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Forord 
Denne specialerapport er resultatet af et herligt og hektisk år ved Institut for Bioscience, Silkeborg, 

Aarhus Universitet. Det har for mig været en meget lærerig proces, hvor jeg skulle lære at tro på 

egne evner og benytte mig af de redskaber jeg burde være i besiddelse af efter fem års studie. Det 

har været spændende at få lov til at lave sit eget lille projekt og følge alle skridtene i processen fra 

idéfase til den færdige rapport. Projektet gav mig lov til at se på en økotoksikologisk problemstilling 

med en økologisk vinkel. Denne kombination af økotoksikologi og økologi matchede mine faglige 

interesser fantastisk og har været med til at gøre processen endnu mere lærerig og spændende.  

Der er mange der skal takkes for hjælp, støtte og opmuntring i forbindelse med mit speciale. 

Jes J. Rasmussen skal have en stor tak for at lokke mig til Silkeborg i tidernes morgen. Han skal have 

tak for fantastisk faglig sparing, konstruktiv kritik og vejledning. Men mest af alt, skal han have tak 

for alle de rosende ord der motiverede mig til at klø på.   

Annette Baattrup-Pedersen skal have tak for altid at give god og konstruktiv vejledning når jeg stak 

hovedet ind på hendes kontor.  

Laboranterne Marlene og Johnny skal have tak for gode og lange dage i felten og laboratoriet. De-

res store hjælpsomhed har været en sand fornøjelse, som jeg har nydt godt af.          

Tak til Peter Wiberg-Larsen for at dele ud af sin store viden om makroinvertebrater.   

Martin Holmstrup skal have tak for at lære mig op i den svære kunst i at færdes i et laboratorium og 

lade mig bruge kloroform og gummihandsker i uanede mængder!     

Tak til Mette BS for at læse opgaven, selvom vores faglige felter er langt fra hinanden.  

Tak til Marie og Mette for altid at være klar på kaffe og overspringshandlinger! Jeg vil aldrig glem-

me jer for det stykke chokolade I kom med, da jeg sad og talte dyr op i klimakammeret end sen ef-

termiddag. Marie skal have en særlig tak for at være en uundværlig og trofast læsemakker og ven-

inde gennem hele studiet.    

Min kære Mathias skal have en kæmpe tak for at støtte og tro på mig gennem hele studiet. Han 

skal have tak for at lytte til mine utallige eksamensoplæg, og for at socialisere mig i mine lange og 

hyppige eksamensperioder. 

Tak til mine forældre for at lære mig at se og forundres over naturen!   
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Abstract 
More than 60% of Denmark’s area is used for agricultural purposes. Moreover, the majority of agri-

cultural land is intersected by a dense stream network. The high connectivity between agricultural 

land and stream maximizes the influence of agriculture in these streams. Pesticides are known to 

affect invertebrates and ecosystem processes. Additionally, agricultural streams are often charac-

terized by low physical quality and heterogeneity and are dominated by soft substrate types and 

high sediment transport in part due to intense stream maintenance (e.g. channelization and weed 

cutting). In this study, I used a macroinvertebrate assemblage to study the effects of fine sediment 

addition and exposure to the pyrethroid insecticide; lambda-cyhalothrin in a full factorial design. 

The study was conducted in small aquaria in a climate chamber. Invertebrates were exposed with 

lambda-cyhalothrin (75ng L
-1

) for 90 minutes in treatments with lambda-cyhalothrin. Fine sediment 

was added to aquaria to cover interstitial spaces between the bottom substrate in treatments with 

fine sediment. The experiment covered a four week post exposure period during which samples 

were collected in weeks 1, 2 and 4. Invertebrates were collected to quantify density changes of 

each species. Leaf packs and stones (for chlorophyll analysis) were collected in order to quantify 

food consumption of leaf material and algal biofilm. Glycogen and lipid concentrations were 

measured in invertebrates after week 4 to quantify sublethal stress symptoms. However, the results 

did not reveal systematic effects of fine sediment and lambda-cyhalothrin. There was a tendency 

that effects were more distinct at the physiological level with lower glycogen and lipid concentra-

tions in individuals from treatments with lambda-cyhalothrin and sediment compared to the eco-

system processes of leaf and alga decomposition. Even though these findings do not necessarily 

support other studies on ecosystem processes they clearly indicate the need for more research on 

the effect of pesticides and habitat degradation on macroinvertebrates.      
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Sammenfatning 

Mere end 60% af Danmarks samlede areal bliver udnyttet til landbrug. Gennem meget af land-

brugsarealet løber et stort tæt netværk af vandløb. Denne tætte forbindelse mellem landbrugets 

arealer og disse vandløb øger indflydelsen landbruget har på disse vandløb. Pesticider har vist at 

kunne påvirke invertebrater og økosystemprocesser. Derudover er vandløb i landbrugsområder ofte 

karakteriseret ved lav fysisk kvalitet og lav heterogenitet. Samtidig er disse vandløb domineret af 

blødt substrat og høj transport af sediment delvist på grund af intensiv vandløbsvedligeholdelse (fx 

kanalisering og grødeskæring). I dette studie brugte jeg et lille makroinvertebratsamfund til at un-

dersøge effekterne af tilførsel af fint sediment og eksponering med et pyrethroid insekticid, 

lambda-cyhalothrin, i et fuldt faktorielt design. Forsøget blev udført i små akvarier i et klimakammer. 

Invertebraterne blev eksponeret med lambda-cyhalothrin (75ng L
-1

) i 90min i behandlinger med 

lambda-cyhalothrin. Fint sediment blev tilført akvarierne for at dække de interstitielle rum mellem 

bundsubstratet i behandlinger med fint sediment. Forsøget omfattede en fire ugers post-

eksponeringsperiode. I løbet af disse fire uger blev prøver indsamlet i uge 1, 2 og 4. Invertebrater 

blev indsamlet for at kvantificere ændringer i densiteten for hver art. Bladpakker og sten (til kloro-

fylanalyse) blev indsamlet for at kvantificere fødeomsætningen af bladmateriale og algebiofilm. 

Glykogen- og lipidkoncentrationer blev målt i invertebrater efter fire uger for at kvantificere suble-

tale stresssymptomer. Resultaterne viste dog ikke nogen systematisk effekt af hverken fint sediment 

eller lambda-cyhalothrin. Der var en tendens til, at effekter var lidt tydeligere på det fysiologiske ni-

veau med lavere glykogen- og lipidkoncentrationer i individer fra behandlinger med lambda-

cyhalothrin og fint sediment sammenlignet med økosystemprocesserne blad- og algenedbrydning.  

Selvom disse fund ikke nødvendigvis understøtter andre studier af økosystemprocesser indikerer de 

klart et behov for flere undersøgelser af habitatnedbrydelse og pesticiders effekter på makroinver-

tebrater.                       



