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Förord 

 
 

Detta är en kandidatuppsats skriven vid institutionen för Geo- och 

Ekosystemvetenskaper, enheten för Naturgeografi och Ekosystemanalys, vid Lunds 

Universitet 2010.  

Författarna vill tacka handledarna Karin Hall och Charlotte Sparrenbom för deras 

engagemang och synpunkter. Ett tack riktas också till Stina Adielsson med kolleger 

på SLU i Uppsala som tillhandahållit data som gjort denna studie möjlig. 

De kartor och den geografiska information som presenteras i uppsatsen är 

medvetet otydliga och generaliserade. Detta har skett i syfte att skydda de enskilda 

lantbrukarna, då de lovats anonymitet. 

Författarna har gjort en gemensam insats och utfört huvuddelen av arbetet 

tillsammans. Då det är ett formellt krav att varje kapitel ska ha en ansvarig författare 

har vi valt att dela upp det enligt nedan. 
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 Abstract 

 
This bachelor thesis, written at the Department of Earth and Ecosystem Sciences at 

Lund University in 2010, discusses the movement of pesticides in the ground. The 

aim of the study is to examine the potential impact that the ground properties have on 

the movement of pesticides to and with groundwater. The ground properties that will 

be considered are the hydraulic conductivity and the depth of the unsaturated zone. 

Studies regarding the quality of groundwater are currently of great importance as 

peoples in many areas rely on groundwater for drinking and sanitary purposes. 

Pesticides are a vital part of modern farming, as they are used for a wide range of 

purposes, mainly to eliminate weeds and to protect crops from vermin. Pesticides 

were initially discovered in the groundwater at the start of the 1980’s, the discovery 

was unexpected as pesticides were thought to be immobile when in the ground.  

The studied area, situated in southern Skåne, Sweden, consists of 95% cultivated 

land and is dominated by clayey sandy moraines. Interviews with farmers active in the 

area have been conducted since 1990, and based on these interviews records have 

been created mapping the pesticide use. Furthermore, pesticide sampling has been 

carried out in two wells located in the studied area since 2004. 

Geographical Information Systems (GIS) were used to analyse the potential 

relationship between the two ground parameters and the pesticides’ occurrence in the 

groundwater, and SPSS was used as a statistical tool to calculate the significance of 

the results. 

Results indicate that the soils where detected pesticides were spread have a higher 

hydraulic conductivity than the soils where undetected pesticides were spread. No 

significant difference in the depth of the unsaturated zone was found, a reason for this 

result is thought to be because of lacking precision in the data and the accuracy of the 

instruments used. 

As GIS is a suitable tool to combine various kinds of data with spatial 

information, further studies of this kind will be useful in order to create accurate 

simulations of the movement of pesticides in ground water.  

 

 
Key words: Geography, physical geography, groundwater, pesticides, GIS, hydraulic 
conductivity, unsaturated zone 



  
 

 



  
 

Bekämpningsmedel; Bra för maten, dåligt för vattnet? 
 

En populärvetenskaplig sammanfattning 

Att ha tillgång till rent vatten är livsviktigt för människan. Trots detta saknar nästan 

hälften av jordens invånare tillgång till vatten av hög kvalitet. Eftersom mycket av det 

vatten vi använder tas upp ur marken, från grundvattnet, så är det viktigt att inte 

förorena grundvattnet med ämnen som kan vara skadliga för människor eller för 

naturen. 

Bekämpningsmedel, pesticider, används för att skydda böndernas åkrar mot ogräs 

och skadedjur. De är en viktig del av det moderna jordbruket. Men trots detta, och 

trots att pesticider av olika slag använts i över hundra år, så är det inte helt klart hur 

pesticider rör sig när de väl har hamnat i marken. Ibland händer det att de tar sig 

genom marken och hamnar i grundvattnet, detta kan då innebära en risk för människor 

och natur. 

Vi har undersökt vad som bestämmer hur pesticiderna rör sig i marken. Den första 

faktor vi tittat på är markens genomsläpplighet, det vill säga hur lätt vatten kan röra 

sig under markytan. Vi har även tittat på den omättade zonens djup, vilket betyder att 

vi undersökt hur djupt det är mellan markytan och grundvattnet. Vi trodde att mark 

som har en hög genomsläpplighet och en grund omättad zon har störst risk att läcka 

pesticider till grundvattnet. Undersökningen gjorde vi med hjälp av ett geografiskt 

informationssystem, GIS. GIS är ett program där man kan lägga in information om 

olika pesticider och sedan kombinera detta med information om djupet ner till 

grundvattnet och markens genomsläpplighet. 

De resultat vi fick visade att jordens genomsläpplighet spelar roll eftersom 

pesticider verkar röra sig lättare genom mer grovkorniga jordar som har stor 

genomsläpplighet. Dock fick vi inget resultat som visade att den omättade zonens 

djup spelade någon roll. Vi tror att detta beror på att vi inte hade tillräckligt bra 

information om hur den omättade zonen såg ut och att våra mätinstrument inte var 

tillräckligt noggranna. Trots detta tror vi att GIS är ett bra verktyg som kommer att 

användas mycket i framtiden för att avgöra hur stor risken är för olika föroreningar att 

nå ner till grundvattnet. 

 
Nyckelord: Geografi, naturgeografi, grundvatten, pesticider, GIS, hydraulisk 
konduktivitet, omättad zon 
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1. Inledning 
 
I det här avsnittet ges en introduktion till ämnet samt en teoretisk bakgrund till 
pesticiders transportvägar och vattens rörlighet och förekomst i mark. 

1.1 Bakgrund 

När FN år 2000 satte upp mål för det nya millenniet inkluderades kravet att alla 

människor ska ha tillgång till rent dricksvatten och acceptabla sanitära faciliteter som 

ett av delmålen (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2008). 

Trots detta saknar närmare hälften av jordens invånare kontinuerlig tillgång till rent 

vatten. 

Grundvatten spelar i flera länder en mycket stor roll inom vattenförsörjning och 

motsvarar ca 25-30 % av det totala vattenuttaget i världen (Younger, 2006). För att 

det ska vara möjligt att nå FN:s mål krävs det således en hållbar förvaltning av 

jordens grundvattenresurser.  

Vikten av att vårda de grundvattentillgångar som finns är stor även i Sverige, då vi 

har ett betydande uttag av grundvatten för hushållsändamål. Detta klargjordes bland 

annat i april 1999, då riksdagen antog femton nationella miljömål, där ett av målen 

var att ha grundvatten av god kvalitet (Naturvårdsverket, 2009). Att ha grundvatten av 

god kvalitet innebär att det ur grundvattnet ska kunna utvinnas dricksvatten av god 

kvalitet samt att grundvattnet ska skapa förutsättningar för växt- och djurliv i 

ytvattendrag. För att uppnå detta mål utsågs Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU) till ansvarig myndighet. 

Betydelsen av ett högkvalitativt grundvatten framgår även i Europaparlamentets 

och Rådets Direktiv 2000/60/EG där det klargörs att alla medlemsländer skall 

”säkerställa en gradvis minskning av förorening av grundvattnet och förhindra 

ytterliggare förorening” (Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 2000). 

Vidare nämns att högkvalitativt grundvatten är en förutsättning för en 

vattenanvändning som är hållbar, rättvis och balanserad . 

Människor på flera platser är direkt beroende av grundvattnet för utvinning av 

dricks- och hushållsvatten. I länder som Danmark och Österrike utgörs över hälften av 

det uttagna vattnet av grundvatten. I Sverige är den siffran också närmare 50 %, och 

flera områden förlitar sig på grundvattnet som sin huvudsakliga tillgång för 

vattenutvinning (Eriksson et al., 1970). Så är fallet i Kristianstadområdet i Skåne 

(Englöv et al. 2001). I området runt Kristianstad ligger en av Sveriges största 
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grundvattentillgångar, vilken klassas som riksintresse för vattenförsörjning (Englöv et 

al. 2001). Ett av de största hoten mot vattenförsörjningen anses här vara antropogen 

spridning av ämnen som påverkar grundvattnets kvalitet såsom bekämpningsmedel, 

pesticider. Enligt Hagerberg (2007) syns i Kristianstadområdet en tydlig antropogen 

påverkan på grundvattenkvaliteten, detsamma gäller för vissa områden på Österlen 

och Bjärehalvön. Den antropogena spridningen av pesticider beror till stor del på 

markanvändningen, då markanvändningen avgör vilka ämnen som sprids ut och i 

vilka mängder. Ett av de stora hoten mot för grundvattnets kvalitet är de diffusa 

utsläpp som spridningen av pesticider för lantbruksändamål genererar (Englöv et al. 

