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Ålegræsbælter i de danske farvande er leve
sted for en lang række organismer, bl.a. 
mange fisk som f.eks. hundestejler, ål og 
ålekvabber, som ikke trives på bar mudder
bund og sandbund. Udbredelsen af ålegræs 
har været i tilbagegang i de sidste 100 år og 
dybdegrænsen er halveret mange steder /1/. 
Tilbagegangen skyldes først og fremmest en 
stigende tilførsel af næringsstoffer fra land 
der medfører mere fytoplankton i vandsøjlen. 
Den forøgede mængde fytoplankton skyg
ger og begrænser lysmængden i vandsøjlen 
og mindsker på den måde fotosyntesen, og 
dermed væksten, for ålegræs /1/. Samtidig 
kan det medføre lave iltkoncentrationer som 
kan fremprovokere voldsomme bladtab hos 
ålegræs. I samme periode har der været en 
stigning i forbruget af pesticider, herunder 
især herbicider, i landbruget som kan ende i 
vandmiljøet. Effekten af forskellige pesticider 
er blevet undersøgt på en række ferskvands
organismer og det er bla. påvist at visse pes
ticider kan hæmme væksten af makrofyter i 
vandløb /2/.

Hvor kommer pesticiderne fra?
Danmark er et landbrugsland, hvor ca. 67 % 
af jorden er kategoriseret som landbrugsareal. 
Dette areal blev gennemsnitligt sprøjtet 2,33 
gange med pesticider i 2003 og den samlede 
mængde udspredt aktivstof kom op på ca. 
3000 tons /3/. Det samlede landbrugsareal 
indeholder både græsarealer, udyrkede brak
marker, økologisk dyrkede arealer og konven
tionelt dyrkede områder, men det samlede 
konversionelt dyrkede landbrugsareal når 

alligevel op på 50 % af Danmarks samlede 
areal /3/. Pesticiderne kan ende i vandmiljøet 
på flere måder: Vinddrift, deposition, direkte 
oversprøjtning, udvaskning, overflade
afstrømning eller fra punktkilder /4/.  

Herbicider er det type pesticid, der virker 
mod ukrudt og det mest brugte i Danmark af 
alle pesticidtyper. I 2003 udgjorde herbicider 
75 % af den samlede mængde udspredt aktiv
stof i ton /3/.

De forskellige pesticiders udvaskningsgrad 
afhænger af stoffets vandopløselighed og K

OW
 

, se Boks 1. Stoffer med lav K
OW

 (< 3) kan 
især forventes at blive udvasket, da de ikke 
bindes i jorden. Da herbicider generelt er 
mere vandopløselige i forhold til de øvrige 
pesticider, kan det derfor forventes, at de i 
større omfang bliver tilført de akvatiske øko
systemer /5/. Koncentrationen af herbicider i 
vandløb og effekter på ikkemålrettede or
ganismer er velundersøgt /4/, men i hvilke 
koncentrationer de reelt findes i det kyst
nære områder og hvilke effekter det har på 
floraen og faunaen, ved man ikke ret meget 
om. 

Når herbiciderne udvaskes sker der en for
tynding af stofferne og koncentrationen vil 
derfor være lavere i kystnære områder end i 
vandløb. Da oplandet til f.eks. et fjordområde 

er større end til et vandløb, er det derimod 
sandsynligt at flere forskellige herbicider vil 
findes i kystnære områder end i vandløb. I 
vandløb er det ikke er usædvanligt at finde op 
til 18 forskellige pesticider bare på et døgn 
/4/. Effekten af tilstedeværelsen af flere stoffer 
er ikke nødvendigvis lig med summen af ef
fekterne af de enkelte stoffer (se boks 2) og 
ved en effektvurdering vil det derfor være 
væsentligt at undersøge forskellige kombina
tioner.

Herbiciderne glyphosate, bentazon 
og MCPA 
Effekten af tre herbicider, glyphosate, benta
zon og MCPA, er i dette projekt blevet under
søgt på ålegræs ved vækstforsøg i laboratoriet 
med planter hentet fra Roskilde fjord. Herbici
derne er blevet udvalgt ud fra en række fysik/
kemiske faktorer, som sandsynliggør deres 
tilstedeværelse i kystnære marine områder. 
Bl.a. vandopløselighed, K

OW
 /5/, forbrug i Dan

mark 2003 /3/, samt målte koncentrationer i 
danske vandløb, se tabel 1. De tre herbicider 
har forskellige virkemekanismer og effekten 
på ålegræs er blevet undersøgt både for de 
enkelte stoffers effekt og for to blandinger af 
de tre herbicider.

