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Resumé
Det er undersøgt om den rumlige fordeling af jor-

dens indhold af ler+silt samt humus fra et udviklet 

rasterbaseret kort har en tilstrækkelig kvalitet til at 

kunne anvendes til udpegning af pesticidfølsomme 

områder. Rapporten relaterer sig til et værksteds-

område i Grindsted. Det rasterbaserede kort 

giver god overensstemmelse med målte silt+ler 

indhold, mens der er fundet væsentlige afvigelser 

i forhold til humusparameteren. Når humuskortet 

på sigt bliver forbedret, vurderes det, at kortene 

vil få tilstrækkelig kvalitet til at kunne anvendes til 

zonering gennem kombination med andre temati-

ske kort, der relaterer sig til jordens arealmæssige 

udnyttelse.

Må citeres med kildeangivelse.

Forbehold
Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentlig-

gøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret 

af Miljøministeriet. Det skal bemærkes, at en sådan 

offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det 

pågældende indlæg giver udtryk for Natursty-

relsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder 

imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet er 

af interesse for en bredere kreds.
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Forord

Denne rapport baserer sig på et delprojekt i den 

overordnede strategi for videreførelse af KUPA og 

anvendelse af resultaterne. Formålet med delprojekt 

har været at undersøge om KUPA-sand-konceptet 

kan gøres operationelt, således er det bliver muligt 

at udpege sandjorde, som er følsomme overfor 

nedsivning af pesticider. Det er i projektet forsøgt 

afklaret, om det ud fra den eksisterende viden 

omkring jordens fysiske og kemiske egenskaber 

(teksturfordeling for summen af fraktionen silt og 

ler samt indhold af humus) er muligt at udpege 

pesticidfølsomme områder baseret på principperne 

fra det oprindelige KUPA-sand-projekt. Arbejdet er 

baseret på et værkstedsområde omkring Grindsted.
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Resumé

I det oprindelige KUPA-sand-koncept blev tre 

kategorier af følsomhed for udvaskning af pestici-

der kategoriseret. Ud fra modelsimuleringer af et 

MCPA-lignende stof blev det konkluderet, at det 

er muligt at zonere pesticidfølsomheden ud fra 

jordens volumenvægtede indhold af humus samt 

jordens fine fraktioner (ler og silt) i den øverste me-

ter. Efterfølgende blev der foretaget praktiske zone-

ringsforsøg på basis af nyudviklede jordbundskort 

med en gridstørrelse på 250/500 meter.

I dette projekt testes jordbundskortets validitet 

ved at udtage jordprøver i to dybder i et transekt i 

Grindstedområdet (Værkstedsområde Grindsted). 

Transektet strækker sig over tre landskabselemen-

ter: Hedeslette, flyvesand og bakkeø. Jordprøverne 

blev udtaget i jordens pløjelag (Ap-horisonten) 

samt i en dybde af 40 cm svarende til jordens 

B-horisont. I laboratoriet blev jordprøvernes ind-

hold af ler, silt og humus bestemt. Ligeledes blev 

jordens volumenvægt målt.

Jordbundskortets validitet blev vurderet ved at 

sammenligne analyseværdierne med jordbunds-

kortets prædikterede værdier. Resultatet af dette 

viser, at de prædikterede værdier fra jordbunds-

kortet overestimeres i forhold til de målte værdier, 

hvad angår jordens indhold af humus. Prædikterin-

gen af jordens indhold at den samlede mængde 

ler og silt er generelt god.

Anvendelsen af data fra det rasterbaserede kort vi-

ste mulige fejlestimering af jordens humusindhold. 

En zonering baseret på projektets målte punktvær-

dier giver en klassifikation som værende generelt 

mere følsomme end en tilsvarende zonering udført 

på prædikterede værdier fra jordbundskortet. 

Generelt viser zonering ud fra jordbundskortet, at 

der er landskabselementerne hedeslette og flyve-

sand, som er de mest pesticidfølsomme. Områdets 

østlige del, der ligger tættest på den oprindelige 

isrand, er generelt mere følsomt end den veslige 

del. Store dele af disse områder er kategoriseret 

som områder med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD-områder).

Til brug for en praktisk zonering er der opstillet nye 

zoneringskort. Konceptets tre zoneringskriterier 

kan aggregeres ved hjælp af en billedsegmentati-

onsteknik, der identificerer homogene pixelgrup-

per. De aggregerede kort blev kombineret med 

udbredelsen af ikke-dyrkede områder (byer, skov, 

vådområder, etc.). For områder udpeget efter de to 

mest restriktive zoneringskriterier fremgår det, at 

store dele af disse områder ikke er dyrkede. Disse 

områder ligger samtidigt indenfor områder med 

særlige drikkevandinteresser.

I forbindelse med en pesticidzonering vil man med 

fordel kunne inddrage andre arealrelaterede data, 

der knytter sig til landbrugspraksis. Dette kunne 

indbefatte data som dækningsbidrag, jordens 

rodzonekapacitet samt arealanvendelse. Rappor-

ten genererer ikke egentlige forebyggende tiltag 

men i en forvaltningssammenhæng kan konceptet 

vejlede i forhold til at identificere mulige tiltag som 

omlægning af landbrugsdriften på de pesticid-

følsomme arealer til driftsformer uden eller med 

meget begrænset anvendelse af pesticider.

Det konkluderes, at det eksisterende jordbunds-

korts kvalitet er tilstrækkeligt, hvad angår fordelin-

gen af silt og ler, hvorimod humusindholdet ikke er 

nøjagtig nok beskrevet. En forbedring af kortene 

og datagrundlaget for humusindhold i jorden vil 

styrke anvendelsen af konceptet. Når forbedringen 

af kortet over jordens humusindhold er blevet 

udført, vurderes det, at kortene vil have en tilstræk-

kelig kvalitet til at kunne anvendes til en egentlig 

zonering i kombination med andre tematiske kort, 

der relaterer sig til jordens arealmæssige udnyt-

telse.
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1 Formål

Nærværende projekt har som mål at undersøge 

om den rumlige fordeling af jordens indhold af ler, 

finsilt og humus fra et udviklet rasterbaseret kort 

har en tilstrækkeligt datakvalitet til at kunne anven-

des i et forvaltningsegnet værktøj til udpegning af 

pesticidfølsomme områder baseret på KUPA-sands 

kriterier (Nygaard, 2004). 