 
7 

 

 

Speciale af Ida Spangsmose Bak   

Indhold 
Forord .................................................................................................................................................................................................................. 3 

Abstract ............................................................................................................................................................................................................. 5 

Sammenfatning ........................................................................................................................................................................................... 6 

Introduktion ..................................................................................................................................................................................................... 9 

Den naturlige afstrømning ............................................................................................................................................................... 9 

Tilførsel af næring ............................................................................................................................................................................... 10 

Tilførsel og transport af sediment ............................................................................................................................................. 11 

Tilførsel af pesticider ......................................................................................................................................................................... 12 

Pyrethroide insekticider .................................................................................................................................................................. 13 

Pyrethroiders virkemekanisme ................................................................................................................................................... 13 

Lambda-cyhalothrin ......................................................................................................................................................................... 14 

Effektpyramiden .................................................................................................................................................................................. 14 

Effekt af næringsstoffer på invertebrater............................................................................................................................. 15 

Effekt af aflejret fint sediment på invertebrater ............................................................................................................... 16 

Effekt af pyrethroider på invertebrater ................................................................................................................................. 16 

Mål for stresspåvirkninger i danske vandløb ..................................................................................................................... 16 

Forsøgets formål .................................................................................................................................................................................. 17 

Hypoteser ................................................................................................................................................................................................. 17 

Materialer og metoder .......................................................................................................................................................................... 19 

Forsøgsopsætning .............................................................................................................................................................................. 19 

Makroinvertebrater ............................................................................................................................................................................ 19 

Bladpakker .............................................................................................................................................................................................. 20 

Klorofyl ....................................................................................................................................................................................................... 21 

Pesticid og Eksponering ................................................................................................................................................................. 22 

Glykogen .................................................................................................................................................................................................. 23 

Lipider ......................................................................................................................................................................................................... 23 

Dataanalyse ........................................................................................................................................................................................... 25 

Resultater ...................................................................................................................................................................................................... 27 

Pesticidkoncentration ...................................................................................................................................................................... 27 

Makroinvertebrater ............................................................................................................................................................................ 27 

Bladpakker .............................................................................................................................................................................................. 29 

Klorofyl ....................................................................................................................................................................................................... 31 

Glykogen .................................................................................................................................................................................................. 32 

Lipider ......................................................................................................................................................................................................... 33 

Diskussion ...................................................................................................................................................................................................... 35 



 
8 

 

 

Speciale af Ida Spangsmose Bak   

Makroinvertebrater ............................................................................................................................................................................ 35 

Bladpakker .............................................................................................................................................................................................. 37 

Klorofyl ....................................................................................................................................................................................................... 39 

Glykogen og lipider ........................................................................................................................................................................... 41 

Perspektivering ..................................................................................................................................................................................... 43 

Appendix I ..................................................................................................................................................................................................... 45 

Abiotiske faktorer målt i akvarierne ........................................................................................................................................ 45 

Appendix II.................................................................................................................................................................................................... 46 

Standardkurver for glykogen....................................................................................................................................................... 46 

Appendix III .................................................................................................................................................................................................. 47 

Relativt bladvægttab opgjort per Gammarus pulex per uge ................................................................................ 47 

Referencer .................................................................................................................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
9 

 

 

Speciale af Ida Spangsmose Bak   

Introduktion 
Danmark er et landbrugsland, hvor 66% af landets samlede areal på 43.000km

2
, anvendes til land-

brug (Danmarks Statistik). Derudover har Danmark omkring 69.000km vandløb, hvoraf 75% er min-

dre vandløb, bække og grøfte med en bundbredde mindre end 2,5m. Omkring 28.000km af de 

danske vandløb er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, og der må derfor ikke foretages ændringer i 

disse vandløb udover sædvanlig vedligeholdelse som bl.a. omfatter mekanisk grødeskæring eller 

opgravning. De fleste vandløb, beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, anses for at være naturlige 

vandløb. Alle vandløb, både naturlige og modificerede, er omfattet af Vandløbsloven der skal sikre 

afledning af vand samtidig med at de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten i forhold 

til anden lovgivning skal overholdes (Naturstyrelsen). Dette store netværk af vandløb, på så lille et 

areal, vil bevirke, at landbrugets praksis vil genere fysiske og kemiske forstyrrelser i de danske vand-

løb.  

Den naturlige afstrømning  

Et naturligt vandløb løber slynget gennem landskabet, hvilket skaber en heterogen struktur i vand-

løbet (Allan & Castillo 2007). Det intensive landbrug i Danmark har gennem tiden ført til en række 

modificeringer af vandløb for at indvinde arealer til dyrkning. Indvindingen af nye arealer foregik 

ofte ved at kanalisere vandløb, dræne jorden samt skære grøde, alt sammen for at aflede vandet 

fra oplandet hurtigst muligt (Baattrup-Pedersen et al. 2004). Landbrugets modificeringer af vandlø-

bene kan føre til ændringer af de naturlige afstrømningsforhold. Det naturlige afstrømningsforhold 

for et vandløb bestemmes af vandføringens størrelse (Q=m
-3

 s
-1

), frekvensen af store vandføringer, 

varigheden af de store vandføringer, timingen og graden af ændring af vandføringen (Fig. 1) (Poff 

et al. 1997). Beskrivelsen af afstrømningsforholdet kan gøres med en hydrograf som er baseret på, 

ofte flere års, observationer af et vandløbs vandføring (Allan & Castillo 2007).    

 

 

Figur 1: Konceptuel figur af det natur-

lige afstrømningsforhold og hvordan 

det påvirker den økologiske helhed i 

vandløb. Den naturlige afstrømning 

har fem komponenter: Størrelse, fre-

kvens, varighed, timing og ændrings-

rate, der alle påvirker den økologiske 

helhed både direkte og indirekte 

gennem deres effekt på de primære 

regulatorer af den økologiske helhed. 