2001). Övriga hot inkluderar punktutsläpp av förorenande ämnen samt läckage av 

växtnäringsämnen. 

Pesticider är en viktig del av det moderna lantbruket då de skyddar mot angrepp 

av skadedjur, svampar och framförallt konkurrens av ogräs vilka samtliga kan minska 

eller helt förstöra en skörd (Kemikalieinspektionen, 2009). Ur ekonomisk synvinkel är 

det ofta en nödvändighet för lantbrukaren att använda pesticider då en utebliven skörd 

skulle få stora ekonomiska konsekvenser.  

För att bedöma vilka risker som förekommer i samband med att sprida pesticider 

så krävs det kunskap om hur pesticider rör sig i mark och vatten. Detta är emellertid 

kunskap som inte alltid finns tillgänglig, då forskningen inom just 

grundvattenområdet bitvis är bristfällig (Tuxen et al. 2000). För att förbättra 

kunskapen om risker associerade med spridning av pesticider, upprättade Törnquist et 

al. (2007) år 1996 en databas som samlade information om pesticider i både ytvatten 

och grundvatten. Databasen innehåller information från större delen av Sveriges 

kommuner för perioden 1985-2005. 

Knutsson & Morfeldt (1973) menar att markens beskaffenhet har stor betydelse 

för hur pesticider rör sig i marken och i vilken utsträckning de når grundvattnet. Med 

markens beskaffenhet avses huvudsakligen jordlagrenas sammansättning, kornstorlek 

och mängden organiskt material. En annan parameter som också tros ha betydelse är 

enligt Silvia Diaz-Cruz & Barcelo (2008) den omättade zonens djup, det vill säga på 

vilket djup under markytan som grundvattnet ligger på. 

Utöver markens beskaffenhet och den omättade zonens djup så kan även landskapets 

dränering och dikning påverka i vilken utsträckning vatten infiltrerar ner till 

grundvattnet. Då pesticider används för en lång rad åtgärder inriktade på olika 

ändamål så skiljer de sig i sin kemiska sammansättning (kemikalieinspektionen, 
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2009). Den kemiska sammansättningen styr ämnenas benägenhet att brytas ned eller 

absorberas när de hamnar i marken, olika pesticider har därmed olika rörlighet. 

I södra Skåne har det sedan 1990 gjorts intervjuer med lantbrukare, samtliga 

aktiva inom samma avrinningsområde (Kreuger, 1998). Intervjuerna, gjorda av 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, används för att kartlägga och 

kvantifiera de pesticider som sedan 1990 spridits på åkrarna i området. Denna 

kartläggning görs i syfte att undersöka pesticidernas beteende, det vill säga hur de rör 

sig i mark och ytvatten, men även huruvida de bryts ner eller ackumuleras. En 

målsättning är också att utvärdera vilken, om någon, miljöpåverkan de kan komma att 

ha (Kreuger, 1998).  Resultaten visade på att det finns ett samband mellan de 

pesticider som spritts i området och dess förekomster i ytvattnet vid 

provtagningsstationen i områdets sydöstra del. Pesticiderna korresponderade 

tidsmässigt med spridningstillfället då de högsta koncentrationerna uppmätts i 

anslutning till dessa tidpunkter. Koncentrationerna av pesticider minskade under 

studiens gång då mängden pesticider som spridits ut minskade, vilket skedde på grund 

av rådgivning till lantbrukarna.   

Som ett led i att vidga studien till att inkludera grundvatten påbörjades 2004 

provtagningar för pesticidförekomster i fyra brunnar. Provtagningarna utfördes fyra 

gånger per år.  

Hur pesticider förekommer och transporteras i grundvatten kan skilja sig avsevärt 

från deras beteende i ytvatten då det är ett mycket längre tidsintervall som gäller. 

Törnquist et al. (2007) belyser detta faktum då de i sin studie visar att de vanligast 

förekommande pesticiderna inte har visat någon väsentlig minskning i grundvattnet 

under perioden 1985-2005, detta trots instiftandet av kemikalieinspektionens kampanj 

”Säker bekämpningsmedelsanvändning” och trots att förekomsten av höga 

pesticidkoncentrationer i ytvattnet minskat väsentligt. Ytvattnet visade till skillnad 

från grundvattnet ett mer fluktuerande beteende där uppmätta maxkoncentrationer 

kunde kopplas till ett bestämt spridningstillfälle av pesticiden.  

Studier av pesticiders beteende är idag av stor vikt då den pågående 

klimatförändringen till synes kommer att medföra förändringar även för 

jordbrukslandskapet. Förändringar som bland annat består i nya förutsättningar för 

både det svenska och det internationella jordbruket. Även då det är osäkert hur dessa 

förändringar kommer att ta sig utryck så kommer lantbrukare att behöva anpassa sig 

till nya förhållanden. Dessa kan bestå av en längre växtsäsong kopplat till ett varmare 
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klimat, samt förändrade nederbördsmönster. En längre växtsäsong kommer troligtvis 

att resultera i att mer pesticider sprids och ett förändrat nederbördsmönster kan skapa 

behov för konstbevattning. Vidare kan ett varmare klimat visa sig gynnsamt för 

växthastigheten vilket kan komma att öka odlingsintensiteten och därmed trycket på 

jorden. Ett förändrat klimat kan även leda till att nya grödor kommer att odlas vilket 

leder till ett förändrat behov av pesticider.  Babenko (2009) menar att ett varmare 

klimat kan komma att skapa bättre grogrunder för både redan existerande 

skadeinsekter och för flera nya flera arter. Detsamma gäller för svampar och därmed 

användandet av fungicider (Ewalds och Wiik, 2009). Det är viktigt att ta hänsyn till 

hur ett års förhållanden kan skilja sig från ett annat, eftersom olika förhållanden 

skapar olika tillväxtförutsättningar för olika arter, vilket bestämmer behovet av olika 

pesticider.  

Slutligen tillkommer en ökande population medföra krav på en ökad produktivitet 

på befintliga åkrar, något som kan leda till ett ökat pesticidanvändande och 

intensivare konstbevattning.  

 

1.2 Pesticider: användning, spridning och transportvägar 

Pesticider, eller bekämpningsmedel som det även kallas, definieras enligt miljöbalken 

14 kap som: ”en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller 

motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller skada på egendom” (Miljöbalken, 14 kap).  

Pesticider är med andra ord ett ämne eller en blandning av ämnen som syftar till 

att döda eller förhindra förekomsten av skadedjur, mikroorganismer eller ogräs. 

Pesticider har använts länge, exempelvis använde man i Sverige på slutet av 1800-

talet svavel- och kopparpreparat inom jordbruket för att förhindra svampangrepp i 

potatis och frukt (Kreuger, 2009). Dock är det inte förrän under andra halvan av 1900-

talet som pesticider börjat användas i stor skala. Förutom i jordbruket används 

pesticider även inom skogsbruket och vid trädgårdsskötsel. Pesticider sprids med 

hjälp av allt från handhållna redskap till traktorer och på vissa platser även med 

flygplan.  

Förekomsten av pesticider i grundvatten upptäcktes i början på 1980-talet vilket 

var mycket oväntat då man inte förväntade sig att pesticider kunde röra sig genom 

marken (Yaron, 1989). Alla fynd av pesticider som återfinns i grundvatten och de 
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flesta pesticider som återfinns i ytvatten kommer från pesticider som färdats genom 

marken (Arias-Estévez et al, 2007).  

När en pesticid applicerats finns ett antal olika transportvägar, dessa illustreras i 

figur 1 nedan.  

 

Tidigare studier av Hessel et al. (1997) har också påvisat små förekomster av 

pesticider i regnvatten, detta får därför också betraktas som en möjlig transportväg. 

De huvudsakliga transportvägarna för pesticider till marken och därmed vidare till 

grundvattnet är dels via pesticider som sprids direkt på marken samt avrinning från 

pesticider som hamnat på växter (Arias-Estévez et al, 2007).   

En pesticids uppträdande och rörlighet i marken beror på en mängd processer så 

som ämnets kemiska karaktär, ad- och absorption/desorption, biologisk och kemisk 

nedbrytning, lakning, avrinning och förångning. Dessa processer styrs i sin tur av 

faktorer som pesticidens kemiska egenskaper, jordens struktur, pH, temperatur, 

markanvändning, markfuktighet, klimat och topografi (Yaron, 1989; Arias-Estévez et 

al, 2007). Tabell 1 sammanfattar några av de viktigaste faktorerna, dock finns inte 

utrymme att här gå in närma på alla faktorers påverkan.  