Det rasterbaseret kort er baseret på den rumlige 

fordeling af jordens indhold af ler (<2 μm), finsilt 

(2-20 μm), humus samt jordens volumenvægt. Ud 

fra det eksisterende datasæt vil der blive foretaget 

en identifikation af pesticidfølsomme landbrugs-

områder i Grindstedområdet, og usikkerheden på 

bestemmelserne vil blive diskuteret.

 

I forbindelse med KUPA-sand-projektet blev tre ka-

Figur 1. Simuleret ud-

vaskning i 175 sandede 

kvadratnetsprofiler af et 

modelstof baseret på MCPA’s 

bindingsegenskaber. Profi-

lerne (på x-aksen) er sorteret 

efter udvaskning, hvor den 

højeste er normeret til 1 

(modificeret efter Nygaard, 

2004). Profiler, hvor der ikke 

er simuleret udvaskning, 

indgår ikke i plottet.

tegorier af følsomheder defineret: Særligt følsom-

me områder, potentielt følsomme områder, samt 

ikke særligt følsomme områder (figur 1, Nygaard, 

2004). Dette blev defineret ud fra simuleringer af 

transporten af et MCPA-lignende stof på 175 san-

dede jorde fra det danske kvadratnet. Ved en rang-

ordning af den modellerede pesticidudvaskning 

blev de potentielt følsomme områder defineret 

som jorde, der var mere følsomme for udvaskning 

end det mest følsomme profil i Varslingssystemet 

for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP, 

Lindhardt m.fl., 2001, figur 1, fra lilla linje og op). Den 

mest følsomme jord i VAP er et af de undersøgte 

og moniterede profiler i Jyndevad. Her består 

jorden af smeltevandssand. Ved at zonere ud fra 

kriteriet potentielt følsomme områder forudsættes 

det, at jorde, der ligger under grænsen for poten-
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tielt følsomme områder kan håndteres af VAP, der 

tager højde for, at en række forskellige pesticider er 

anvendt regelret. Sandede områder, der befinder 

sig over grænsen for potentielt følsomme områder, 

skal derimod håndteres af KUPA-sands zonerings-

kriterier. Grænsen for særligt følsomme områder 

blev fastlagt således, at disse områder indbefatte-

de 10 % af kvadratnettets profiler (rød linje i figur 1). 

Der kan justeres på denne grænse linje afhængigt 

af, hvor stor en andel af sårligt følsomme områder, 

der ønskes udpeget i en evt. zonering.

 

KUPA-konceptet baserer sig på en zonering ud 

fra konservative parametre. Derfor antages det, at 

koncentrationen af konceptparametrene (ler, silt 

og humus) på marken ikke ændrer sig over tid. Ero-

sion på marken, transport af ler ned gennem jord-

profilen samt en evt. forbrænding af organisk stof 

betyder, at der over tid kan ske en vis ændring af 

parametrene på marken. Ændringer vil dog foregå 

langsomt og over lang tid i størrelsesordenen 

mindre end 1 ‰ pr år og har derfor ikke har nogen 

praktisk betydning i zoneringen (Smith, 2004).

 

Værkstedsområde Grindsted blev valgt som 

arbejdsområde (figur 2a). Området ligger umid-

delbart vest for isens hovedopholdslinje under 

sidste istid, hvor Grindsted Hedeslette breder sig 

mellem de omkringliggende bakkeøer (figur 2b). 

Værkstedsområdet omfatter Hejnsvig Bakkeø 

bestående af sandede smeltevandsaflejringer fra 

istiden. Hedesletten består overvejende af sengla-

ciale 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 undersøgelsesområde er 

der områder med moræneler fra den sidste istid 

(hvide områder på figur 2b). Bakkeøen har udgjort 

en ”ø” omgivet af flettede floder under dannelsen 

af hedesletten. Som det fremgår af jordbundskor-

tet varierer humusindholdet i topjorden mellem 2 

og 8 % med højeste værdier i områderne med de 

postglaciale ferskvandslag (figur 3a). Den domine-

rende teksturtype i værkstedsområdet er sand, 

hvor grovsandsprocenten varierer fra 75 til 45 % 

i topjorden (figur 3b). Hedesletten er det område, 

hvor grovsandsindholdet er højest.

Figur 2. a Udstrækning af 

Værkstedområde Grindsted 

samt b) udstrækningen af de 

forskellige landskabselemen-

ter i værkstedområdet.

Figur 3. Den procentvise 

fordeling af a) humus og b) 

grovsand (200-2000 μm) 

i overjorden (A-horisonten) 

i Værkstedsområde Grind-

sted.
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2 Baggrund

I forbindelse med gennemførelsen af Vandmiljø-

plan II og Drikkevandsudvalgets betænkning fra 

1997 fik de daværende amter til opgave at udpege 

de områder i Danmark, som er særligt følsomme 

for bestemte typer af forurening. Opgaven blev 

efter kommunalreformen pålagt miljøcentrene. 

I en betænkning fra Drikkevandsudvalgets blev 

det vurderet, at der endnu ikke forelå et tilstræk-

keligt vidensgrundlag til at gennemføre en sådan 

kortlægning af følsomheden overfor udvaskning af 

pesticider. Samtidig skulle arbejdet med etablerin-

gen af en vejledning om kortlægningen baseret på 

faglige, geologiske kriterier gives en høj prioritet. På 

denne baggrund søgte Miljø- og Energiministeriet i 

første omgang Finansudvalgets tilslutning til at dis-

ponere over midler til at etablere det nødvendige 

grundlag vedrørende risikoen for udvaskning af 

pesticider på sandede jorde og muligheden for at 

zonere på dette grundlag. Opgaven med at etab-

lere vidensgrundlaget blev givet til det daværende 

Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse 

(nu De Nationale Geologiske Undersøgelser for 

Danmark og Grønland, GEUS) og det daværende 

Danmarks JordbrugsForskning (nu Aarhus Uni-

versitet, AU) i fællesskab. Opgaven udmøntede 

sig i zoneringsprojektet Koncept for Udpegning 

af Pesticidfølsomme Arealer, hvor hovedvægten 

blev lagt på sandede højbundsjorde (KUPA-sand, 

Nygaard, 2004). Hovedkonklusionen af KUPA-sand 

blev, at det er muligt zonere potentiel pesticidsår-

barhed ud fra jordens volumenvægtede indhold af 

humus og summen af finfraktionerne ler (<2 μm) 

og silt (2-63 μm) i den øverste meter af jorden. 