Modificeret efter Poff et al. (1997).          
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Brookes estimerede i 1987, at op mod 97,8% af 40.000km undersøgt vandløb var kanaliserede i 

Danmark. Når et vandløb bliver udrettet, betyder det, at hældningen af vandløbet øges og vandet 

skal tilbagelægge en kortere afstand ud til havet (Allan & Castillo 2007), og derved øges strømha-

stigheden (m s
-1

). Samtidig ændres de naturlige afstrømningsforhold, da vandføringskapaciteten 

øges og vandet kan afledes hurtigere under kraftige regnskyl. Vandet møder mindre modstand på 

sin vej gennem vandløbet fordi meandringer og makrofyter er fjernet. Samtidig er brinkerne blevet 

stejlere dels pga. udgravning af kanalen, men også erosion som følge af vandets bearbejdelse af 

brinkerne. Frekvensen af større afstrømninger i kanaliserede vandløb øges da oplandet mister en 

del af sin bufferkapacitet som følge af intensivt landbrug. Reduceret og ændret terrestrisk vegetati-

on holder mindre på overfladevandet som derved kan komme hurtigere ud i vandløbet. Dræning 

af markerne medvirker også til den hurtigere afstrømning af overfladevandet (Poff et al. 1997). Va-

righeden af de hyppigere flom-hændelser, hændelser med øget vandføring, bliver kortere da ka-

naliseringen får afledt vandet hurtigere. Timingen af et vandløbs flom-hændelser er ofte bestemt af 

årstiden med fx stor afstrømning i efterår og vinter pga. mere nedbør i denne periode. I et udrettet 

vandløb kan det være svært at forudsige disse hændelser da selv små nedbørshændelser vil æn-

dre afstrømningen i vandløbene fordi oplandet ikke har samme bufferkapacitet som før kanalise-

ringen. Graden af ændring af afstrømningen henviser til hvor hurtigt afstrømningen ændres fra højt 

til lavt. Et kanaliseret vandløb vil opleve hurtige og ekstreme ændringer af afstrømningen, da den 

hurtige afstrømning fra oplandet vil føre til en stor flom-hændelse, men det vil hurtigt aftage da af-

ledningen af vand er øget i et kanaliseret vandløb.      

Tilførsel af næring 

Tilførsel af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor er relativ høj i Danmark med vandføringsvæg-

tede gennemsnitskoncentrationer i vandet på henholdsvis 5mg L
-1

 og 0,13mg L
-1

 i 2013 (aflæst i 

grafer fra Jensen et al. (2015)). Kvælstoffet og fosforen kommer ud i vandløbene gennem dræn, 

brinkerosion og overfladeafstrømning samt via punktudledninger. Både kvælstof og fosfor tilføres 

markerne enten som husdyr- eller kunstgødning for at øge udbyttet fra markerne. Førhen kom me-

get fosfor også fra spildevandsudledning. Vandløbene modtager næringsstofferne og fører dem 

videre til enten søer placeret nedstrøms i vandløbssytemet eller videre ud til det marine miljø 

(Jensen et al. 2015), hvor øget næring kan føre til eutrofiering og iltsvind. Vandløbene kan have en 

vigtig rensende funktion ved at optage kvælstoffet og fosforen i biotaen eller udfælde sediment-

bundet fosfor på steder med lav strømhastighed. I områder med langsomt flydende eller stillestå-

ende vand kan der skabes iltfrie områder hvor kvælstoffet denitrificeres og omdannes til frit kvæl-

stof der er utilgængelig for langt de fleste organismer (Allan & Castillo 2007). På den måde kan ud-

ledningen til marine områder mindskes. I udrettede vandløb er transportvejen fra det terrestriske 

opland til det marine miljø forkortet og udledningen af kvælstof og fosfor øges pga. manglende til-

bageholdelse og fjernelse af næringsstofferne (Allan & Castillo 2007).  



 
11 

 

 

Speciale af Ida Spangsmose Bak   

Tilførsel og transport af sediment 

Tilførsel og transport af sediment har stor betydning for vandløbets fysiske struktur. I et naturligt 

vandløb vil der være både erosion og aflejring af sediment (Allan & Castillo 2007). Problemet op-

står, hvis der tilføres mere sediment, end der naturligt vil forekomme, da dette vil ændre på vandlø-

bets fysiske struktur. Figur 2 viser sediments forskellige tilførselsveje til et vandløb, hvilket ofte er rela-

teret til intensivt landbrug med dræn, overflade- og brinkerosion. Øgning af sedimenttransport i et 

kanaliseret vandløb skyldes bl.a. brinkerosion, fordi vandløbet har fået større streampower som føl-

ge af den øgede hældning og kortere afstand som giver vandet mere energi til at erodere brinker-

ne (Laubel et al. 1999; Just & Pedersen 2008). Et studie viste, at brinkerosionen over en toårig perio-

de i et dansk, stærkt kanaliseret vandløbssytem, var 0-155mm år
-1

 med et gennemsnit på 11mm  

år
-1

 (Laubel et al. 2003). Den øgede strømhastighed bevirker også, at større og flere partikler kan 

eroderes og transporteres nedstrøms (Allan & Castillo 2007). Ændring og fjernelse af naturlig vege-

tation i oplandet kan betyde større tilførsel af sediment til vandløbene, da sedimentet ikke bliver 

holdt fast af vegetationens rodnet. Græs er fx bedre til at holde på jorden end vintersæd fordi græs 

har et større og tættere rodnet end vintersæd. Under store nedbørshændelser vil vandløbene også 

modtage sediment som følge af erosion fra jordoverfladen. Dette sker især i våde vintre hvor jord-

overfladen er mindre beskyttet af afgrøder (Kronvang et al. 2000). Mængden af sediment i vandet 

er størst under store vandføringer (Kronvang 1996). Sediment i vandfasen kan være et problem, da 

partiklerne i vandet absorberer og afbøjer lyset, som derfor ikke kan trænge så langt ned (Allan & 

Castillo 2007). Manglende lys kan påvirke alger og makrofyter i vandløbene som derved kan æn-

dre vandløbets struktur og funktion (Ryan 1991; Jones et al. 2012). Sediment i vandfasen kan også 

føre miljøfremmede stoffer med sig da disse kan bindes til partiklerne (Walling 1988). Den øgede 

tilførsel af fint sediment skaber samtidig et homogent miljø (Just & Pedersen 2008), da overflader 

og hulrum, interstitial rum, vil blive helt eller delvist dækket med fint sediment. Det fysiske miljø bli-

ver ligeledes mere ustabilt fordi det fine sediment let kan genmobiliseres, hvis strømhastigheden 

øges, hvilket ofte sker i et udrettet vandløb med stærkt varierende vandføring. Det intensive land-

brug kan på denne måde bidrager til fysisk forarmelse af vandløbene.      
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Tilførsel af pesticider 

En anden væsentlig påvirkning af vandløbet er tilførslen af landbrugets pesticider fra de omkring-

liggende marker. Pesticiderne benyttes til at forhindre ukrudt, insekt- og svampeangreb i at forvolde 

skade på landbrugets afgrøder. De forskellige pesticider tilføres vandløbene via diffuse kilder som 

dræn- og overfladeafstrømning, begge initieret af kraftige nedbørshændelser, samt vinddrift (Fig. 

3) (Liess et al. 1999; Kronvang et al. 2003; Schulz 2004; Schäfer et al. 2011). Perioden og hyppighe-

den for sprøjtning afhænger bl.a. af, hvilke afgrøder der er tale om. Vintersæds sprøjteperiode er 

både forår og efterår (L&B a), mens sukkerroer sprøjtes 3-4 gange i vækstsæsonen (L&F b) og kar-

tofler sprøjtes ofte to gange i foråret før kartoflerne spirer (L&F c). Frugt, bær og grøntsager kan be-

handles med pesticider 7-10 gange i løbet af en vækstsæson (Danish Ministry of the Environment 

2014).    