Förångning 
Pesticidapplicering 

Mark 

Vindspridning 

Grödor 

Upptag via 
rötter 

Avspolning 

Ytavrinning 

Vattendrag Grundvatten 

Lakning 

Utströmning 

Inströmning 

Infiltration 

Figur 1. Möjliga transportvägar för pesticider efter att de spridits 
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Pesticidegenskaper Jordförhållanden Platsegenskaper Klimat 

Kemisk struktur Lerhalt Mikrobiell aktivitet Vind 

Löslighet Kompaktion Lutning Solinstrålning 

Flyktighet Markfuktighet Växttäckning Temperatur 

Utsläppstyp punkt/diffust pH Markanvändning Nederbörd 

Tid för spridning Halt organiskt material   

 

Pesticider transporteras från marken till grundvattnet genom den omättade zonen 

antingen löst i vatten, via diffusion eller genom masstransport av jordpartiklar som en 

pesticid adsorberat till (Yaron, 1989).  

Adsorptionsprocesser spelar en viktig roll för hur rörlig en pesticid är i marken. 

Vid adsorption binds pesticiden till partiklar i marken med elektromagnetiska krafter. 

Enligt Spark och Swift (2002) tycks adsorptionen av vissa pesticider styras av halten 

organiskt material samt halten lera i marken. Både lera och organiskt material har 

laddade ytor som pesticider kan adsorberas på. En jord med mycket småkorniga 

fraktioner får även större specifik yta där pesticider kan adsorberas (Fetter, 2001).  

En jords lerhalt är också viktig med hänseende till dess förmåga att leda vatten 

och därmed pesticider lösta i vatten. Finkorniga jordar är mindre genomsläppliga än 

grovkorniga och därmed torde risken generellt sett vara mindre att föreningar når 

grundvattnet i exempelvis en lerig jord jämfört med en sandig jord. Dock kan det 

bildas sprickor eller så kallade makroporer i finkorniga jordar vid torka, dessa 

makroporer kan snabbt leda ner vatten till djupare jordlager (Yaron, 1989; Stenemo et 

al, 2007).  

Hur snabbt en pesticid bryts ner är också en viktig faktor för hur stor risken är för 

spridning till grundvattnet. Nedbrytningshastigheten beror bland annat på ämnets 

egenskaper, mikrobiell aktivitet, syrehalt, pH, adsorptions/desorptions-processer samt 

temperatur (Arias-Estévez et al, 2007; Albrechtsen et al, 2001). 

Nedbrytningshastigheten är normalt högst i de övre jordlagrena där det finns syre och 

mikrobiell aktivitet. Albrechtsen et al (2001) visade att pesticider som når ner till 

grundvattnet bryts ner mycket långsammare än ovanför grundvattennivån och i vissa 

fall inte alls under tiden som försöken pågick, vilket för vissa pesticider var upp till 

230 dagar.  

Tabell 1. Faktorer som styr pesticiders rörlighet och nedbrytning 
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Sammanfattningsvis är det många olika faktorer och processer, abiotiska, biotiska, 

fysiska och kemiska som tillsammans avgör hur lättrörlig och persistent en pesticid är 

i marken. Hur viktiga de olika faktorerna är varierar beroende på vilken pesticid man 

undersöker. Generellt kan man dock säga att finkorniga jordar med hög mullhalt är de 

som minst känsliga när det gäller risken för pesticidtransport till grundvattnet. 

 

1.3 Vattens förekomst och transport i marken 

Vatten förekommer i marken i flera olika former. Vattnet kan vara hårt bundet till 

partiklarna i marken genom adsorption eller förekomma mer eller mindre fritt i 

markens porer. Man kan dela in marken i fyra zoner utifrån förekomsten av vatten, 

markvattenzonen, sjunkvattenzonen, kapillärvattenzonen och grundvattenzonen 

(Knutsson & Morfeldt, 1973), se figur 2 på nästa sida.  

I grundvattenzonen är alla markens porer fyllda med vatten, det vill säga marken 

är helt mättad. Grundvattnets yta definieras som tryckytan där det hydrostatiska 

trycket är lika stort som atmosfärstrycket. Markvattenzonen begränsas nedåt av 

växternas rotsystem och uppåt av markytan. Det är härifrån växterna tillgodogör sig 

större delen av sitt vattenupptag. Sjunkvattenzonen är området mellan 

markvattenzonen och kapillärvattenzonen. Vatten dräneras under inverkan av 

gravitationen ner mot grundvattnet. Sjunkvattenzonens mäktighet varierar mycket och 

ibland saknas zonen helt. I kapillärvattenzonen stiger grundvatten upp i markens porer 

under inverkan av kapillära krafter. Zonen begränsas uppåt av den maximala kapillära 

stighöjden och nedåt av grundvattenytan. I kapillärvattenzonen kan markens 

vattenmättnad uppgå till 100 %, dock är detta inte grundvatten enligt definitionen 

ovan. Markvattenzonen, sjunkvattenzonen och kapillärvattenzonen brukar 

tillsammans benämnas för den omättade zonen.  
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När man undersöker  förekomsten av grundvatten kan man dela in jord och berglager i 

akvifärer, akvikluder och akvitarder (Fetter, 2001).  

En akvifär är en bildning som kan lagra och överföra vatten till en brunn i en 

betydande mängd. Akvifärer kan vara antingen öppna eller stängda. En öppen akvifär 

står i direkt kontakt med atmosfären via ett lager med material som har relativt hög 

permeabilitet så att vatten enkelt kan infiltrera ner till akvifären. En stängd akvifär är 

överlagrad med ett tätt material som vatten har svårt att transporteras genom, 

exempelvis ett mäktigt lager lera.  

En akviklud är ett lager som är i princip helt tätt så att vatten inte kan röra sig 

genom det. En akvitard är ett semipermeabelt lager som vatten kan röra sig långsamt 

genom. Grundvattnet befinner sig konstant i rörelse, om än långsamt, under inverkan 

av gravitationen. Grundvattnet rör sig alltid längs en hydraulisk gradient från områden 

med högre grundvattennivåer mot områden med lägre. Hastigheten med vilken vattnet 

rör sig beror dels på hur stor den hydrauliska gradienten är samt jordens 

genomsläpplighet (Fetter, 2001).  

 

 

Figur 2. Zonindelning av vattenförekomster i marken 

 

Markvattenzon 

 
Sjunkvattenzon 

 
Kapillärvattenzon 

 

Grundvattenzon 
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Ett materials genomsläpplighet, permeabilitet beror på dess så kallade hydrauliska 

konduktivitet (Fetter, 2001). Den hydrauliska konduktiviteten, K, kan beskrivas 

genom Darcys Lag: 

 

AiKQ ⋅⋅=  

 

Där Q är flödeshastigheten för vattnet uttryckt i m3/s, i är den hydrauliska gradienten 

och A är tvärsnittsarean för materialet som vattnet flödar genom. Den hydrauliska 

gradienten, i, är skillnaden i hydrauliskt tryck, h, över en viss längd, L.  

Den hydrauliska konduktiviteten är alltså en konstant som varierar mellan olika 

material. K har enheten m/s och kan definieras som hastigheten vattnet rör sig med i 

ett material, genom en mot strömningsriktningen vinkelrät tvärsektion när den 

hydrauliska gradienten är lika med 1 (Knutsson & Morfeldt, 1973).  

Ett materials hydrauliska konduktivitet beror främst på materialets kornstorlek. 

Stora korn ger stora porer i materialet vilket innebär att friktionsytan mellan vattnet 

och materialet blir mindre. Andra faktorer som påverkar den hydrauliska 

konduktiviteten är materialets packning, struktur, porernas kontinuitet och mängden 

innesluten luft i materialet. Generellt sett kan man säga att ju större 

mediankornstorleken är i ett material, desto större är den hydrauliska konduktiviteten 

och därmed genomsläppligheten. Grovsand har exempelvis K-värden på mellan ca 10-

2 och 10-4 m/s, vilket innebär en god genomsläpplighet. Den hydrauliska 

konduktiviteten hos en lera oftast är mindre än 10-9 m/s vilket är att betrakta som 

nästan helt tätt. 