Baseret på et sidenhen udviklet gridbaseret jord-

bundskort over Danmark (Greve m.fl., 2007) blev 

der efterfølgende udført praktiske zoneringsforsøg 

i tre forskellige områder baseret på KUPA-sands kri-

terier (Nygaard m.fl., 2006a, b, c). Et af områderne 

lå omkring Grindsted i det daværende Ribe Amt. 

Her blev det vurderet, at især de proximale dele af 

hedesletterne var særligt følsomme.
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3 Projektforløb og 
resultater

3.1 Metodebeskrivelse

Som omtalt tidligere baserer zoneringen sig på 

et udviklet jordbundskort, der benytter sig af 

JB-klassificeringen (Den danske landsomfattende 

jordklassificering). Dette betyder, at kortet beskri-

ver jordens indhold af ler (<2 μm), silt (2-20 μm), 

finsand (20-200 μm), grovsand (200-2000 μm) 

og humus i tre dybder svarende til jordens A-, B- 

og C-horisont (svarende til dybderne 0-30, 30-70 

og 70-100 cm). Kortet er et rasterbaseret kort som 

i A-horisonten har en gridstørrelse på 250 m, hvori-

mod kortet for de to andre dybder har en gridstør-

relse på 500 m. Jordbundskortene baserer sig på 

eksisterende punktoplysninger fra AUs profil- og 

teksturdatabaser. For hele Danmark baserer kortet 

sig på omkring 43.000 punkter, hvor det dog kun 

er A-horisonten, der er fuldt repræsenteret i alle 

punkter. Der er interpoleret mellem punkterne ved 

anvendelsen af en geostatistisk interpolationstek-

nik (kriging). Indenfor værkstedsområdet er der 

tilgængelige punktoplysninger for 298 lokaliteter. 

Interpolationen mellem disse punkter baserer sig 

dog også på landsdækkende variabilitetsoplysnin-

ger for de enkelte landskabselementer. Dvs. at der 

i interpoleringen inddrages viden om variabiliteten 

for et langt større område end selve værkstedsom-

rådet. Der eksisterer ligeledes et landsdækkende 

kort, der beskriver jordens volumenvægt i alle 

tre dybder. Der kort er ikke fremstillet ved hjælp 

af kriging, men er frembragt på grundlag af data 

i AU’s profildatabase. Data er her sorteret efter 

jordartsoplysningerne, hvorefter der er udregnet 

median volumenvægte for A-, B- og C-horisonten. 

Det oprindelige KUPA-sand-projekt benyttede sig 

af en anden teksturinddeling end JB-klassificerin-

gen. Her var siltfraktionen del op i to: finsilt (2-20 

μm) og grovsilt (20-63 μm). Det har derfor været 

nødvendigt at adskille grovsiltsfraktionen fra jord-

bundskortets finsandstema. Dette er blevet gjort 

ud fra et dataudtræk af alle sandede jorde (ler <10 

%) i AUs profildatabase. I udtrækket er forholdet 

mellem fraktion 20-63 μm og den totale 20-200 

μm-fraktion blevet beregnet og herefter benyttet 

til at skille 20-63 μm-fraktionen ud fra jordbunds-

kortets finsandstema (20-200 μm). Et egentligt 

jordbundskort over fordeling af grovsilt ville være 

at foretrække, men det antages, at fejlen ved at 

opdele finsandstemaet ikke er stor, da grovsilt og 

finsand vil være stærkt korrelerede.

Jordbundkortets validitet i forhold til den rumlige 

fordeling af humus, og summen af silt (finsilt) og ler 

blev testet ved at udtage jordprøver i et transekt 

i værkstedsområdet Grindsted repræsenterende 

tre landskabstyper. Der blev udtaget prøver ved 

i alt ni punkter, hvor tre punkter blev placeret på 

hedesletten, fire punkter blev placeret på flyvesand 

og to punkter blev placeret på bakkeø (figur 2). Ved 

hvert punkt blev der udlagt et kvadratisk net med 

i alt 16 punkter med en afstand af 20 meter. Ved 

hvert punkt i det kvadratiske net blev der udtaget 

prøver i en dybde af 10 og 40 cm svarende til Ap- 

og B-horisonten. Der blev udtaget en masseprøver 

til for brug for teksturbestemmelse. Derudover 

blev der udtaget fem uforstyrrede 100-cm3-prøver 

i hver dybde til bestemmelse af jordens volumen-

vægt. Alle prøver udtaget i det kvadratiske net blev 

blandet sammen således, at der for hvert punkt 

blev én prøve til bestemmelse af tekstur og én 

prøve til bestemmelse af volumenvægt for hver af 

de to dybder. Det vil sige, at der skulle analysere 

på i alt 18 jordprøver. Volumenvægtbestemmelsen 

blev foretaget ved Institut for Agroøkologi, AU, hvor 

prøverne blev tørret ved 1100C og herefter vejet, 

hvorved volumenvægten kunne beregnes.

Bestemmelserne af jordens indhold af ler og silt 

samt humus blev udført på basis af analyser udført 

på tre forskellige laboratorier. Bilag A beskriver ana-

lysemetoden og præsenterer en sammenligning af 

disse resultater.

Analyseresultaterne foretaget af AU blev anvendt til 

valideringen af jordbundskortet, da disse resultater 
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blev etableret med metodeprincipper, der svarer til 

jordbundskortene og bestemmelserne udført i det 

oprindelige KUPA-sandprojekt (Nygaard, 2004). 

For de ni punkter (udtagning i to dybder), hvor der 

blev udtaget og analyseret prøver i Værkstedsom-

råde Grindsted, blev de tilsvarende værdier for de 

ni punkter aflæst fra jordbundskortet (prædikte-

rede værdier) og disse blev derefter sammenlignet 

med de målte værdier.