Figur 3: Kilder til pesticidforurening af vandløb (Møhlenberg et al. 2004).  
 

Figur 2: Skematisk 

præsentation af til-

førsel af sediment til 

vandløb.  

Modificeret efter 

Kronvang (1996). 
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Når et pesticid kommer ud i vandløbet, vil det blive ført med vandet nedstrøms som følge af van-

dets naturlige bevægelse. Intensiv overvågning af pesticider i svenske vandløb har vist at der kun-

ne måles pesticider i vandløbene gennem hele året. Koncentrationen af pesticider kan være om-

kring en faktor 100 højere under store afstrømninger end under normale afstrømningsforhold 

(Bundschuh et al. 2014). Mange af pesticiderne er derudover lipofile og vil hurtigt absorbere til se-

dimentet og derfor ikke kunne måles i vandet efter kort tid (Lauridsen et al. 2006). Pesticider absor-

beret til partikler suspenderede i vandfasen (Liess et al. 1999) vil blive ført med nedstrøms i vandlø-

bet. 

Pyrethroide insekticider 

I Danmark blev der i 2013 solgt 4323 tons (aktivstof) bekæmpelsesmidler fordelt på 1119 produkt-

typer. Af disse stoffer stod fem aktivstoffer for mere end halvdelen af miljøbelastningen (Danish 

Ministry of the Environment 2014). Miljøbelastningen udtrykker hvor giftigt et pesticid er for dyrene i 

marken og den omgivende natur (Danish Ministry of the Environment 2012). To af disse fem stoffer 

var insekticider fra gruppen pyrethroider og tilsammen stod de for 31% af den samlede miljøbe-

lastning i 2013 (Danish Ministry of the Environment 2014).  

Pyrethrum er et naturligt stof der udvindes af krysantemumblomster (Chrysanthemum) og har været 

brugt som insektmiddel langt tilbage i historien, men holdbarheden af stoffet er lav, da det nedbry-

des af lys. Fremstillingen af kunstige og stabile pyrethroider, baseret på pyrethrums egenskaber, har 

bidraget til at det i dag er den vigtigste gruppe af insekticider (Bjerregård 2010). Pyrethroiderne har 

også en lav toksicitet overfor pattedyr. Ratioen mellem insekters og pattedyrs toksicitet er meget 

højere end for andre store grupper af insekticider (Vijverberg & van den Bercken 1990; Schäfer et 

al. 2011), hvilket er med til at gøre pyrethroiderne populære som insekticider. Et fællestræk for py-

rethroiderne er, at de har en høj Log KOW (Walker et al. 2012). Log KOW er fordelingen af stoffet i n-

oktanol og vand ved ligevægt. En høj værdi for Log KOW viser at stofferne er hydrofobe og derved 

meget lidt opløselige i vand (Bjerregård 2010). Pyrethroiderne udgjorde i 2010 næsten 75% af alle 

insekticider solgt i Danmark (Danish Ministry of the Environment 2011) og blev i 2009 brugt på 

67,7% af de sprøjtede arealer i Danmark (Danish Ministry of the Environment 2010). 

Pyrethroiders virkemekanisme  

Pyrethroider er nervegifte, der påvirker nervecellernes spændingsfølsomme natriumkanaler, der er 

placeret i cellemembranerne. Ved at påvirke disse kanaler forstyrres transmission af de elektriske 

nervesignaler, kaldet aktionspotentialer (Wouters & van den Bercken 1978; Vijverberg & van den 

Bercken 1990). En nervecelle har et hvilemembranpotentiale på -70 mV skabt af Na
+
/K

+
-pumpen 

og er på dette tidspunkt mest permeable for K
+
. Koncentrationen af Na

+
 er derfor højere udenfor 

cellen end indeni og omvendt for K
+
. Et aktionspotentiale skabes, når cellen depolariseres, og de 

spændingsafhængige natriumkanaler åbnes, og Na
+
 strømmer ind i cellen som følge af den lave 

koncentration af Na
+
 i cellen. Denne indstrømning af Na

+
 skaber kortvarigt et positivt membranpo-

tentiale på 40mV. Forskellen i spænding skaber et aktionspotentiale, en nerveimpuls. Natriumkana-
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lerne lukkes hurtigt igen, og det negative membranpotentiale genoprettes af Na
+
/K

+
-pumpen (Hill 

et al. 2008). Hvis natriumkanalerne udsættes for pyrethroider forsinkes kanalernes lukning, hvilket 

fører til flere aktionspotentialer pr. depolarisering. Organismen vil derfor opleve en overstimulering 

af nervesystemet. Overstimuleringen kan ses som kramper, øget spytproduktion, hypersensitivitet, 

paralysering og i værste tilfælde død (Wouters & van den Bercken 1978; Vijverberg & van den 

Bercken 1990).  

 

Lambda-cyhalothrin 

I dette specifikke studie vil pyrethroidet lambda-cyhalothrin (Tbl. 1 og fig. 4) blive benyttet da det er 

et ofte benyttet insekticid i Danmark. I 2013 blev der solgt 1023kg lambda-cyhalothrin (Danish 

Ministry of the Environment 2014). Stoffet lambda-cyhalothrin var blandt de 20 stoffer, der bidrog til 

den største samlede andel af aktivstofmængde og miljøbelastning for sprøjtemidler solgt i 2012, 

hvilket især skyldes dets høje score på miljøbelastningen (Danish Ministry of the Environment 2013).  

Tabel 1: Kemiske og økotoksikologiske egenskaber af 

pyrethroidet lambda-cyhalothrin (
1
PPDB; 

2
DN).  

Lambda-cyhalothrin  

Kemisk formel
1 C23H19ClF3NO3 

Pesticid type
1 Insekticid 

Pesticid gruppe
1 Pyrethroid 

Log(KOW)
1 5,5 

Vand-Sediment DT50 (dage)
1
  15,1 

Vandfase DT50 (dage)
1 0,24 

Pattedyr akut LD50 (mg * kg
-1

)
1
 56 

Fugle akut LD50 (mg * kg
-1

)
1 > 3950 

Fisk akut (96 timer)  

LC50 (mg * L
-1

)
1 0,00021 

Akvatiske invertebrater akut (48 

timer) EC50 (mg * L
-1

)
1 0,00036 

Akvatiske krebsdyr akut  

(96 timer) LC50 (mg * L
-1

)
1 0,000003 

Grænseværdi i grundvandet 

(µg * L
-1

)
2 0,1 

 

Effektpyramiden 

I økotoksikologien har man en lang tradition for at benytte dosis-respons-forsøg til at teste effekten 

af miljøfremmede stoffer. Man tester de enkelte stoffer på individer af standardorganismer, der re-

præsenterer specifikke organismegrupper, og standardorganismerne er bl.a. udvalgt ud fra kriterier 

for, at de generelt skal tilhøre de mest følsomme organismer indenfor den givne organismegruppe. 