 

1.4 Geografiska Informations System (GIS) 

 
Geografiska Informations System (GIS) är ett kraftfullt verktyg vid alla typer av 

rumsliga analyser. I ett GIS kan man kombinera många typer av rumslig information 

med varandra för att finna olika samband. Arias-Estévez et al. (2007) har pekat ut GIS 

som ett viktigt verktyg för att kartlägga pesticiders transport och spridning.  
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1.5 Syfte 

 
Flera tidigare studier har visat hur pesticider sprids via avrinning och ytvatten, och det 

har även gjorts ett antal studier över pesticiders spridning med grundvattnet (Kreuger, 

1998; Kreuger et al, 1999; Tuxen et al 2000).  Samtidigt är kunskapen om pesticiders 

rörelse i grundvatten betydligt sämre kartlagt, och detta trots att tillgång till 

högkvalitativt grundvatten är av största vikt, både i Sverige och i världen. Därför är 

syftet med vår studie att öka kunskapen om pesticiders spridning i grundvatten genom 

att undersöka relationen mellan hur pesticider infiltrerar till och sprids med 

grundvatten och vilken typ av jordart pesticiden spridits på. Den hypotes som studien 

har är att pesticider når grundvattnet i en större utsträckning då det sprids på jordar 

med en relativt stor kornstorlek, såsom sandiga jordar, och som har en tunn omättad 

zon. Denna hypotes baseras på de förberedande bakgrundsstudier vi gjort i ämnet 

(Yaron, 1989; Arias-Estévez et al, 2007; Knutsson & Morfeldt, 1973; Fetter 2001).  

Studien avgränsar sig till de förhållanden som gäller i studieområdet och fokus 

kommer att ligga på åtta pesticider som påträffats i grundvattnet. För att kartlägga 

sambandet mellan markens egenskaper och pesticiders rörelse kommer vi att använda 

oss av Geografiska Informations System (GIS). GIS har tidigare pekats ut som ett 

viktigt verktyg vid kartläggning av pesticiders rörelse i mark av bland annat Arias-

Estévez et al. (2007), och har använts av Stenemo et al. (2007). 
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2. Material och metod 

 

Detta kapitel kommer att ge en beskrivning av de data som använts samt en 

beskrivning av studieområdet. Det kommer även att beskriva metoden och 

tillvägagångssättet för analysen som gjorts. 

2.1 Studieområdet 

Studieområdet utgörs av en del av ett vattendrags avrinningsområde i sydvästra delen 

av Skåne, Sverige. Området som är 9 km2 stort består till största delen (95 %) av 

odlingsbar mark. Markytan ligger ca 45 meter över havet och är svagt kuperad. 

Området dräneras ursprungligen via vattendraget ut i Östersjön, men vattendraget är 

idag kulverterat inom området. I området finns ett flertal mindre våtmarker.  

Jordarterna i området domineras av leriga sandiga moräner samt morängrovlera. I 

övrigt utgörs området av glaciala och postglaciala fin-grovleror. Det förekommer 

även stråk av glacial och postglacial sand (fin-grov) samt ett flertal mindre områden 

med torv.  De kvartära avlagringarnas mäktighet i området uppgår till mellan 60-120 

m (Daniel, 1992). I huvudsak har de ytliga jordlagren den ungefärliga 

sammansättningen: 55 % sand, 29 % silt och 16 % lera med en halt av organiskt 

material på 2.5 % i de ytliga skikten (Kreuger 1998). Blockigheten i området är i 

allmänhet låg. 

Andersson (2010) har gjort en hydrogeologisk undersökning av området som visar 

att grundvattnet förekommer på ca 2 meters djup i en öppen akvifär bestående av de 

kvartära avlagringarna. Grundvattenflödet delas av en grundvattendelare någonstans i 

norra delen av området, dess exakta läge är ej fastställt ännu. Grundvattennivåerna 

söder om grundvattendelaren är tämligen väl kartlagda medan information om 

grundvattnets nivåer och strömningar norr om grundvattendelaren är okända. I den 

kartlagda delen av området går grundvattenströmningen i huvudsak från NV-SO för 

att slutligen dräneras ut i vattendraget i sydöstra hörnet av avrinningsområdet, se figur 

3 på nästa sida. 

Inom avrinningsområdet har SLU fyra brunnar där man fyra gånger per år tar 

grundvattenprover och undersöker pesticidhalten i dessa.  
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Figur 3. Studieområdet. De gröna pilarna visar ungefärliga 
strömningsriktningar för grundvattenflödet i området. 
Projektion: SWEREF 99 TM 
Data: Avrinningsområdets gränsdragning kommer från SLU, Uppsala och 
grundvattengradienter samt grundvattendelare från Andersson (2010) 

Dräneringssystem har 

sedan länge anlagts i 

stor skala i området. 

Tidigare dränerades 

området via öppna 

diken men under 

1960-talet 

installerades ett 

omfattande 

dräneringssystem där 

man täckte över de 

gamla dikena och 

ersatte dem med 

kulvertar. Idag är ca 

43 % av området 

dränerat med hjälp av 

ett regelbundet 

täckdikningssystem 

där dräneringsrören 

ligger på ett avstånd 

av 16 m från 

varandra (Kindblom, 

1963). I övriga delar 

av området 

förekommer 

täckdikning troligtvis 

mer oregelbundet, 

men det är oklart i vilken omfattning.  

I södra delen av avrinningsområdet ligger ett litet samhälle, i övrigt består byggnation 

av enstaka gårdar och hus. Ungefär 20 jordbrukare har sina gårdar inom 

avrinningsområdet och det finns ytterligare ett litet antal jordbrukare som brukar mark 

inom området. Avrinningsområdet utgör ett för denna del av Sverige typiskt 

jordbruksområde, där det i huvudsak odlas höstraps, höstvete, sockerbetor och 

vårkorn enligt en fyraårig växtföljd. 
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2.2 Data och programvara 

På grund av projektets tidsbegränsning har möjligheterna varit små till att samla in ny 

data utan det är främst redan tillgängliga data som använts i projektet. Området är 

dock som tidigare nämnts väl undersökt med avseende på pesticidanvändning och 

dess spridning till ytvattendrag. Till grund för den här studien ligger framförallt data 

som kommer från de undersökningar som Kreuger med kolleger vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU, genomfört i området 

 

Kartdata 

De data som använts i GIS-analyserna har i vissa fall redan funnits tillgängligt i 

digitalt format och i de fall det inte har funnits, har de digitaliserats för att kunna 

användas i GIS. Information om grundvattennivåer kommer till viss del från egna 

mätningar, samt från Andersson (2010).  

Höjdmodellen som använts i studien är Lantmäteriets GSD höjddata GRID 50+. 

Detta är höjddata i rasterformat med en upplösning på 50·50 meter och med ett 

medelfel i höjd på 2,5 meter. Utöver den höjdmodellen användes även information om 

fixpunkter för att kunna bestämma höjder i området med god precision. Dessa 

fixpunkter kommer från Lantmäteriets geodetiska arkiv, Gävle. Fixpunkterna anger 

höjden i meter över havet uppmätta i RH2000. Från Lantmäteriets digitala 

kartbibliotek laddades ett orthofoto över området ner vilket senare användes för att 

identifiera våtmarker inom området. 

Information om och kartor på avrinningsområdets utbredning hämtades från de 

tidigare studier som gjorts av Kreuger, SLU. Skiftesindelningen för de aktuella årtalen 

erhölls också från SLU i Uppsala. 

Uppgifter om de olika jordarternas utbredning i området kommer från en digital 

version av SGU: s jordartskarta. Data om grundvattennivåer och brunnsdjup kommer 

från Anderssons (2010) hydrogeologiska kartläggning av området samt från egna 

mätningar. Från Dikningsarkivet på Länsstyrelsen Skåne i Malmö erhölls information 

om förekomsten av täckdikning i området samt hur dikningsföretagen var utformade.  
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Spridningsdata 

Personliga intervjuer har gjorts med lantbrukare i området av Kreuger med kolleger 

på SLU. Intervjuerna redogör för vilka ämnen, doser och frekvenser pesticider spridits 

på de olika skiftena i området. De intervjudata som studien baseras på påbörjades 

1990 och fortlöper ännu. Spridningsdata som använts i den här studien omfattar åren 

2005-2006.  

 

Mätningar av pesticidhalter i grundvattnet 

 Halter av pesticider i grundvattnet kommer från mätningar i de två brunnarna SHG1 

(4m djup) och SHG2 (6m djup) som genomförts sedan 2004 av SLU. Mätningarna har 

gjorts fyra gånger per år och mäter substanser samt halter av funna pesticider i 

grundvattnet, den visar även spårförekomster då halterna varit under respektive 

pesticids detektionsgräns. Provtagningsdata från brunnarna som använts i studien  

innefattar åren 2005-2007. 

