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Forord

I forbindelse med gennemførelsen af Vandmiljøplan II og Drikkevandsudvalgets betænk-
ning fra 1997 fik amterne ved L 56 26/6 1998 om ændring af lov om vandforsyning m.v.,
samt lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning, til opgave at udpege de områder,
som er særligt følsomme for bestemte typer af forurening samt at prioritere den indsats, der
skal gennemføres i disse områder for at beskytte vandressourcen. Dette skal ske på bag-
grund af en detailkortlægning, som amterne skal gennemføre.

I Drikkevandsudvalgets betænkning blev det vurderet, at der ikke forelå et tilstrækkeligt
videngrundlag til at gennemføre en sådan kortlægning, og at arbejdet med at udarbejde en
vejledning om kortlægningen baseret på faglige, geologiske kriterier skulle gives høj priori-
tet.

På denne baggrund søgte og fik Miljø- og Energiministeriet, 22. februar 2000, Finansudval-
gets tilslutning til at disponere midler i årene 2000-2003 til at etablere det nødvendige vi-
dengrundlag vedrørende risikoen for udvaskning af pesticider på sandede jorde og mulig-
heden for at zonere på dette grundlag, samt til at afklare om det metodisk vil være muligt at
etablere et analogt videngrundlag og kortlægningsmulighed for lerjorde.

Opgaven med at etablere dette videngrundlag blev givet til Danmarks og Grønlands Geolo-
giske Undersøgelse (GEUS) og Dansk JordbrugsForskning (DJF) i fællesskab.

Nærværende rapport beskriver de undersøgelser der blev iværksat samt de resultater der
følgende foreligger for en vurdering af mulighederne for en fremtidig zonering af lerjorde.

De gennemførte undersøgelser fokusere på de parametre, der anses af største betydning
for en beskrivelse og kortlægning af pesticiders skæbne når det bevæger sig fra jordover-
fladen og ned til et dybereliggende grundvandsmagasin. Undersøgelserne blev planlagt til
at tilvejebringe oplysninger om mineralisering, sorption og transportmæssige forhold i lerla-
get, fra overfladen og ned til grundvandsmagasinet.

Efter sammendraget, hvori hovedresultaterne sammenstilles med henblik på en vurdering
af de fremtidige muligheder for en zonering, følger 12 bilag med en udførlig beskrivelse af
de enkelte delundersøgelser og deres resultater. Således beskrives i bilag 1 de pedologi-
ske (jordbundsmæssige) undersøgelser, bilag 2, 3, 4 og 11 geologiske aspekter, inkl. om-
rådernes geologiske opbygning, udbredelse af makroporer og geologisk variabilitet, bilag 5-
10 undersøgelser af lerjordes hydrauliske og hydrologiske egenskaber, bilag 11 undersø-
gelser af lers geokemiske og mineralogiske egenskaber i relation til sorption af pesticider
og bilag 12 undersøgelser af jordbundens mikrobiologiske forhold i relation til mineralisering
og sorption af pesticider.