Daphnia magna benyttes ofte som repræsentant for akvatiske invertebrater, bl.a. fordi den, med 

enkelte undtagelser, er følsom over for miljøfremmede stoffer og desuden kan produceres i kulturer 

med lav genetisk variation. Dosis-respons-forsøg giver mulighed for at udlede effekt- eller letalkon-

centration; fx EC50 eller LC50, hvor 50% af forsøgsorganismerne er påvirkede eller døde indenfor den 

 

Figur 4: Kemisk struktur af lambda-cyhalothrin (PAN) 
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givne eksponeringstid. Disse værdier, samt en sikkerhedsfaktor ligger ofte til grund for grænsevær-

dierne man fastsætter for de enkelte miljøfremmede stoffer ude i miljøet. Når et individ påvirkes af 

et stof, kan der ske en direkte effekt med eksempelvis ændret enzymaktivitet og kemiske signaler 

som kan føre til øget dødelighed, ændret morfologi, adfærd og nedsat reproduktion. Disse direkte 

effekter kan indirekte føre til en bottom-up kontrol af populationen, samfundet og økosystempro-

cesser illustreret med effektpyramiden (Fig. 5). Effekten på fysiologien og individet sker hurtigt og 

ved lavere koncentrationer end det er tilfældet med økosystemprocesserne, da systemet antages 

at have en bufferkapacitet til at modstå effekterne. Tidsforskydning i effekten kan være så stor, at 

når man ser effekten på samfundsniveau kan den ikke længere måles på individniveau (Schäfer et 

al. 2011). I naturen er det sjældent kun et enkelt miljøfremmed stof, der påvirker systemet. Bunden i 

effektpyramiden kan derfor tænkes at være smallere og derved indikere at effekten på det fysiolo-

giske niveau ses allerede ved en lavere koncentration af det miljøfremmede stof, end forventet ud 

fra standard laboratorieforsøg med enkelte stoffer.  

                                                         
                                                           

Effekt af næringsstoffer på invertebrater 

Generelt har forhøjede koncentrationer af næringsstoffer som kvælstof og fosfor, i vandløbet be-

grænset effekt på vandløbets makroinvertebrater (Baattrup-Pedersen et al. 2004; Friberg et al. 

2010). Analyser af makroinvertebratsammensætningen, fra prøver indsamlet i danske vandløb 

over 11 år, har vist at eutrofiering med kvælstof- og fosforkoncentrationer op til henholdsvis 12,0mg 

L
-1

 og 0,6mg L
-1

ikke direkte påvirkede sammensætningen af makroinvertebrater. Disse koncentra-

tioner er henholdsvis 2,4 og 4,6 gange højere end gennemsnitskoncentrationerne for danske vand-

løb i 2013 (Jensen et al. 2015). 
 

Figur 5: Effektpyramiden. Effekter på et højere biolo-

gisk niveau opstår med en eventuel tidsforskydning og 

kræver effekt på de lavere niveauer. Dette skyldes at 

de højere niveauer har lavere sensitivitet end de lave-

re niveauer. Modificeret efter Schäfer et al. (2011).  
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Effekt af aflejret fint sediment på invertebrater  

Øget sedimentaflejring i vandløb har vist at kunne øge drift (Ryan 1991) og mindske densiteten, 

biomassen og artsrigdommen af invertebrater (Ryan 1991; Matthaei et al. 2006). Aflejringen kan 

dække det naturlige substrat, som bl.a. kan bestå af grus, sten, dødt ved samt blade. Ved at dække 

substratet vanskeliggøres adgangen til nogle af invertebraternes fødekilder og aflejring kan på den 

måde reducere fødetilgængeligheden (Ryan 1991; Allan & Castillo 2007). Interstitial rum er hulhe-

der mellem substratet. Disse hulrum kan benyttes af invertebrater til leve- og gemmesteder samt 

fødesøgning. Sediment i interstitial rummene reducerer antallet af leve- og gemmesteder for inver-

tebraterne og derved kan densiteten af invertebrater falde med øget sedimentaflejring (Gayraud & 

Philippe 2001). Samtidig er sand dårlig til at holde på den vigtige energikilde detritus, som består af 

dødt organisk carbon i form af bladrester, fæces o. lign., fordi sandkornene pakkes så tæt (Allan & 

Castillo 2007).     

Effekt af pyrethroider på invertebrater  

For pyrethroidet lambda-cyhalothrin er EC50 for D. magna bestemt til 0,36ng L
-1

 (Tbl. 1). Et forsøg af 

Nørum et al. (2010 viste, at pulskoncentrationer af lambda-cyhalothrin helt ned til 1ng L
-1

 påvirkede 

invertebraters bevægelsesadfærd. Et studie af Beketov og Liess (2008) demonstrerede, at pesticid-

koncentrationer 7-22 gange lavere end den akutte LC50 initierede drift hos makroinvertebrater. Et 

feltstudie fra Tyskland påviste ændringer af makroinvertebraters samfundsstruktur som følge af pe-

sticideksponering under store afstrømninger (Liess & Schulz 1999). Studier af pulseeksponering af 

makroinvertebrater med forskellige pyrethroider i mikro- og mesokosmos studier har vist, at kon-

centrationer, der havde effekt på økosystemets funktioner som græsning og bladnedbrydning, var 

op mod 100-1000 gange mindre end EC50 for D. magna baseret på Toxic Units ((TU = ci/LC50i,j), c 

er koncentrationen af stoffet i og j er koncentrationen for D. magna af stoffet i) (Schäfer et al. 2012; 

Rasmussen et al. 2013b).  

Mål for stresspåvirkninger i danske vandløb 

I Danmark har man gennem mange år vurderet vandløbs biologiske tilstand ud fra samfundet af 

makroinvertebrater. Til at vurdere tilstanden benyttes Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Indekset 

inddeler makroinvertebraterne fra prøverne i faunaklasser ud fra faunasammensætningen og giver 

en indeksværdi for vandløbets biologiske tilstand (Miljøstyrelsen 1998). DVFI har syv klasser fra 1 til 

7, hvor 7 er det bedste. Klasserne 5-6 betegnes som god økologisk tilstand, mens 7 er høj økologisk 

tilstand (Baattrup-Pedersen et al. 2004). Måltilstanden for vandløb ifølge EU’s Vandrammedirektiv 

er som minimum god økologisk tilstand (Baattrup-Pedersen et al. 2004). Indekset er målrettet orga-

nisk forurening (Baattrup-Pedersen et al. 2004) som stresspåvirkning, hvilket var et stort problem i 

danske vandløb førhen, men forbedret spildevandsrensning og mindsket spildevandsudledning har 

reduceret problemet betydeligt (Baattrup-Pedersen et al. 2004). Organisk forurening måles oftest 

som iltforbruget over 5 døgn (BI5) i en vandprøve ved 20
o
C, da nedbrydning af organisk materiale 

forbruger ilt (Baattrup-Pedersen et al. 2004). DVFI-Indekset responderer dog også på fysisk forar-

melse, da mange iltfølsomme nøglearter primært er knyttet til grove substrattyper. Toksisk stress fra 
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pesticider påvirker derimod kun indekset i mindre grad (McKnight et al. 2012) selvom pesticider er 

påvist at have en målbar negativ effekt på makroinvertebraters samfundsstruktur (Liess & Von Der 

Ohe 2005). Derfor kan egentlige pesticideffekter ikke kvantificeres ved brugen af DVFI.        