3.2 Test af jordbundskort

I forhold til de målte værdier er der en tendens til, 

at de prædikterede værdier underestimerer volu-

menvægten (figur 4a). Dette ses specielt for prø-

verne i Ap-horisonten. For B-horisonten er der et 

bedre sammenfald mellem målte og prædikterede 

værdier. Volumenvægten i Ap-horisonten varierer 

over året i relation til jordens dyrkning og andre 

forhold. Det er derfor forventeligt, at prædiktionen 

her vil have den største usikkerhed. Generelt er 

variationen højere for de målte punkter sammen-

lignet med variation for de prædikterede punkter. 

Indholdet af humus er for næsten alle punkterne 

overprædikteret i jordbundskortet i forhold til de 

målte værdier (figur 4b). Siltindholdet (2-20 μm) 

er generelt prædikteret godt med undtagelse af 

prøver udtaget på bakkeøen (figur 4c). Indholdet af 

ler (<2 μm) er for Ap-horisonten underprædikteret 

i forhold til de målte værdier (figur 4d). I forhold til 

prædiktionen af silt er prædiktionen af ler mindre 

præcis.

Zoneringskriterierne for pesticidudvaskning ba-

serer sig som beskrevet på det volumenvægtede 

indhold af henholdsvis humus og det samlede 

indhold af silt (2-63 μm) og ler (<2 μm). At indhol-

det er volumenvægtet betyder, at der tages højde 

for horisonttykkelsen og volumenvægten og ikke 

kun det procentvise indhold i den indsamlede mas-

seprøve. Med udgangspunkt i bestemmelserne 

udført på AU er det volumenvægtede indhold 

af humus fra jordbundskortet i både Ap- og B-

horisonten overprædikteret (figur 5a), hvorimod 

prædiktionen for jordbundskortet af det volumen-

vægtede ler og silt blive bestemt med en rimelig 

sikkerhed (figur 5b). På trods af usikkerheden på 

opdelingen af silt og ler i selve analysen og en 

generel usikkerhed grundet det forholdsvise lave 

indhold af finfraktionerne i den sandede jord bliver 

usikkerheden på bestemmelsen udjævnet, når de 

to fraktioner summeres og samtidig volumenvæg-

tes. Prædikteringen af ler+silt-fraktionen må derfor 

vurderes som værende acceptabel, ikke mindst 

når det begrænsede antal prøver i forbindelse 

med valideringen tages i betragtning. Derimod 

må det konstateres, at prædiktionen af humus ikke 

er tilfredsstillende, selv om dette synes at være 

det mest metoderobuste estimat (figur A.1 i Bilag 

A). Prædiktionen er heller ikke tilfredsstillende når 

valideringen er baseret på de volumenvægtede 

værdier.

For de målte værdier af humus, silt og ler (figur 

4b-d) er der indtegnet middelværdier og stan-

Figur 4. Målte og prædiktere-

de værdier for a) volumen-

vægt, b) humus, c) silt (finsilt: 

2-20 μm) og d) ler (<2 μm). 

Plottede åbne symboler med 

tilhørende fejllinjer repræ-

senterer middelværdien og 

standardafvigelsen for det 

samlede landskabselement 

for hele Danmark (Greve m 

fl., 2007).
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dardafvigelser for de samlede landskabselementer 

for hele Danmark for Ap-horisonten (Greve m.fl., 

2007). Som det fremgår af figur 4b-d ligger de 

målte værdier for humus, silt og ler inden for stan-

dardafvigelsen af de målte værdier for de samlede 

landskabselementer med undtagelse af humusind-

holdet for bakkeø og til dels også hedeslette. Især 

for bakkeø ligger de målte værdier i Værkstedsom-

råde Grindsted betragteligt under de forventelige 

værdier for landskabselementet. Det kan derfor 

konkluderes, at de valgte punkter på bakkeøen 

ikke er repræsentative for dette landskabselement, 

hvad angår humusindholdet.

Det er kendt, at de målte parametre kan vari-

ere betragteligt inden for den enkelte mark (jvf. 

markvariabilitetsstudierne udført i KUPA-sand, se 

eksempelvis Iversen, 2005). Ud fra datamaterialet i 

denne undersøgelse har det dog ikke været muligt 

at undersøge denne variation, da prøverne udtaget 

i det kvadratiske net ved hvert punkt var blan-

dingsprøver sammenstukket af flere enkeltprøver 

udtaget på hver lokalitet og horisont. I forbindelse 

med det oprindelige KUPA-sand-projekt blev der 

udtaget punktprøver fordelt ud over et område, 

der i størrelsesorden svarer til de kvadratiske net, 

der blev udlagt i forbindelse med Værkstedsområ-

de Grindsted. Der blev dog kun udført variabilitets-

undersøgelser for landskabselementet hedeslette. 

Denne undersøgelse foregik ved lokaliteten Kølvrå 

(Iversen, 2005). Her blev der udtaget prøver i 49 

punkter med en afstand af 20 m. På marken ved 

Kølvrå varierede humusindholdet fra 0,5 til 5,1 % 

i Ap-horisonten. Lerindholdet varierede fra 2,1 til 

3,6 % mens siltindholdet varierede fra 0,9 til 3,3 %. 

Variationen i B-horisonten var i den samme stør-

relsesorden. Det må derfor forventes, at indenfor 

de prædikterede pixelværdier i jordbundkortet kan 

være en betragtelig variation i konceptparame-

trene og at de anvendte pixelværdier fra jordbund-

kortet kan betragtes som værende middelværdien 

for den enkelte pixel.