 

Programvaror och analysverktyg 

För den GIS-baserade analyserna användes ArcGIS 9.3.1. Statiska analyser är utförda 

i SPSS Statistics 17.0. Vid mätning av höjder i våtmarker användes en Magellan, 

Triton 200 GPS med en noggrannhet på 3-5 m.  

 

2.3 Analysmetod 

 

Datainsamling och harmonisering 

Inledningsvis harmoniserades den kartdata som inhämtats för att kunna bearbetas 

tillsammans med övriga insamlade data. De kartor som erhölls från länsstyrelsen, 

samt från georefererades och digitaliserades i ArcGIS, detsamma gäller för data över 

grundvattennivåer från Andersson (2010).  

 

Avgränsning av studieområdet 

De undersökningar som tidigare gjorts i området visar att det förekommer en 

grundvattendelare någonstans i den norra delen av avrinningsområdet (Andersson, 

2010). Denna studie har därför koncentrerats till området söder om nämnda 

grundvattendelare, då grundvattenförhållandena i det södra området är kartlagda till 
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skillnad från det norra. På grund av det användes endast uppgifter om pesticidhalter i 

grundvattnet från två av brunnarna, de som låg söder om antaget läge för 

grundvattendelaren. Efter att ha studerat avrinningsområdet i förhållande till 

grundvattennivåerna kunde en generell riktning på grundvattenflödet uppskattas. 

Utifrån denna uppskattning, sammantaget med placeringen av brunnarna SHG1 och 

SHG2, avgränsades vilka skiften som möjligen kan bidra till att förorena grundvattnet 

i de två provtagningsbrunnarna, se figur 3. De utvalda skiftena har en sådan placering 

att det vatten som infiltreras till grundvattnet härifrån eventuellt kan komma att hamna 

i de brunnar där provtagningar gjorts. De utvalda jordbruksskiftena lades in som 

separata polygonlager för åren 2005 och 2006, dessa kombinerades med 

informationen från SLU om pesticidanvändningen i varje skifte (typ av pesticid och 

mängd).  

 

Dränering 

För att undersöka vilken eventuell effekt som dräneringen i form av täckdikning har 

på infiltrationskvantiteten, fördes information som inhämtats från länsstyrelsens 

dikningsarkiv in i ArcGIS. Införseln av data skedde genom polygondigitalisering av 

de områden där dräneringen kartlagts, vilket den gjorts på ca 40 % av området. De 

övriga 60 % kan även de vara dikade, men på dessa områden finns ingen information 

om var dikena ligger eller hur omfattande dikningen är. De skiften som är aktuella för 

vår studie ligger utanför de 40% där dräneringen kartlagts, vilket gör att hänsyn till 

dränering inte kunnat  tas i studien. 

 

Inmätning av grundvattennivåer samt interpolering av grundvattenyta 

För att kunna bestämma den omättade zonens mäktighet behövs förutom en 

höjdmodell även information om på vilken nivå grundvattnet befinner sig på en 

specifik plats. De av Andersson (2010) framtagna ekvipotentiallinjer för 

grundvattennivåer täcker inte hela det område som är av intresse för denna studie. 

Därför gjordes kompletterande mätningar i syfte att interpolera fram en heltäckande 

karta vad gäller grundvattennivåer. Mätningarna utfördes genom att höjdbestämma 

våtmarker, belägna i och strax utanför avrinningsområdet. En våtmarks vattenyta kan 

antas vara grundvattenytan för en övre öppen akvifär och således blir mätningarna 

som ytterligare grundvattenpunkter i området. Mätningarna utfördes 2010-04-28 med 

en Magellan 200 GPS. Då precisionen på en GPS av detta slag kan variera, 
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inhämtades fixpunkter för höjdangivning från Lantmäteriets geodetiska arkiv. Tre 

lämpliga fixpunkter valdes ut så nära studieområdet som möjligt. Genom att under 

mätningarnas gång vid upprepade tillfällen återvända till dessa fixpunkter kunde GPS: 

ens noggrannhet i området approximeras och precisionen förbättras.  

Efter att ha fått tillgång till Anderssons (2010) rådata från mätningar i området 

och gjort egna mätningar av våtmarker utfördes en interpolering för att skapa en 

heltäckande bild av grundvattennivåerna. Denna interpolering genomfördes genom att 

inledningsvis subtrahera Anderssons uppmätta brunnsdjup från höjdmodellen för att 

få fram ett punktskikt med grundvattennivåer. Till punktskiktet lades även de med 

GPS uppmätta höjderna av våtmarkerna. På så vis kunde ett GIS-skikt med punkter 

för grundvattennivåer skapas. Med det resulterande punktskiktet innehållande 21 

punkter som underlag utfördes en kriginginterpoleration för att få fram ett rasterskikt 

över grundvattennivåerna i området. Se bilaga 1 för tekniska specifikationer kring 

interpolationen.  Då det på grund av våtmarkernas placering inte var möjligt att täcka 

in hela området med interpolationen utelämnades ett skifte då det föll utanför det 

område vi hade data för. 

  

Bestämning av den omättade zonens mäktighet 

Då grundvattennivåerna interpolerats fram kunde den omättade zonens mäktighet 

beräknas genom att subtrahera grundvattennivåerna från den höjdmodell som hämtats 

från Lantmäteriet. Detta gjordes genom en subtraherande överlagring i ArcGIS. Då en 

del värden i det resulterande rasterskiktet befanns vara negativa, det vill säga att 

grundvattennivån hamnade ovanför markytan, exkluderades dessa områden från den 

fortsatta analysen. Detta förutsatt att ytvatten inte förekom på den punkten vilket 

kontrollerades genom att jämföra rastret med ett orthofoto. 

 

Bestämning av jordegenskaper och hydraulisk konduktivitet 

Den hydrauliska konduktiviteten i marken beror till stor del på jordens kornstorlek. 

Då den hydrauliska konduktiviteten påverkar hastigheten för vattnets och således 

vattenlösliga föroreningars transport i marken är det av intresse att undersöka hur 

kornstorleken skiljer sig på olika platser i studieområdet. För att bestämma de olika 

jordarternas utbredning i området användes en digital version av SGU:s jordartskarta. 

Då jordarnas ålder och bildningssätt inte var relevant för vår studie generaliserades 



 17 
 
 

jordartskartan och olika jordarter slogs ihop till sex olika klasser, huvudsakligen 

utifrån jordarternas kornstorlek och antagen hydraulisk konduktivitet.  

De skapade klasserna tilldelades K-värden för den hydrauliska konduktiviteten, dessa 

fastställdes genom att konsultera litteratur (Knutsson & Morfeldt, 1973; Larsson, 

2008), se tabell 2. 

 

Jordart Hydraulisk Konduktivitet (m/s) 

Sand (mellansand-grovsand) 2.78E-03 

Finsand 3.70E-05 

Grovsilt 3.70E-06 

Morän (lerig-sandig) 3.70E-07 

Morängrovlera 3.70E-09 

Grovlera 5.50E-10 

 

Tabellen med K-värden kombinerades med den digitala jordartskartan i ArcGIS för 

att skapa ett polygonlager innehållande värden för den hydrauliska konduktiviteten för 

varje jordart, se figur 4. 

 

 

Tabell 2. Tilldelade hydrauliska konduktiviteter för de olika jordartsklasserna 

Figur 4. Tilldelade hydrauliska konduktiviteter för de olika jordartsklasserna. 
Projektion: SWEREF 99 TM 
Data: SGU:s jordartskarta 
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Tabell 3. Pesticider som valdes ut för analys. Alla pesticider delades in i par för att jämföras med 
varandra 

Val av pesticider för geografisk  analys 

Fyra pesticider som påträffats i grundvattnet i brunnarna och som hade spridits inom 

vårt utvalda studieområde valdes ut för vidare analys. Alla pesticider som påträffats i 

grundvattnet är att betrakta som lättrörliga. För varje pesticid som återfunnits i 

grundvattnet som valdes ut för vidare undersökning, valdes en annan pesticid som inte 

påträffats i grundvattnet ut. Dessa pesticider parades ihop för att senare kunna 

jämföras statistiskt. Även de icke påträffade pesticiderna är att betrakta som lättrörliga 

och var spridda inom vårt studieområde i ungefär samma mängd som en av 

pesticiderna som påträffats i grundvattnet. Tabell 3 sammanfattar vilka pesticider som 

valdes ut för fortsatt analys. För att avgöra huruvida en pesticid är lättrörlig eller ej 

konsulterades kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister och Eskil Nilsson 

vid konsultfirman Visavi (Kemikalieinspektionen, 2010; Nilsson, 2010, personlig 

kommunikation).  