Glyphosate er aktivstoffet i det kendte her
bicid Roundup. I 2003 blev der solgt 942 t ak
tivstof til landbrugsformål og glyphosate er 
dermed det mest brugte herbicid i Danmark 
/3/. Glyphosate er et bredspektret ikkeselek
tivt herbicid, der virker på stort set alle højere 
planter. Det hæmmer syntesen af essentielle 
aromatiske aminosyrer, der bruges i protein 
syntese og optages gennem bladene og trans
porteres hurtigt rundt i hele planten /5/.

Bentazon er aktivstoffet i Basagran og i 
2003 blev der solgt 38 t. Bentazon er et tria
zinherbicid, som blokerer fotosyntesen ved 
at hæmme elektrontransporten /5/; /4/. Ben
tazon optages hovedsageligt over bladoverfla

Herbiciders synergieffekter på ålegræs
Udbredelsen af ålegræs (Zostera marina) har været i tilbagegang i 

de danske farvande i de sidste 100 år. Tilbagegangen skyldes først og 

fremmest stigende tilførsel af næringsstoffer til områderne. Der har i 

samme periode været et stigende forbrug af pesticider i landbruget 

som ved udvaskning via vandløb, kan nå de kystnære områder. 

Hvordan påvirker disse pesticider ålegræs og kan de være medårsag 

til denne tilbagegang?
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Boks 1

Kow  :   Et stofs fordeling mellem en oktanol og en vandfase.
  Fortæller noget om hvor lipofilt (fedtelskende) et stof er og om det  
  binder sig til jorden og organisk materiale.

  >3  ➞  stoffet er lipofilt dvs. bindes til organisk materiale og kan  
  bioakkumuleres.
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den og der sker ingen translokation /5/.
MCPA, også kaldet Aryloxyalkanoic acid, er 

aktivstoffet i herbicidet Hormotec og dette 
blev der solgt 158 t af i 2003. MCPA er et selek
tivt herbicid, der tilhører gruppen af phenoxy
syrer og er et kunstigt auxinlignende plante
hormon, der fremmer vækst /5/. Det bliver 
absorberet gennem blade og rødder og trans
porteres rundt i planten og opkoncentreres i 
meristemregionen /5/. MCPA gives i 1000 
gange den naturlige dosis af auxin, der findes 
i planten, hvilket medfører kraftig fremprovo
kering af vækst, som til sidst sprænger 
cellerne, og planten dør.

Effektvurdering
Effekten af herbiciderne er blevet målt som 
den relative vækstrate (dvs. tilvæksten pr. 
time i mm pr. mm plante ved forsøgsstart). 
Planterne blev inkuberet med herbicid i for
skellige koncentrationer, se boks 3, i 3 dage 
ved 10˚C i 2 liters akvarier. 

Der var ingen effekt af de forskellige kon
centrationer af glyphosate på ålegræs, se fig. 
1A. Bentazon hæmmede den relative vækst

rate til 65 % af kontrolplanterne ved 10 µM, 
men ved lavere koncentrationer sås ingen ef
fekt, se fig. 1B. MCPA havde ikke nogen signi
fikant effekt på ålegræs, men der er en ten
dens til, at den relative vækst rate blev 
fremmet ved 1 og 10 µM, se fig. 1C. Når åle
græsplanterne derimod blev udsat for bland
inger af herbicider, var effekten til gengæld 

stor selv ved lave koncentrationer, se fig. 1D. 
Ved blanding A var den relative vækstrate re
duceret til 54 % i forhold til kontrolplanterne 
og blanding B til 60 %.

Diskussion
Glyphosate, bentazon og MCPA viste hver 
især således ingen effekt på ålegræs i de kon

Herbiciders synergieffekter

Figur 1. Effekten af herbicider på ålegræs.  A) Glyphosate
    B) Bentazon
    C) MCPA

D) Blanding A: 1 µM Glyphosate, 0,01 µM bentazon 0,01og µM MCPA
    Blanding B: 100 µM glyphosate, 0,1 µM bentazon 0,1og µM MCPA.

* Signifikant fra kontrollen for P<0,1 (ANOVA),  
** Signifikant fra kontrollen P<0,05 (ANOVA).

Boks 2

Kombinationseffekter inddeles i 3 typer:

Additive effekter  Når kombinationseffekten er lig med  
     summen af de enkelte stoffers effekt.