Forsøgets formål 

Formålet med forsøget er at teste effekten af lambda-cyhalothrin og tilførsel af fint sediment på 

valgte arter af makroinvertebrater. 

I dette forsøg vil tre parametre blive benyttet til effektmåling af lambda-cyhalothrin og tilførsel af 

fint sediment som stresspåvirkninger. Disse tre parametre er invertebraters fitness i form af glyko-

gen- og lipidindhold samt blad- og algeomsætning. Invertebraters fitness antages at kunne bruges 

som en hurtigtvirkende indikator for graden af stresspåvirkning i invertebraternes miljø (Koop et al. 

2011) og repræsenterer den nederste del af effektpyramiden med en fysiologisk effekt. Blad- og 

algeomsætning anvendes som et mål for økosystemprocesser, og disse målparametre repræsen-

terer således den øverste del af effektpyramiden. Forsøg har vist, at bladnedbrydning kan falde ef-

ter pesticideksponering af invertebrater (Schäfer et al. 2007) og algemassen kan stige som følge af 

nedsat fødeindtagelse (Rasmussen et al. 2008). I dette forsøg bliver alge- og bladnedbrydning 

brugt som et link til de fysiologiske målparametre og som et mål for økosystemprocesser på trods af 

forsøgets forsimplede design i forhold til feltbaserede forsøg. I dette forsøg anvendes en ekspone-

ringskoncentration af lambda-cyhalothrin på 75ng L
-1

. Denne koncentration er valgt fordi tidligere 

forsøg har påvist subletale effekter hos de udvalgte arter af invertebrater (Beketov & Liess 2008; 

Nørum et al. 2010; Wiberg-Larsen et al. 2013). Samtidig er koncentrationen miljørealistisk for py-

rethroider i europæiske vandløb med målte koncentrationer i vandprøver på 3–6200ng L
-1

 (Schulz 

2004; Nanos et al. 2012).    

Hypoteser   

Til forsøget blev følgende hypoteser opstillet:  

(I) Tilførsel af fint sediment alene vil nedsætte fitness hos invertebraterne da de skal bruge ekstra 

energi på at konkurrere om færre og dårligere levesteder. Selvom det øgede energibehov vil føre 

til øget blad-og algeomsætning, vil øgningen i fødeindtag ikke kunne kompensere nok for det 

øgede energibehov. Dette eftervises med analyser af glykogen- og lipidkoncentrationen i inverte-

braterne.      

(II) Lambda-cyhalothrin alene vil nedsætte blad- og algeomsætningen på kort sigt som følge af 

den akutte påvirkning af invertebraternes bevægeapparat. Efter de overlevende invertebrater 

genvinder fuld funktion, vil de kompensere for den manglende energiindtagelse ved at øge føde-

omsætningen af blade og alger. Assimilationen af den øgede fødeomsætning eftervises med gly-

kogen og lipidindholdet i organismen og kan muligvis være reduceret i en længere periode efter 

pesticideksponeringen på trods af øget fødeindtag (Zubrod et al. 2011).             
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(III) Tilførsel af fint sediment vil øge effekten af lambda-cyhalothrin da fint sediment udfylder huller-

ne imellem substratet og dermed reducerer habitatkvalitet og gemmesteder, hvorfor invertebrater-

ne skal konkurrere om dårligere og færre levesteder, samtidig med at de skal bruge energi på ud-

skillelse/nedbrydning af lambda-cyhalothrin. Det øgede energibehov vil få blad- og algeomsæt-

ningen til at stige, men den øgede omsætning kompenserer nødvendigvis ikke det øgede energi-

behov og fitness falder derfor.   
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Figur 6: Opstilling af forsøgsenheder  

 

Materialer og metoder 
Forsøgsopsætning  

Forsøget var designet som et fuldt faktorielt design med to parametre: Fint sediment (0,1-0,5mm) 

og pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration: 75ng L
-1

). Der var fire behandlinger med 

12 replikater i hver. Behandlingerne var: Kontrol, Sediment, Pesticid og krydskontaminering med 

både pesticid og fint sediment, Pest x Sed.  

Forsøget bestod af 48 akvarier (lxhxb: 

33x20x21cm) placeret i randomiseret design 

på tre hylder i et klimakammer ved 15
o
C med 

en lys/mørke cyklus på 14/10 timer (Fig. 6) 

(App. I). Hvert akvarie indeholdt groft substrat 

(< 5cm) med biofilm og dækkede hele bun-

den af akvariet. Substratet var indsamlet i Voel 

Bæk i begyndelsen af oktober 2014. Før sub-

stratet blev tilsat akvarierne blev det skyllet 

med postevand for at fjerne makroinvertebra-

ter og fint sediment. Hvert akvarie fik tilsat 5L 

kunstigt ferskvand (OECD 2004) og vandet blev kraftigt iltet med luftpumper (Elite Maxima Air 

Pump 113,6 L). De 24 af akvarierne fik tilsat fint sediment så hulrummene i det grove substrat blev 

fyldt ud. Udover de 48 akvarie blev yderlig tre akvarier sat op for at kunne estimere den mikrobielle 

nedbrydning af blade i systemerne. Et af de tre akvarier til mikrobiel nedbrydning fik tilført fint se-

diment. På forsøgsdag 18 blev hvert akvarie tilført 2,5L ekstra kunstigt ferskvand for at kompensere 

for fordampning. Efter dag 8, 15 og 29, efterfølgende kaldet uge 1, 2 og 4, blev 12 akvarier, fire af 

hver behandling, tømt og invertebrater, blade og sten til klorofylanalyser indsamlet. Tømning af 

akvarier og indsamling af invertebrater tog 30min for hvert akvarie for at skabe sammenlignelig-

hed mellem enhederne.     

Makroinvertebrater 

Fire arter af makroinvertebrater blev anvendt i forsøget: Amphipoden Gammarus pulex (3-15mm), 

vårfluen Agapetus ochripes (<3mm), slørvingen Leuctra nigra (5-8mm) og gastropoden Radix 

balthica (4-10mm) (Tbl. 2). Invertebraterne blev indsamlet først i oktober 2014. Efter indsamling 

blev invertebraterne holdt ved 15
o
C i iltet vandløbsvand med blade indtil initiering af forsøget.  