Pesticidgrupp Pesticid Spridd mängd totalt (kg) Påträffad i grundvattnet 

Klopyralid 0.87 Ja 
A 

Kvinmerak 1.41 Nej 

Diflufenikan 3.54 Nej 
B 

Fluroxipyr 4.65 Ja 

Metazaklor 8.73 Nej 
C 

Isoproturon 11.8 Ja 

MCPA 56.1 Ja 
D 

Metamitron 82.38 Nej 

 

 

Jämförelser mellan hydraulisk konduktivitet och den omättade zonens djup för 

de olika spridningsområdena 

Den inbördes jämförelsen i pesticidgrupperna A,B,C och D genomfördes genom att 

skapa ett polygonskikt visande de skiften där respektive pesticid spridits någon gång 

mellan 2005-2006, se bilaga 2. För att kunna göra en statistisk analys slumpades 50 

punkter ut i varje polygonskikt som visade var pesticiderna spridits. Antalet slumpvis 

utvalda punkter bestämdes till 50, då det bedömdes ge en bra spridning och  vara fullt 

tillräckligt många efter ha konsulterat  Rogerson (2006). 

Dessa punkter överlagrades sedan med den omklassficerade jordartskartan och 

rasterskiktet som tagits fram över den omättade zonens djup. De resulterande 
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attributtabellerna för punktskikten exporterades sedan till SPSS för statistiska 

analyser. 

I SPSS utfördes sedan ett t-test för två oberoende stickprov mellan pesticiderna i 

varje pesticidgrupp för sig i syfte att undersöka om det fanns en signifikant skillnad i 

hydraulisk konduktivitet för områdena de olika pesticiderna spridits på. Proceduren 

upprepades för att undersöka huruvida någon signifikant skillnad i den omättade 

zonens djup fanns spridningsområdena emellan.  
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3. Resultat 

 

Här presenteras resultaten av analysen. Först presenteras resultaten från analysen av 

den hydrauliska konduktivitetens eventuella påverkan på pesticiders rörelse till 

grundvattnet, efter detta presenteras den omättade zonens eventuella påverkan. 

Slutligen presenteras risken för ett avståndsberoende i analysen. 

3.1 Den hydrauliska konduktivitetens inverkan 

Pesticidgrupp A 

Figur 5 nedan visar medelvärdet för jordens hydrauliska konduktivitet i m/s för de 

områden där klopyralid respektive kvinmerak har spridits. Skillnaden i medelvärde 

mellan jordarna i denna pesticidgrupp visas på en logaritmisk skala. Av figuren 

framgår att kvinmerak, den pesticid som ej påträffats i grundvattnet, har spridits på 

jordar med generellt sett lägre K-värden än de jordar där klopyralid spridits. 

Medelvärdet för K-värdet skiljer med fyra tiopotenser för jordar varpå klopyralid 

spridits i jämförelse med jordar där kvinmerak spridits 
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Figur 5. Medelvärdesjämförelse för den hydrauliska konduktiviteten för 
pesticidgrupp A 
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Den statistiska medelvärdesjämförelse, ett t-test med två oberoende variabler, som 

utfördes mellan K-värdena för de jordar som klopyralid och kvinmerak spridits på 

visade att skillnaden mellan de hydrauliska konduktiviteterna var signifikant 

(signifikansen (p)=0,003, antal frihetsgrader (df)=98). 

 

Pesticidgrupp B 

Nästa grupp som jämfördes, innefattande diflufenikan och fluropxipyr, visade inte på 

någon skillnad i hydraulisk konduktivitet mellan jordarna de spridits på. Medelvärdet 

för K för de olika pesticidernas jordar var mycket lika, 5,01E-04 m/s för diflufenikan 

och 2,78E-04 m/s för fluroxipyr, och t-testet visade påvisade ett resultat som var långt 

från signifikant (p=0,843, df=98).  

 

Pesticidgrupp C 

Resultatet från medelvärdesjämförelsen för pesticidgrupp C visas i figur 6 nedan. I 

figuren redovisas respektive pesticids hydrauliska konduktivitet i m/s på en 

logaritmisk skala. Av figuren framgår att metazaklor har spridits på jordar som har en 

lägre hydraulisk konduktivitet än de jordar där isoproturon spridits. Skillnaden i 

medelvärdet för de hydrauliska konduktiviteterna är i storleksordningen fyra 

tiopotenser.   
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Figur 6. Medelvärdesjämförelse för den hydrauliska konduktiviteten för 
pesticidgrupp C. 
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Skillnaden i medelvärde för den hydrauliska konduktiviteten kunde säkerställas 

statistiskt genom ett t-test med två oberoende variabler (p=0,003; df=98).  

 

Pesticidgrupp D 

Den sista pesticidgrupp som jämfördes, MCPA och metamitron, uppvisade i likhet 

med grupp A och C ett resultat där den pesticid som påträffats i grundvattnet, i detta 

fall MCPA, hade spridits på jordar som har ett högre medelvärde för den hydrauliska 

konduktiviteten än de jordar varpå metamitron spridits. Dock så var skillnaden mellan 

medel K-värdet för jordarna inte alls lika stora som för de ovan nämnda A- och C-

grupperna, se figur 7. Det t-test med två oberoende variabler som gjordes visade 

emellertid ej upp en signifikant skillnad (p=0,083, df=98).  

3.2 Inverkan av den omättade zonens mäktighet 

Framtagande omättade zonens mäktighet. 

Den kriginginterpolation som utfördes för att interpolera fram grundvattennivåer i 

området gav ett medelfel på 1,74 m. Figur 8 på nästa sida visar hur den omättade 

zonens beräknade mäktighet varierar inom studieområdet. 

 
 

Figur x. Medelvärde för den hydrauliska konduktiviteten för pesticidgrupp C 
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Figur 7. Medelvärdesjämförelse för den hydrauliska konduktiviteten för 
pesticidgrupp C. 
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De svarta cellerna som ligger innanför studieområdet är celler där grundvattnet enligt 

analysen skulle ha hamnat ovan markytan. Som tidigare nämnts exkluderades dessa 

celler från den fortsatta analysen då den omättade zonens beräknade mäktighet i dessa 

celler uppenbarligen ligger långt från den verkliga mäktigheten. 

 
Resultat för samtliga pesticidgrupper 

Figur 9 på nästa sida visar medelvärdet för den omättade zonens mäktighet i meter på 

de områden som respektive pesticid spridits på. Av figuren framgår att två av 

pesticidgrupperna, A (klopyralid/kvinmerak) och C (isoproturon/metazaklor), 

uppvisar en mäktigare omättad zon för de jordar där icke påträffade pesticider har 

spridits. 

 

Figur 8. Den framtagna kartan över den omättade zonens mäktighet. Skiftet 
som är markerat exkluderades för att det föll utanför området som var 
möjligt att interpolera.  
Projektion: SWEREF 99 TM 
Data: Omättade zonens mäktighet beräknad av författarna, se kapitel 2.2 
och 2.3 för närmare beskrivning av indata.  
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I de andra två fallen (B och D) är situationen den omvända då de pesticider som 

påträffats i grundvattnet har spridits i områden med ett lägre medelvärde för den 

omättade zonens mäktighet.  

 

 

Av de fyra pesticidgrupperna var det endast en grupp som visade sig ha en signifikant 

skillnad (p=0,01; df=98) i mäktighet. Detta var pesticidgrupp C där jordarna varpå 

isoproturon spridits hade ett medelvärde på 2,7 m, medan jordarna varpå metazaklor 

hade spridits ett medelvärde på 2,2 m. Ingen av de andra grupperna uppvisade en 

signifikant skillnad, se tabell 4. 