3.3 Pesticidzonering i Værkstedsområde 

Grindsted

De modellerede resultater af pesticidudvaskningen 

fra kvadratnettet kan inddeles efter deres volu-

menvægtede indhold af ler+silt og humus, hvor 

forskellige farvenuancer repræsenterer den relative 

grad af udvaskning (figur 6). Punkterne er herefter 

inddelt med en lineær relation, der repræsenterer 

forskellige grader af følsomhed. Punkter under 

den røde linje på figur 6 vurderes at være særlig 

følsomme profiler, punkter under den gule linje 

Figur 5. Sammenligning mel-

lem målte og prædikterede 

værdier for a) volumenvæg-

tet humus og b) volumen-

vægtet ler+silt, hvor silt 

repræsenterer finsilt (2-20 

μm). Tallene repræsenterer 

værdier udelukkende for A- 

og B-horisonten.

indbefatter ydermere profiler, der vurderes at være 

potentielt følsomme og punkter under den grønne 

linje indbefatter ydermere profiler, der vurderes 

at være mindre følsomme overfor udvaskning af 

pesticider. Grå punkter plottet i figur 6 repræsen-

terer udregnede værdier for de ni prøveudtag-

ningspunkter, mens sorte punkter repræsenterer 

udregnede værdier for jordbundskortet (prædik-

terede værdier) ved de tilsvarende ni punkter. For 

prøveudtagningspunkterne blev jordbundskortets 

værdier for C-horisonten benyttet, da der ikke blev 

udtaget prøver i denne dybde. De nedadvendte 

fejllinjer for værdierne for prøveudtagningspunk-

terne repræsenterer den mulige middeloveresti-

mering, der knytter sig til fejlprædikteringen af 

humusindholdet (figur 4b).

 

Som det fremgår af figur 6 bliver målte værdier de-

fineret som værende mere pesticidfølsomme end 

prædikterede værdier fra jordbundskortet. Dette 

skyldes i høj grad fejlestimeringen af humusindhol-

det for jordbundskortet. Tages der højde for denne 

fejlestimering vil punkterne nærme sig hinanden, 

hvilket fremgår af fejllinjerne i figur 6. Figuren 

illustrerer derfor, hvad en evt. fejlestimering af 

humusindholdet vil betyde for det endelige resultat 

af en zonering.
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Figur 7 viser resultatet af zoneringen i Værksteds-

område Grindsted. Farveinddelingen repræsente-

rer de tre linjer i figur 6, der opdeler de simulerede 

udvaskninger efter forskellige niveauer af følsom-

hed. Kortet er baseret på et kort, der blev publi-

ceret i forbindelse med det praktiske zonerings-

forsøg, der tidligere er udført i Værkstedsområde 

Grindsted (Nygaard m.fl., 2006b). I overensstem-

melse med resultaterne fra Nygaard m.fl. (2006b) 

er det hedesletten og områder med flyvesand, der 

Figur 6. Sortering af den 

simulerede udvaskning fra 

profilerne fra kvadratnettet 

efter volumenvægtet hu-

mus- og ler+siltindhold i den 

øverste meter af jorden (mo-

dificeret fra Nygaard, 2004). 

Røde punkter repræsenterer 

punkter, der indbefattede 

de 10 % af kvadratnettets 

sande profiler, der er mest 

følsomme over for udvask-

ning (særligt følsomme 

områder), lilla punkter 

repræsenter punkter, der 

er mere følsomme end det 

følsomste VAP-profil (poten-

tielt følsomme områder), og 

blå punkter repræsenterer 

profiler, der vurderes ikke 

at være følsomme. De tre 

linjer forsøger at opdele 

punkterne efter en gradueret 

følsomhed. Punkter under 

den røde linje vurderes at 

være særlig følsomme profi-

ler, punkter under den gule 

linje indbefatter ydermere 

profiler, der vurderes at være 

potentiel følsomme og punk-

ter under den grønne linje 

indbefatter ydermere profiler, 

der vurderes at være mindre 

følsomme. Grå punkter 

repræsenterer udregnede 

værdier for de ni prøve-

udtagningspunkter, mens 

sorte punkter repræsenterer 

prædikterede værdier for 

jordbundskortet ved de ni 

punkter. Fejllinjerne for vær-

dierne for prøveudtagnings-

punkterne repræsenterer 

den mulige usikkerhed, der 

knytter sig til fejlprædikterin-

gen af humusindholdet. De 

sorte og grå symbolers form 

repræsenterer henholdsvis 

hedeslette, flyvesand og bak-

keø (se signaturforklaring på 

figur 4 og 5).

Figur 7. Zoneringsresultat 

for Værkstedsområde 

Grindsted. Farveinddelingen 

repræsenterer de tre linjer i 

figur 6. (OSD: Områder med 

Særlige Drikkevandsinteres-

ser).

fremstår som mest pesticidfølsomme. Områdets 

østligste del, der ligger tættest på den oprindelige 

isrand, er generelt mere følsomt end den vestligste 

del. Store dele af disse områder er kategoriseret 

som drikkevandsområder med særlige drikke-

vandsinteresser (OSD), som det fremgår af figur 7.

Figur 8 viser zoneringsresultatet for hele landet. 

Det er først og fremmest i Vestjylland og Sønder-

jylland, der ses store sammenhængende områ-

der, der vurderes at være særligt eller potentielt 

følsomme overfor udvaskning af pesticider. De 

følsomme områder befinder sig hovedsageligt in-

denfor de områder, der også i Værkstedsområdet 

blev vurderet som værende følsomme områder 

dvs. hedeslette, flyvesand og sandet bakkeø. Som 

det fremgår af tabel 1 udgør andelen af særligt føl-
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somme områder 2 % (svarende til lidt over 20.000 

hektar) af dyrkede sandede jorde i Danmark 

(fraregnet lavbundjordsjorde).

For at fremstille nogle mere sammenhængende 

zoneringsområder er der foretaget en aggregering 

af tre forskellige zoneringskriterier. Zoneringskri-

terium 1 indbefatter særligt følsomme områder, zo-

neringskriterium 2 indbefatter zoneringskriterium 

1 samt potentielt følsomme områder, zonerings-

kriterium 3 indbefatter zoneringskriterium 2 samt 

mindre følsomme områder. 

Følsomhed Areal (hektar) %

Særligt følsomme 

områder
20.138 2

Potentielt følsomme 

områder
43.288 4

Mindre følsomme 

områder
79.338 7

Ikke særligt følsomme 

områder
955.688 87

Tabel 1. Areal og andel af 

pesticidfølsomme sandede 

områder i Danmark frareg-

net ikke-dyrkede områder og 

lavbundsjorde.

Figur 8. Zoneringsresultat 

for hele Danmark (fraregnet 

Bornholm). Farveinddelingen 

repræsenterer de tre linjer i 

figur 6. Jorde med et lerind-

hold større en 10 % indgår 

ikke i zoneringskonceptet for 

sandede jorde. ”Ikke med-

regnede arealer” indbefatter 

ikke-dyrkede områder (byer, 

skov, etc.) og lavbundsjorde.
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Aggregeringen er foretaget med en speciel bil-

ledsegmentationsteknik (Baatz m.fl. 2008), der 

reducerer uregelmæssigheder og identificerer 

homogene pixelgrupper således, at der så vidt 

muligt optræder sammenhængende områder 

på kortet.

