Et supplement eller et alternativ til dette
kunne være at inddrage topografien i analy
sen. I jorden vil der ofte være en betydelig
rumlig variation i indholdet af humus og de
fine kornstørrelsesfraktioner som følge af den
topografiske variation. Variationen skyldes
bl.a. erosion og aflejring af jord- og humus
partikler ved overfladeafstrømning og jord
bearbejdning. I det omfang, der kan opstilles
regler for sammenhængen mellem tekstur og
topografi, vil dette kunne bidrage til en differ
entiering af følsomheden indenfor de enkelte
250 m pixels på det nuværende følsomheds
kort. Derudover vil også tolkninger af rodzon
ens relative elektriske ledningsevne kunne
bidrage med en detaljering af følsomheden
indenfor de eksisterende pixels, idet den kor
relerer med bl.a. jordens indhold af ler og hu
mus.

Konklusion og perspektivering
Der er produceret et zoneringsgrundlag i
form af et pixelkort over sandjordes generelle
relative følsomhed overfor udvaskning af
pesticid. Kortet illustrerer følsomheden på
grundlag af de teksturparametre, der har
vist sig at have størst generel betydning
for udvaskningen: humus, ler og silt. På
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Figur 3. a) Fordelingen af jordarter i Grindstedområdet., b) Pesticidfølsomhedens fordeling i Grindstedområdet (samme farveskala som i Figur 1 og 2), c) Krigingvariansen for A-horisonten i Grindstedområdet.
Områder med særlige drikkevandsinteresser er omkranset med blå streg. Se yderligere forklaring i teksten.

grundlag af data om disse parametre, som er
optimerede i forbindelse med udarbejdelsen
af et nyt jordbundskort, er det vist, at der i
praksis kan laves en regional kortlægning og
zonering af følsomheden for sandjorde med
eksisterende data. Med den anvendte interpo
lationsmetode er det muligt at beregne den
statistiske usikkerhed for pixelværdierne.
Herved illustreres datagrundlagets kvalitet, og
hvor det hensigtsmæssigt vil kunne forbedres
med henblik på en mere lokal zonering eller
mere sammenlignelig følsomhed mellem
de enkelte landskabselementer. Kortgrund
laget kan forbedres ved bl.a. tilføjelse af nye
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teksturpunkter, opstilling af regler for sam
menhængen mellem topografi og tekstur og
tolkning af jordbundens relative elektriske
ledningsevne.
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