 

 

 

 

Pesticidgrupp Signifikans (p) 

A (Klopyralid/kvinmerak) 0,684 

B (Fluroxipyr/diflufenikan) 0,321 

C (Isoproturon/metazaklor) 0,01 

D (MCPA/metamitron) 0,365 

Tabell 4. Signifikansnivåer för medelvärdesjämförelsen av den omättade zonens mäktighet inom 
pesticidgrupperna . 
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Figur 9. Jämförelse av den omättade zonens mäktighet för samtliga pesticidgrupper 
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3.3 Eventuellt avståndsberoende i resultaten    
Tittar man på hur långt bort fälten de olika pesticiderna spridits på ligger från 

brunnarna och ställer det i relation till de fynd av pesticider som gjorts i brunnarna, 

blir det tydligt att de pesticider som spridits närmast brunnarna även är de som 

påträffats i grundvattnet, se bilaga 2. Detta tyder på att det kan finnas ett visst 

beroende mellan avståndet från brunnarna pesticiderna spridits på och hur stor 

chansen är att de påträffas. Spridningen av metamitron talar dock mot detta då även 

den spridits i stora mängder i närheten av brunnarna men inte påträffats i 

grundvattnet. Det fanns dock inte tid och utrymme i det här projektet för att granska 

detta eventuella samband närmare. 
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4. Diskussion 
 
I diskussionen tolkas resultaten från föregående avsnitt. Resultatens pålitlighet, 

betydelse och framtida implikationer för den metod som använts avhandlas. Även 

källor till osäkerhet, eventuella fel som studien innehåller samt förslag till förbättring 

av metoden presenteras. 

4.1 Jordarternas betydelse för pesticidförekomst i grundvatten 

Resultaten tyder på att det finns ett samband mellan vilka typer av jordar pesticider 

spridits på och risk för förekomst i grundvattnet. Pesticider som spridits på sandiga 

jordar tycks återfinnas i grundvattnet oftare än pesticider som spridits på ler- och 

moränjordar. För två av de jämförda pesticidgrupperna (pesticidgrupperna A och C), 

var det en signifikant skillnad i hydraulisk konduktivitet mellan de jordar som 

pesticiderna spridits på. Jämför man de jordar varpå MCPA och metamitron spridits, 

så finns ingen signifikant skillnad i hydraulisk konduktivitet. Däremot finns det en 

stark trend som tyder på en skillnad då signifikansen (p) var 0,083. Ingen signifikant 

skillnad i hydraulisk konduktivitet kunde påvisas när man jämförde jordarna varpå 

fluroxipyr respektive diflufenikan spridits på.  

Sammantaget tycks dessa resultat visa på att en jords hydrauliska konduktivitet är 

en bra parameter för att förutsäga hur stor risken är för att föroreningar såsom 

pesticider ska nå grundvattnet. Detta är i linje med vad man kan förvänta sig, då 

pesticidtransporten genom en mindre genomsläpplig jord borde vara lägre jämfört 

med en jord med hög genomsläpplighet.  

Att det inte var någon signifikant skillnad i hydraulisk konduktivitet mellan de 

jordar varpå fluroxipyr respektive difklufenikan spridits, kan förklaras med att båda 

spridits på många olika skiften som tillsammans upptog nästan hela området som 

studerades. Detta gjorde att medelvärdena för den hydrauliska konduktiviteten blir 

ungefär lika då de i stor utsträckning spridits på samma jordar. Jämförs resultatet med 

det för pesticiderna isoproturon och metazaklor, där skillnaden i hydraulisk 

konduktivitet var störst, framgår det att båda pesticiderna i detta fall endast spridits på 

enstaka skiften, vilka dominerades av olika jordarter. Hade spridningen av fluroxipyr 
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och diflufenikan också varit koncentrerade till ett färre antal skiften är det möjligt att 

man även i det fallet kunnat se en signifikant skillnad i hydraulisk konduktivitet. 

Att diflufenikan inte påvisats i grundvatten, medan fluroxipyr har påvisats trots att 

de spridits på samma typ av jordar tyder på att transportmekanismerna för de två 

pesticiderna skiljer sig åt. Detta ger upphov till frågan huruvida de övriga resultaten är 

tillförlitliga, då transportmekanismerna för de övriga pesticidparen skulle kunna skilja 

sig från varandra. Den risken kan man emellertid bedöma som liten, då man i de tre 

andra fallen hade en signifikant eller nästan signifikant skillnad mellan de jordarter 

varpå påvisade respektive icke påvisade pesticider spridits. Att signifikanta eller nära 

på signifikanta resultat skulle ha erhållits i tre fall utan att det faktiskt finns något 

samband får bedömas som osannolikt. Skillnader i transportmekanismer skulle dock 

kunna förklara varför metamitron, som spridits i stora mängder nära brunnarna, inte 

påträffats i grundvattnet, se bilaga 2.  

Värt att notera är att det inte nödvändigtvis är den hydrauliska konduktiviteten i 

sig som är den viktigaste faktorn för att förhindra läckage av pesticider till 

grundvattnet. En jords hydrauliska konduktivitet är till stor del en direkt konsekvens 

av dess dominerande kornstorlek. Som tidigare nämnts är sorption, det vill säga ad- 

eller absorption, av pesticider till partiklar i jorden en viktig faktor för hur lättrörlig en 

pesticid är. Även halten organiskt material har pekats ut som en viktig faktor när det 

gäller pesticiders persistens i marken (Arias-Estévez et al, 2007). En jord med hög 

lerhalt innehåller fler laddade ytor, på vilka organiska ämnen kan binda (Spark & 

Swift, 2002). Således bör jordar som innerhåller mycket finkornigt material som ler, 

ha större möjlighet att adsorbera pesticider. Hur viktiga dessa faktorer är i jämförelse 

med den hydrauliska konduktiviteten kan vi inte dra slutsatser om utifrån denna 

studie. Men eftersom både sorptionsförmågan och halten organiskt material troligen 

är starkt korrelerade till en jords hydrauliska konduktivitet blir K-värdet ett bra mått 

för bedömning av läckage av pesticider. 

 

4.2 Betydelse av den omättade zonens mäktighet för 

pesticidförekomst i grundvatten 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser från resultaten rörande den omättade zonens 

betydelse för pesticidernas förekomst i grundvattnet. I ett av fallen fann vi en 

signifikant skillnad i den omättade zonens djup, men det faktum att två av 
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pesticidgrupperna visade ett högre medelvärde för de områden där det spridits 

pesticider som inte påvisats i grundvattnet, går emot vår hypotes. Studier av bland 

annat Silvia Díaz-Cruz & Barceló (2008) har påvisat att den omättade zonens 

mäktighet är en viktig faktor som påverkar hur stor risken för pesticidspridning till 

grundvattnet är. I den omättade zonen bryts pesticider ner och adsorberas. Dessa 

processer går mycket långsammare eller avstannar helt när pesticiderna väl nått ner 

till grundvattnet (Tuxen et al, 2000; Albrechtsen et al, 2001). En djup omättad zon 

bör därmed leda till att en större andel pesticider kan brytas ned eller adsorberas till 

jordpartiklar.  

Vi misstänker att anledningen till det uteblivna resultatet är bristen på precision i 

dels våra insamlade data men också i de kartor vi erhållit från lantmäteriet. Enligt våra 

resultat är det som tidigare nämnts en signifikant skillnad i den omättade zonens djup 

mellan jordarna varpå isoproturon och metazaklor spridits. Här erhåller vi det 

förväntade resultatet då isoproturon, som påvisats i grundvattnet, har spridits på ett 

område som har en i genomsnitt 0,5 meter grundare omättad zon jämfört med området 

varpå metazaklor spridits. Just i detta fall kan man ändå ställa sig skeptisk till det 

resultatet då analysen präglades av indata med stora medelfel, vilket innebär att detta 

resultat lika gärna kan bero på ”tur” eller systematiska fel i data. Mer om detta under 

felkällor nedan.   

För att kunna utvärdera den omättade zonens betydelse för pesticiders rörelse med 

hjälp av den metoden som använts, behövs först och främst ett avrinningsområde vars 

grundvattennivåer är bättre kartlagda, alternativt behövs mer utförliga mätningar med 

noggrannare instrument för mätning av höjdvärden. En mer högupplöst höjdkarta som 

till exempel GSD-höjddata 2+ med ett medelfel på 0,5 meter skulle också kraftigt öka 

precisionen. Troligtvis skulle man med denna metod då, kunna fastställa betydelsen 

av den omättade zonens mäktighet 

4.3 Felkällor 

Genomgående för hela studien är att de största felkällorna kommer från osäkerheter i 

data eller för begränsad datamängd. Eftersom möjligheterna att samla in mer data 

varit mycket begränsade, har vi nästan uteslutande fått använda redan tillgängligt 

material. Detta material har egentligen inte varit avsett för den här typen av studie. 