Resultatet af aggregeringen fremgår af figur 

9a, hvor de tre forskellige kriterier er afbilledet. 

På figurerne er ikke-landbrugsarealer (byer, 

skov, vådområder, etc.) afbilledet med mørke 

farver. For zoneringskriterium 1 (figur 9a) ses 

det, at store dele af området, der ligger inden 

for OSD, ikke er dyrket. Det samme gælder for 

zoneringskriterium 2 (figur 9b). Zoneringskri-

terium 3 (figur 9c) indbefatter størsteparten af 

det nordligste OSD, hvor store dele består af 

dyrkede områder.

3.4 Anvendelse af supplerende arealre-

laterede data

I forbindelse med pesticidzoneringen vil det 

være muligt at inddrage andre arealrelaterede 

data, der knytter sig til landbrugspraksis. Figur 

10 og 11 viser data aggregeret til sogneniveau 

og er eksempler på mulige temaer, der kan 

indgå i zoneringen.

Figur 10 viser et landsdækkende kort over dæk-

ningsbidraget, som viser sig størst i Vestjylland, 

hvilket afspejler husdyrtætheden og kartoffel-

Figur 9. Aggregerede 

zoneringskriterier. a) Zone-

ringskriterium 1: Indbefatter 

særligt følsomme områder, 

b) Zoneringskriterium 2: Ind-

befatter Zoneringskriterium 

1 samt potentielt følsomme 

områder og c) Zonerings-

kriterium 3: Indbefatter 

zoneringskriterium 2 samt 

mindre følsomme områder. 

Mørke områder repræsen-

terer ikke-landbrugsarealer 

(byer, skov, vådområder, etc.) 

(OSD: Områder med Særlige 

Drikkevandsinteresser).

dyrkning. Det antages, at der er et vist sammenfald 

mellem de store dækningsbidrag og høj følsom-

hed for pesticidudvaskning.

Figur 11 viser jordens rodzonekapacitet fordelt over 

Danmark, der angiver, hvor meget vand, der er til 

rådighed for planterne. Kortet afspejler til en vis 

grad jordens naturlige dyrkningspotentiale. Som 

der fremgår af kortet, har de meget sandede om-

råder i Vestjylland en ringe rodzonekapacitet. Disse 

jorde vil derfor være udsatte for stres i forbindelse 

med en tørkeperiode i vækstsæsonen. Som ventet 

er der stort sammenfald mellem områderne med 

lav rodzonekapacitet og høj pesticidfølsomhed. 

Figur 12 viser omfanget af kartoffeldyrkning i 

Danmark. Som det fremgår af figuren koncentre-

rer kartoffeldyrkningen sig på de mest sandede 

jorde i Danmark altså de områder, hvor risikoen for 

pesticidudvaskning vurderes at være høj. Dyrkning 

af kartofler er samtidig en dyrkningsform, hvor 

behandlingshyppigheden med pesticider vurderes 

at være høj. Andre dyrkningsmæssige betragtnin-

ger kunne ligeledes med fordel indgå i zonerings-

grundlaget.

Formålet med dette projekt har ikke været at 

komme med et detaljeret forslag til landbrugsmæs-

sige restriktioner i de udpegede områder. Anvendt 

som et forvaltningsværktøj kunne en anbefaling 

være at omlægge landbrugsdriften på de disse 
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Figur 10. Kort over dyrk-

ningspotentialet/dæknings-

bidraget i Danmark. Data, 

der er anvendt til at beregne 

standard bruttoavancen 

(SDB) pr. hektar i forhold 

til det nationale SDB. Data 

baserer sig på statistikker på 

sogneniveauer fra 1999 fra 

Danmarks Statistik. Standar-

den bruttomargin pr. ha er 

beregnet for bedrifter med 

korn og andre markafgrøder.

Figur 11. Jordens dyrknings-

potential vurderet ud fra rod-

zonekapaciteten. En simpel 

måde at angive jorden natur-

lige dyrkningspotentiale på 

er jordens rodzonekapacitet. 

Denne værdi angiver, hvor 

meget vand der er til rådig-

hed for planternes vækst 

ved vækstsæsonens start. 

Det viste kort er beregnet 

for vinterhvede og er en 

kombination af kendskab 

til plantens rodudvikling og 

jordens vandholdende evne.
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Figur 12. Omfanget af 

kartoff eldyrkning i Danmark 

i 2003.

arealer til driftsformer uden eller med meget be-

grænset anvendelse af pesticider. Samtidig kunne 

det anbefales at have permanent græsdække eller 

meget græs i sædskiftet for, på lang sigt, at hæve 

jordens kulstofindhold.
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4 Konklusion

På trods af et begrænset prøveantal og dermed 

et relativt lille sammenligningsgrundlag vurderes 

det, at det eksisterende datasæt (jordbundskortet), 

der beskriver fordelingen af ler (<2 μm) + finsilt 

(2-20 μm) er af en tilstrækkelig kvalitet til at kunne 

anvendes i forbindelse med pesticidzoneringen i 

Værkstedsområde Grindsted. Ud fra de ni punktop-

lysninger, der blev brugt til valideringen af det 

eksisterende datasæt vurderes det, at kortet over 

fordelingen af jordens humusindhold er overpræ-

dikteret set i forhold til de målte værdier for de 

ni prøveudtagningspunkter i værkstedsområdet. 

Kortet over jordens humusindhold menes derfor 

ikke at være af en tilstrækkelig høj datakvalitet. 

Generelt tages der forbehold for det begrænsede 

prøveantal, som denne sammenligning er baseret 

på. Ud fra sammenligning af analyseresultater fra 

tre laboratorier og to metodeprincipper dokumen-

terer projektet, at på trods af metoderelaterede for-

skelle i bestemmelsen af finfraktionen så er selve 

konceptparametrene (silt+ler) og humusindhold 

forholdsvist robust over for forskelle i laboratorier 

og metodevalg.