Når et akvarie blev tømt, blev vandet hældt igennem en sigte for at tilbageholde invertebraterne. 

Nyt vand blev tilført akvariet og dette blev også hældt igennem sigten. Derefter blev substratet delt 

op i tre portioner og gennemgået for invertebrater i en fotobakke. Levende invertebrater blev optalt 

og konserveret i 96% ethanol.   

Middelværdien af antallet af individer i hver behandling blev beregnet hver uge for hver art.  
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Figur 7: Bladpakke med el-

leblade (Alnus glutinosa) 

 
Figur 8: Bladrester efter uge 1 i 

aluminiumsbakke 

Tabel 2: Arter af makroinvertebrater benyttet i eksperimentet, deres fødefunktionelle gruppe, følsomhed overfor for 

lambda-cyhalothrin og fint sediment (+ indikerer følsom og ÷ indikerer ufølsom), indsamlingslokalitet og antal indivi-

der i et akvarie.    

Art Funktionel  

fødegruppe 

Lambda-cyhalothrin  

Følsomhed 

Sediment  

følsomhed 

Lokalitet Individer i  

et akvarie 

Gammarus  

Pulex 

Ituriver +
ab 

÷
c 

Hagenstrup 

Møllebæk, Øst-

jylland 

50 

Leuctra nigra Ituriver +
b 

÷
d 

Naturlig kilde til 

Almind Sø, 

Midtjylland 

20 

Agapetus 

ochripes 

Græsser +
a 

+
d
 Brende Å ved 

Kerte Bro, Fyn 

25 

Radix balthica Græsser ÷
a 

÷
e 

Lemming, 

Midtjylland 

20 

 
a
(Wiberg-Larsen et al. 2013), 

b
(Nørum et al. 2010), 

c
(Marchant 1981), 

d
(Wagner et al. 2011) and 

e
(Strzelec & Królczyk 

2004) 

Bladpakker 

Elleblade (Alnus glutinosa) blev indsamlet fra elletræer langs Rems-

trup Å, Silkeborg, sidst i september 2014. En lokalitet uden trafik og 

landbrug i umiddelbar nærhed. Bladene blev tørret ved 60
o
C i 66 ti-

mer for at opnå en konstant tørvægt, tv. Bladene blev placeret i net-

poser (11x10cm) med en maskestørrelse på 4x4mm, hvorigennem 

makroinvertebraterne kunne passere frit (Fig. 7). En ny bladpakke 

blev lagt i hvert akvarie tre gange under forsøget: Dag 1, 9 og 23. 

Den første pakke havde en starttørvægt af blade på 0,74 ± 0,02g. 

Bladene blev lagt i kunstigt ferskvand før start for at udvaske for in-

vertebraterne potentielt giftige kemiske forbindelser såsom phenoler. Optimalt skulle akvarierne 

kun have tilsat én bladpakke fra start der skulle slå til gennem hele post-eksponeringsperioden, 

men invertebraterne spiste meget mere end forventet (Fig. 8), og derfor måtte nye bladpakker tilfø-

res akut dag 9 (2 ± 0,01g, tv). På dag 10 blev halvdelen af vandet i hvert akvarie skiftet fordi blade-

ne ikke kunne nå at blive udvasket før tilsætning. Bladpakkerne til dag 23 blev udvasket før de blev 

tilsat.             

Når et akvarie blev lukket ned, blev bladmaterialet fra bladpak-

ken skyllet forsigtigt i postevand og overført til en aluminiumsbak-

ke (Fig. 8). Bladmaterialet blev opbevaret ved -18
o
C indtil det 

blev tørret ved 60
o
C og vejet. Der blev også udtaget en bladpak-

ke fra hvert af de tre akvarier uden invertebrater til bestemmelse 

af den mikrobielle nedbrydningsrate i uge 1, 2 og 4.  

Bladvægttab i hvert akvarie blev beregnet som startvægten fratrukket tilbageværende bladvægt 

og korrigeret for mikrobielnedbrydning ved den respektive uge. Bladvægttab per tid blev beregnet 

som bladvægttab delt med det respektive antal uger. Det blev antaget at kun G. pulex påvirkede 

bladvægttabet fordi genfangsten af L. nigra var lav og derfor blev de antaget ikke at have påvirket 
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bladvægttabet nævneværdigt. Bladvægttab opgjort per G. pulex per tid beregnes som bladvægt-

tab delt med antallet af G. pulex delt med det respektive antal uger.  Det relative bladvægttab blev 

beregnet som bladvægttab i forhold til bladstartvægt. Relativt bladvægttab opgjort per G. pulex 

blev beregnet som det relative bladvægttab i forhold til det totale antal G. pulex i akvariet. For at 

justere for tiden blev det relative bladvægttab opgjort per G. pulex delt med antallet af uger på 

indsamlingstidspunktet.  

Klorofyl 

Substratet var bevokset med biofilm. Da biofilm bl.a. indeholder alger (Allan & Castillo 2007) kan 

man kvantificere alger i biofilmen ved at estimere klorofylkoncentrationen i forhold til stenenes 

areal. Før initieringen af forsøget blev ti tilfældige sten udtaget til klorofylmålinger for at demonstre-

re udgangspunktet som var 13,28 ±2,64mg m
-2

 (gns ±SE). Hver gang et akvarie blev lukket ned, 

blev tre sten udtaget og overført til hvert sit plastikrør med 96% ethanol. Rørene blev placeret i mør-

ke i 20 timer, mens ethanolen ekstraherede klorofyllen fra stenens biofilm. Efterfølgende blev 10mL 

af ethanolen overført til et centrifugerør og centrifugeret i 10min ved 2000rpm. I de tilfælde, hvor 

stenen var ekstraheret i mindre end 10mL blev det tilført en mængde 96% ethanol så slutvolumen 

blev 10mL. I disse tilfælde blev en fortyndingsfaktor udregnet. Absorbansen i ethanol blev herefter 

målt med et spektrofotometer (UV-Visible Recording Spectrophotometer UV-160, Shimadzu) ved 

en bølgelængde på 655-750nm. 

Klorofylkoncentrationerne blev udregnet i forhold til stenenes arealer med formel (1) (Københavns 

Universitet 2008) 

(1) 𝐾𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑦𝑙 𝑎 (𝑚𝑔 𝑚−2) = (
𝐴𝑏𝑠(665−750)∗𝐸𝑣𝑜𝑙

0,0834∗𝐴
) ∗ 𝐹 ∗ 10 

Abs(665-750): Prøvens absorption (cm
-1

) ved 665 og 750nm. Evol: ekstraktionsvolumen (mL). 0,0834: 

Klorofyls specifikke absorptionskoefficient (mL µg
-1 

cm
-1

). F: fortyndingsfaktor. 10: Omsætningsfak-

tor. A: Arealet af stenen (cm
-2

) blev estimeret med formel (2) (Dall 1979) med antagelse om at bio-

filmen kun voksede på halvdelen af stenen (den halvdel der vendte opad) og at stenens form kun-

ne beskrives som en ellipse. 