Lantmäteriets GSD höjddata GRID 50+, har en upplösning på 50 meter och ett 

medelfel på 2,5 meter, vilket är en väldigt stor osäkerhet i detta sammanhang då 



 30 
 
 

grundvattnet befinner sig på 0,5-2,0 meters djup. Något som visade på bristande 

upplösning i data var ju att vissa delar av området erhöll ett negativt värde för den 

omättade zonens djup. Detta skulle, då den övre akvifären är öppen, betyda att 

grundvattnet låg ovanför marken. Så var uppenbarligen inte fallet, då inga större sjöar 

fanns i området. 

De mätningar som vi själva utfört för att skapa en grundvattennivåkarta, utfördes 

med en handhållen GPS. Trots att vi kalibrerade den mot flera fixpunkter i området, 

kan den ändå ha visat fel i meterstorlek. Så stora fel har verkligen betydelse för 

resultatet, då den totala variationen i den omättade zonens djup var i samma 

storleksordning.   

En källa till ytterliggare osäkerhet är att vi kombinerade data från flera olika källor 

för att interpolera fram ytan över den omättade zonen. Dels mätte vi själva, men vi 

använde oss även av Anderssons (2010) rådata samt lantmäteriets höjddata. Att 

interpolationen hade ett medelfel i 1,74 meter tyder på att den inte är en tillräckligt 

precis uppskattning av det verkliga grundvattendjupet. 

Den hydrauliska konduktiviteten för varje område är inte speciellt väl klarlagt. 

Detta kombinerat med att det bara fanns data att tillgå från två brunnar gör att det är 

svårt att veta om det verkligen är möjligt för pesticider som spridits på skiftena 

belägna lite längre bort i området att nå grundvattnet och provtagningsbrunnarna inom 

tidsintervallet vi undersökt (3 år). Om pesticiderna skulle ha färdats endast med 

grundvattnet är det inte troligt att pesticiderna från skiftena belägna längre bort nått 

brunnarna under den här tiden. Men eftersom pesticiderna kan färdas via ytavrinning, 

mindre bäckar och vindspridning för att sedan infiltrera till grundvattnet är det 

samtidigt svårt att utesluta. Helst skulle man haft fler brunnar att mäta 

pesticidförekomster, gärna jämt fördelade över hela området. Alternativt skulle vi ha 

valt ett ännu mindre område att studera för att vara säkra på allt som spridits haft 

möjlighet att hinna transporteras till grundvattnet.  

Det går inte heller att utesluta skillnaderna i pesticidernas kemiska egenskaper. 

Även om vi endast valt att undersöka lättrörliga pesticider, kan inbördes olikheter i 

kemisk sammansättning ha påverkat resultatet. Det hade varit optimalt att kunna 

undersöka en och samma pesticid som spridits på mindre, väl avgränsade områden 

med olika markegenskaper för att slippa oönskad påverkan på resultaten. Vidare kan 

det också inträffa att pesticider som bundits i marken sakta kan lakas ur och når ner 

till grundvattnet lång tid efter att de spridits. Därmed kan man inte utesluta att 



 31 
 
 

pesticider som spridits innan tiden som vår studie omfattar, återfunnits i 

grundvattenproverna och därmed påverkar resultaten. 

Sammanfattningsvis är det flera faktorer som kan ha påverkat resultaten från 

denna studie, vilket gör att man bör vara försiktig vid tolkning av dessa. Tidigare 

studier och annan litteratur med liknande resultat stärker dock tolkningen av våra 

resultat (Yaron, 1989; Naturvårdsverket, 1999; Schlosser et al., 2002; Mehnert et al., 

2005). Man får samtidigt acceptera begränsningarna som finns, så att även om det inte 

är lämpligt att dra några långtgående slutsatser angående pesticiders uppträdande i 

marken, ändå försöka utvärdera de metoder som använts. 

 

4.4 GIS som verktyg för riskklassificering av pesticidförorening i 

grundvattnet 

Metoden som användes är utformad av oss baserat på våra kunskaper och 

tillgänglig data. Då vi inte genomfört någon liknande studie tidigare har vi under 

arbetets gång fått revidera vår metod för att få den att fungera tillsammans med övriga 

förutsättningar såsom tillgänglig tid, tillgänglig data och tillgängliga instrument. Efter 

att ha analyserat vårt tillvägagångssätt och vårt resultat så anser vi att den här metoden 

är ett bra och rationellt tillvägagångssätt för att kartlägga hur faktorerna hydraulisk 

konduktivitet och den omättade zonens mäktighet påverkar huruvida pesticider 

hamnar i grundvattnet.  

Även om det förekommer brister och osäkerheter i vår studie, så kan majoriteten 

av dessa undvikas genom att dels använda data av bättre kvalitet, dels genom mer 

utförliga och precisa mätningar i fält.  

Det går inte att bortse från att våra resultat antyder ett visst avståndsberoende, där 

de pesticider som återfunnits i brunnarna generellt har spridits på skiften som ligger 

närmre brunnarna än de som inte återfunnits.  

Vi har funnit en del tidigare studier av pesticider beteende i grundvatten som 

använt sig av GIS. Dessa studier har framförallt behandlat riskbedömning (Stenemo et 

al, 2007; Arias-Estévez et al, 2007), vilket skiljer sig något från vår studie där vi 

istället undersöker olika parametrars betydelse för pesticiders rörelse. Arias-Estévez et 

al (2007) tar upp rollen som GIS kan komma att spela i framtiden, där de menar att 

den stora fördelen med ett GIS är dess förmåga att kombinera olika indata för att 

skapa en simulering av pesticiders transport i marken.  
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Flera av de studier som tidigare gjorts, bland annat av Albrechtsen et al (2001), är 

utförda i laboratorier, vilket jämfört med vår studie innebär en mer kontrollerad miljö 

med bättre övervakningsmöjlighet och färre potentiella störningar.  Vi anser 

emellertid att en av de huvudsakliga fördelarna med en studie av det slag vi gjort är att 

den återspeglar verkliga förhållanden. Förhållanden som innefattar bland annat 

jordarter, klimat och spridningsmängder hos pesticiderna. Detta torde därför vara ett 

viktigt komplement till de studier av pesticiders transport som görs i laboratorium. 

Oavsett detta är fortsatt forskning rörande pesticiders beteende av stor vikt. Både 

forskning som rör pesticiders miljö- och hälsopåverkan samt den forskning som 

kartlägger hur de sprids till grundvattnet. Detta då grundvatten är en resurs vars 

betydelse inte kan överskattas.  
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5. Slutsatser 
 

I och med att vi kunnat påvisa ett samband mellan vilka typer jordar pesticider spridits 

på och hur stor risken är att de påträffas i grundvattnet anser vi att vi uppfyllt en del 

av syftet. Beträffande den hydrauliska konduktiviteten tycks den vara en viktig faktor 

för hur stor risken för läckage av pesticider till grundvattnet är. Den omättade zonens 

betydelse kunde inte fastställas i denna studie, troligen på grund av bristande 

precision i indata. Man bör betrakta båda dessa resultat betraktas med viss skepsis på 

grund av det begränsade dataunderlaget, men samtidigt tycks våra resultat stämma 

överens med vad man skulle förvänta sig grundat på dagens kunskapsläge. 

Vidare hade studien förbättrats genom utförligare mätningar, såsom mätningar av 

pesticidhalter i ett större antal brunnar, med god spridning över hela studieområdet. 

Tillvägagångssättet tycks dock vara bra för studier om den hydrauliska 

konduktivitetens och den omättade zonens betydelse under verkliga förhållanden. GIS 

används redan i dagsläget som riskklassificeringsverktyg och dess användning skulle 

kunna öka ytterligare då man i framtiden vill utöka skyddet för exempelvis 

grundvattentäkter. 
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Bilaga 1 
 

Inställningar för kriginginterpolation i ArcGIS 9.3.1 

 
 
Method:  

Kriging 

Type: Ordinary  

Output type: Prediction   

Searching neighbourhood: 

Standard   

Neighbors to include: 5  

Include at least: 2  

Sector type: Four and 45 degree  

Angle: 0  

Major semiaxis: 469.504069884982  

Minor semiaxis: 469.504069884982  

Trend removal:  

Global Polynomial Interpolation  

Trend type: Second 

Variogram: 

Semivariogram  

Number of lags: 12  

Lag size: 40.688  

Nugget: 0.9288891750927436  

Measurement error: 0  

Model type: 

Spherical  

Range: 469.504069884982  

Partial sill: 2.247994369179797 
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Bilaga 2 
 

Områden de olika pesticiderna har spridits på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projektion: SWEREF 99 TM 
Källa: Spridningsdata tillhandahållen av Stina 
Adeilsson på SLU, Uppsala 
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