Som en konsekvens af jordens iboende variabilitet 

varierer konceptparametrene betragteligt inden 

for de enkelte landsskabselementer. Det forventes 

også, at de enkelte konceptparametre kan variere 

betragteligt på pixel-/markniveau. Værdierne fra 

jordbundskortet, der bruges i pesticidzonerings-

konceptet er middelværdier og betragtes derfor 

som værende den meste sandsynlige værdi inden 

for de enkelte pixels. Der vil derfor være områder 

på marken, der både kan være mere eller mindre 

risikofyldte end den prædikterede zoneringsrisiko.

Usikkerheden på den kortbaserede bestemmelse 

af humusindholdet betyder, at de ni prøveudtag-

ningspunkter klassificeres som værende mere pe-

sticidfølsomme, når målte data anvendes overfor 

de prædikterede følsomheder baseret på værdier 

fra jordbundskortet. Det vurderes, at en forbedring 

af det eksisterende kortgrundlag i forhold til forud-

sigelse af humusindhold i jordprofilerne vil styrke 

zoneringen og dermed anvendeligheden af data i 

en forvaltningsmæssig sammenhæng. Det vurde-

res, at anvendelse af konceptet, fortrinsvis baseret 

på en bedre humusforudsigelse i kombination 

med andre landbrugsrelaterede oplysninger, kan 

anvendes som et forvaltningsværktøj til praktisk 

zonering af sandede jordes pesticidfølsomhed. 

I forbindelse med gennemførelsen af KUPA-sand-

projektet og udarbejdelsen af denne rapport er 

der ikke arbejdet med udvikling af forebyggende 

tiltag eller dyrkningsanbefalinger. I en forvaltnings-

sammenhæng kan konceptet vejlede i forhold til 

eksempelvis at omlægge landbrugsdriften på de 

pesticidfølsomme arealer til driftsformer uden eller 

med meget begrænset anvendelse af pesticider. 

Samtidig kan konceptet give basis for anbefalinger 

som permanent græsdække eller en introduktion 

af mere græs i sædskiftet for på lang sigt at hæve 

jordens humusindhold.
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Bilag A

Sammenligning af analyser på tværs af labora-

torier og metoder

I projektet blev kulstof- og teksturanalyse udført 

på tre forskellige laboratorier: Institut for Agroø-

kologi (AU), GEUS samt det private analysefirma 

AGROLAB. I projektets teksturanalyser blev to 

principper for bestemmelse af de finkornede 

fraktioner silt og ler anvendt: Hydrometermetoden 

(AU og AGROLAB) og sedimentationscentrifuge-

ring (GEUS). Princippet for teksturanalyserne ved 

henholdsvis AU og AGROLAB er enslydende: De 

lufttørrede prøve 2 mm-sigtes. Fraktionen mindre 

end 2 mm dispergeres i en pyrofosfatopløsning og 

ler- og siltindholdet bliver derefter bestemt med 

et hydrometer (flydevægt). Ved GEUS foretages be-

stemmelsen af ler- og siltindholdet ved en partikel-

centrifugering, hvor enkeltpartiklerne inden da er 

blevet separeret med håndkraft i en agatmorter og 

derefter behandlet med ultralyd i vandig opløsning 

i 5 minutter. Efterfølgende separeres i fraktionerne 

>20 μm og < 20 μm i slemmeflaske. Fraktionen 

>20 μm vådsigtes gennem 63 μm sigte, så det 

bliver muligt at beregne >63 μm og 63-20 μm 

fraktionen. Til bestemmelse af fraktionen 20-2 

μm anvendes partikelstørrelses centrifugering på 

fraktionen < 20 μm. Bestemmelsen foretages i 

demineraliseret vand og der separeres i 2-20 μm 

og < 2 μm fraktioner.

Humusindholdet blev ikke målt direkte i projektet 

men estimeret ud fra de målte indhold af totalt 

organisk kulstof (TOC). Humusindholdet i prøverne 

estimeret ved at dividere målte TOC-værdier med 

0,587 (Van Bemmelen-faktoren). Princippet for kul-

stofbestemmelserne i projektet er, at der foretages 

en total forbrænding af prøven i rent ilt efterfulgt 

af fjernelse af vand og måling af det dannede 

kuldioxid ved infrarød måling på (LECO CNS-1000 

på AU, LECO CS-200 på GEUS). Ved GEUS er der 

både bestemt totalt organisk kulstof (TOC) og TC 

(sum af organisk og uorganisk kulstof). Forskel-

len mellem de to analyser er en syrebehandling 

som forberedelse til TOC bestemmelsen, mens 

TC bestemmes uden nedsyring. Nedsyringen før 

TOC-bestemmelsen udføres ved at afveje ca. 300 

mg materiale (<250 μm), som behandles med 

saltsyre af to omgange. Til selve bestemmelsen af 

i både TC og TOC analysen afvejes ca. 50 mg tør-

ret materiale i en digel, hvorefter forbrændingen 

af materialet sker ved en temperatur på mellem 

1000 og 2000 °C under tilførsel af ren ilt. Selve 

målecellen er en IR-målecelle, der måler mæng-

den af den frigivne CO2.

De tre laboratorier har uafhængigt af hinanden 

bestemt finfraktionerne og det totale kulstofind-

hold for prøverne udtaget i de ni punkter i de 

to dybder. Projektet er ikke designet til at sam-

menligne metoderne, men forskellene i resultater 

understreger vigtigheden af metodevalg i forhold 

til en zonering for pesticidfølsomhed. Resulta-

terne fra laboratorieanalyserne gives i tabel A.1, 

og en grafisk sammenstilling af de tre centrale 

parametre silt, ler og humus gives i figur A.1. Som 

det ses af tabel A.1 og figur A.1 er der generelt stor 

overensstemmelse for det estimerede indhold af 

humus for de analyserede prøver. Regressionerne 

har R2-værdier i intervallet 0,86 til 0,99. Især mel-

lem bestemmelser udført på AU og GEUS er der 

stor overensstemmelse med en regressionshæld-

ning tæt på 1 og et snævert konfidensinterval.
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Punkt Horisont
Landskabsele-