Antagonistiske effekter Når kombinationseffekten er mindre end  
     summen af de enkelte stoffers effekt.

Synergieffekter   Når kombinationseffekten er større end  
     summen af de enkelte stoffers effekt.
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centrationer, som stofferne er blevet fundet i 
under naturlige forhold. Blandes herbiciderne 
derimod, hæmmes plantevæksten betydeligt 
både ved lave og høje koncentrationer over 
kun tre dage. De tre herbicider har, som 
tidligere nævnt, forskellig virkemåder og de 
”angriber” altså planten forskellige steder, 
der hver især ikke påvirker væksten, men 
som tilsammen svækker planten og hæmmer 
vækst. Dette tyder på, at stofferne har en syn
ergieffekt på ålegræsplanterne.

Denne undersøgelse omfatter effektvurde
ring af kun tre herbicider. Hvis der i et kyst
nært område eksempelvis er over 20 forskel
lige pesticider til stede, hvoraf 75 % af dem er 
herbicider, angribes planterne på endnu flere 
måder. Selvom der sker en fortynding af pesti
ciderne, når de udvaskes fra vandløb til kyst
nære områder og nedbrydningen af stofferne 

sker hurtigt, er det ud fra ovenstående effekt
vurdering muligt, at disse blandinger kan 
nedsætte levevilkårene for ålegræs og altså 
påvirke de danske ålegræsbælter.

Når kombinationer af herbicider som oven
stående kan hæmme væksten af ålegræs, er 
det muligt, at andre marine planter og alger 
også påvirkes. Dette kan have betydning for 
variationen af den marine biodiversitet og 
dermed påvirke og ændre levevilkår og føde
grundlag for en række andre organismer som 
f.eks. fisk. 

Med de mange forskellige miljøfremmede 
stoffer, som pesticider, biocider fra bundma
ling, farmaceutiske stoffer, PAH’er osv., der 
kan findes i de akvatiske miljøer, er det van
skeligt at bedømme, hvilke kemiske interak
tioner, der sker mellem stofferne og dermed 
hvilke kombinationseffekter, der forekom

mer. Det er derfor relevant ved fremtidige ef
fektvurderinger at inddrage forskellige kom
binationseffekter af de miljøfremmede stoffer 
for bedre at forstå hvad der sker i miljøet.
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Herbiciders synergieffekter

Boks 3

Ålegræsplanterne blev i forsøget udsat for følgende koncentrationsrækker:

Glyphosate: 0; 0,1; 1; 10; 100 µM
Bentazon: 0; 0,01; 0,1; 1; 10 µM
MCPA:  0; 0,01; 0,1; 1; 10 µM
Blandinger:  A: 1 µM glyphosate; 0,01 µM bentazon; 0,01 µM MCPA
   B: 100 µM glyphosate; 0,1 µM bentazon; 0,1 µM MCPA 

Herbicid
Forbrug i 
2003 i ha

Kow

Vand 
opløselighed

Effekt vurdering
Max værdi målt  i 

DK vandløb

Glyphosate 747663 -3,40 11,6 g/L EC50 1,2 mg/L Skeletonema (96 t) 300 ug/L   (= 1,7 µM)

Tribenuron-methyl 345067 -0,44 2,04 g/L EC50 >11,5ug/L (120 t) grønalge 0,03 ug/L

Prosulfocarb 166563 4,65 13,2 mg/L LC50 (48 t) 1,3 mg/L Daphnia Ingen måling

Bromoxynil 160252 2,80 130 mg/L EC50 141 mg/L Scenedesmus (72 t) 0,5 ug/L

Ioxynil 156028 0,89 50 mg/L EC50 24 mg/L Scenedesmus (96 t) 1 ug/L

Fluroxypyr 152250 -1,24 91 mg/L EC50 >solubility limit (96 t) Ingen måling

MCPA 118428 2,75 734 mg/L LC50 > 100 mg/L Daphnia 7 ug/L  (= 0,034 µM)

Diflufenican 107508 4,90 0,05 mg/l NOEC > 10 mg/L (96 t) alger Ingen måling

Metsulfuron-methyl 106400 -1,74 2,79 g/L NOEC grønalge 100 mg/L 0,014 ug/L

Bentazon 69164 -0,46 570 mg/L EC50 Grønalger 47,3 mg/L 10 ug/L  (= 0,042 µM)

Tabel 1. Forbrug i Danmark af en række pesticider. KOW, vandopløselighed, effektvurdering og Max værdier målt i vandløb.