ment

Ler % Silt % Humus %

GEUS AU AGRO-

LAB

GEUS AU AGRO-

LAB

GEUS AU AGRO-

LAB

2 Ap Hedeslette 0,8 5,2 4,9 6,2 2,9 2,3 1,3 1,7 1,8

3 Ap Hedeslette 1,2 5,7 5,1 5,2 3,5 2,8 1,6 1,9 1,9

3-2 Ap Hedeslette 1,1 6,2 5,5 7,5 4,0 2,9 1,6 1,9 1,8

5 Ap Flyvesand 0,9 3,1 2,5 4,2 3,0 1,0 2,0 2,3 2,2

5-2 Ap Flyvesand 0,6 3,6 3,2 4,2 2,0 1,0 2,2 2,4 2,4

6 Ap Flyvesand 0,6 3,6 4,2 5,0 2,9 1,1 2,9 3,2 3,0

6-2 Ap Flyvesand 0,6 4,1 4,4 4,9 3,0 1,0 3,0 3,2 4,6

11 Ap Bakkeø 2,5 5,2 5,4 7,1 5,0 3,3 1,8 1,8 1,9

14 Ap Bakkeø 2,5 6,2 5,9 5,4 3,4 1,9 1,4 1,5 1,6

2 B Hedeslette 0,2 4,1 4,0 2,1 1,5 1,2 0,9 1,0 1,1

3 B Hedeslette 0,7 3,5 4,1 2,1 1,5 1,1 0,4 0,6 0,7

3-2 B Hedeslette 1,2 4,5 4,3 2,7 2,0 1,4 0,7 0,7 1,2

5 B Flyvesand 0,7 3,5 3,7 3,0 1,5 0,2 1,5 1,7 1,8

5-2 B Flyvesand 1,0 4,0 3,2 3,3 1,5 0,2 2,0 2,1 1,9

6 B Flyvesand 0,8 2,0 2,8 0,9 1,5 0,1 0,8 0,9 0,9

6-2 B Flyvesand 0,7 2,0 1,9 2,3 2,4 0,5 1,2 1,3 1,4

11 B Bakkeø 3,5 6,2 6,1 4,6 3,9 2,4 0,6 0,6 0,7

14 B Bakkeø 2,5 6,0 5,7 2,8 2,0 2,0 0,6 0,6 0,7

En større forskel ses for bestemmelse af ler og silt 

i de fine teksturfraktioner (tabel A.1). Som beskre-

vet i metodeafsnittet er de finkornede fraktioner 

bestemt efter to metodeprincipper: Hydrometer 

(også kaldet flydevægt) som anvendes på AU og 

AGROLAB og centrifugering som anvendes på 

GEUS. Når de enkelte fraktioner betragtes (ler og 

silt) er der tydelige forskelle mellem resultaterne, 

der opnås for de to metodeprincipper. Sådanne 

metoderelaterede forskelle er kendt fra litteraturen. 

I dette projekt gav sedimentationscentrifugerin-

gen på GEUS et generelt laver indhold af ler set 

i forhold til hydrometermetoden. En tilsvarende 

forskel er beskrevet for bestemmelser af ler ved 

anvendelse af laserbaserede teknikker overfor 

hydrometermetoder. Her gav hydrometermeto-

den et lerindhold der var næsten to gange større 

end tilsvarende bestemmelser udført med laser 

diffraktion (Di Stefano m.fl., 2010). I KUPA sandkon-

ceptet er det summen af silt- og lerfraktionen, der 

anvendes, og af figur A.1 ses det, at der generelt 

er god overensstemmelse mellem summen af 

ler- og siltfraktionen bestemt på de tre laborato-

rier. Det statistiske grundlag er begrænset med 

kun 18 prøver, men en ANOVA på de etablerede 

finfraktionsdata viser, at der formodentlig er en 

laboratorierelateret effekt (p = 0,06), mens der 

Tabel A.1. Sammenligning af 

analyseresultaterne mellem 

de tre forskellige laboratorier 

ved henholdsvis GEUS, AU 

og AGROLAB.

var mindre belæg for at påvise afhængighed af 

metodeprincippet (p = 0,1). Der tages forbehold for 

det begrænsede prøveantal, men anvendelsen af 

tre laboratorier og to metodeprincipper i projek-

tet dokumenterer således, at mens der kan være 

metoderelaterede forskelle i fordelingen mellem ler 

og silt i finfraktionen så er selve konceptparamete-

ren (silt + ler) forholdsvist robust over for forskelle i 

laboratorier og metodevalg.

Som beskrevet i metodeafsnittet er humus indhol-

det estimeret ud fra målte værdier af totalt kulstof 

i de udtagne prøver. Sammenhængen mellem TC 

og TOC i de 18 prøver blev undersøgt på GEUS 

og resultaterne vises i figur A.2. Når prøverne fra 

Ap- og B-horisonterne betragtes samlet ses det, at 

ca. 85 % af det totale kulstofindhold stammer fra 

organiske forbindelser.
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Figur A.1. Sammenligning 

af resultater for tekstur og 

estimeret humus indhold 

baseret på målinger fra AU 

(agrisci), AGROLAB (agr_lab) 

og GEUS. Værdier for de 18 

prøver er vist med cirkler, re-

gressionslinjen er indtegnet 

(-), 95 % konfidensintervallet 

er markeret med blå farve 

og grænseområdet for 95 % 

prædiktion er angivet med 

stilplet linje. Den model-

lerede regression og de 

tilhørende R2-værdier er 

angivet.

 SUM ler + silt   
 

   
 Y=0,92*x-0,72 / R2=0,89 Y=0,75*x+1,69 / R2=0,68 Y=0,89*x+2,28 / R2=0,88 

Ler   

 

   
 Y=0,84*x+0,57 / R2=0,89 Y=0,96*x+3,09 / R2=0,49 Y=1,03*x+3,10 / R2=0,46 

Silt   
 

   
 Y=0,76*x-0,55 / R2=0,66 Y=0,41*x-0,19 / R2=0,58 Y=0,49*x+0,63 / R2=0,74 

Humus (Estimeret)   
 

 Y=1,07*x+0 / R2=0,86 Y=1,17*x+0,43 / R2=0,87 Y=1,08*x-0,05 / R2= 0,99  

Figur A.2. Sammenhæng 

mellem totalt organisk kul-

stof (TOC) og totalt kulstof 

(TC). Den viste regression er 

Y=0,85* - 0,15 / R2=0,88.
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