(2) 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑐𝑚−2) = 1
2⁄ 𝜋

((𝐿∗𝐵)+(𝐿∗𝐻)+(𝐵∗𝐻))

3
 

L: Længde, B: Bredde og H: Højde, alle målt i centimeter.  

Arealerne, for sten fra behandlinger tilført fint sediment, blev yderlig reduceret med 25% da det fine 

sediment dækkede mere end halvdelen af stenen. Formel (2) blev derfor ganget med 0,75 for sten 

fra sediment- og krydsbehandlinger. 
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Figur 9: Eksponering af makroinvertebra-

ter med lambda-cyhalothrin 

Pesticid og Eksponering 

Målkoncentrationen for eksponering med lambda-cyhalothrin var 75ng L
-1

. En stamopløsning (A) 

blev lavet ud fra 17mg lambda-cyhalothrin (VWR International, Pestanal, 98% purity) opløst i 25mL 

96% ethanol. Stamopløsningens koncentration blev beregnet til 0,68mg mL
-1

. På eksponeringsda-

gen blev der ud fra stamopløsningen lavet en opløsning (B) i demineraliseret vand med en kon-

centration på 1000ng mL
-1

.     

Eksponeringen af makroinvertebraterne initierede forsøget. Invertebraterne, til hvert akvarie, blev 

eksponeret sammen i en glaskolbe med 475mL kunstigt ferskvand (Fig. 9). I behandlinger uden pe-

sticid blev G. pulex eksponeret i glas for sig selv for at undgå prædation. G. pulex eksponeret med 

lambda-cyhalothrin kan udvise flugtadfærd (Heckmann & Friberg 2005) og udgjorde derfor ikke 

nogen risiko i disse behandlinger og kunne eksponeres 

sammen med de andre invertebrater. Under eksponerin-

gen blev vandet iltet med en pumpe hvilket også skabte 

omrøring af vandet. I alt blev 35,5µL af opløsning B tilsat 

hver af de 24 glaskolber for at opnå målkoncentrationen, 

og invertebraterne blev eksponeret i 90min. Efter ekspone-

ringen blev invertebraterne skyllet i to spande med rent 

kunstigt ferskvand og derefter overført til akvarierne. Ek-

sponeringsforløbet strakte sig over to dage: På den første 

dag blev G. pulex, A. ochripes og R. balthica eksponeret 

og på anden dagen blev L. nigra eksponeret. 

Koncentrationen af lambda-cyhalothrin blev testet i vandprøver samlet i begyndelsen af ekspone-

ringen og efter 90min. Den testede koncentration af lambda-cyhalothrin (nominel: 75ng L
-1

) blev 

verificeret efter oprensning med solid phase extraction (SPE column: Chromabond C18, 500mg, 

6mL; solvent: MeOH (Elsaesser et al. 2011; Bundschuh et al. 2013)) ved at indsprøjte 20µL af hver 

prøve ind i et LC-MS-system. LC-systemet bestod af en Combipal autosampler (CTC Analytics, 

Zwingern, Schweitz) forbundet til et U-HPLC-system bestående af en Acela pumpe og en Hypersil 

Gold C18 kolonne (40x2,1mm, partikelstørrelse 1,9µm) (begge Thermo Fisher Scientific, Dreieich, 

Tyskland). MS-systemet var et benchtop orbitrap system (Exactive, Thermo Fisher Scientific, Drei-

eich, Tyskland) kørt med fuld scanning (Scan range: 100-2000m/z). Stoffet blev adskilt kromatogra-

fisk med MilliQ vand (eluent A) og methanol (eluent B), begge eluenter indeholdte 0,1% myresyre 

og 4mM ammonium format (begge Sigma Aldrich, Seelze, Tyskland, puriss p.a. grade) med følgen-

de eluent sammensætning: 0 til 2min 5% B; 2 til 7,01min 100% B; 7,02 til 8,5min 5% B. Identifikation 

og kvantificering af lambda-cyhalothrin blev udført ved brug af den akkurate masse af stoffet (m/z: 

467,1339) og ekstern kalibrering i spændet 0,5 til 40µg L
-1

. Grænsen for kvantificering og detekte-

ring var 20 og 10ng L
-1

 ifølge DIN 2008.            
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Glykogen 

Glykogenkoncentrationerne blev bestemt for G. pulex på 48 individer, 12 fra hver behandling ind-

samlet i uge 4. G. pulex til glykogenmålinger blev frysetørret umiddelbart efter indsamling (-40
o
C) 

og vejet efterfølgende. De blev opbevaret ved -80
o
C indtil analysering. Hvert individ blev knust i 

1mL 1M NaOH med en 5mm rustfri stålkugle i en Tissue Lyser II, QIAGEN, ved 20,0 1/s i 30 sekunder, 

to gange. Blandingen blev efterfølgende placeret i en ovn ved 80
o
C i 3 timer. Efter 3 timer blev 

200µL af prøven overført til et Eppendorf rør med 2mL accetat buffer og 2mg amyloglycosidase. 

Disse prøver blev placeret i vandbad (25
o
C) i 2 timer og vendt hver 20. minut. Spektrofotometeret 

(UV-Visible Recording Spectrophotometer UV-1650pc, Shimadzu) blev sat til 25
o
C og 334nm. En 

reagentopløsning og startreagent (Glocuse Gluc-DH FS Kit) blev blandet i forholdet 4:1. 1mL af 4:1-

blandingen blev overført til en kuvette og sat i spektrofotometeret for at blive varmet op til 25
o
C før 

prøven blev tilsat. Der blev udtaget 200µL af prøven med G. pulex fra vandbadet og tilsat kuvetten 

under omrøring. Absorbansen blev målt hvert 30. sekund i 20min for at følge den enzymatiske ned-

brydning af glykogen til glukoseenheder.         

Spektrofotometeret kunne køre 6 prøver og en blank samtidig. Hver dag blev en standardkurve la-

vet ud fra prøver med kendte koncentrationer af glykogen (0,00; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 og 0,10mg L
-1

 

(App. II)).  

Ud fra standardkurvens ligning (3) kunne glykogenkoncentrationen i invertebraterne bestemmes  

(3) 𝐾𝑜𝑛𝑐 (𝑚𝑔 𝑚𝐿−1) = 𝑎 ∗ 𝐴𝑏𝑠334 + 𝑏 

Hvor Konc er koncentrationen af glykogen (mg mL
-1

) og Abs334 er absorbansen ved 334nm, mens a 

er kurvens hældning og b er skæringen med y-aksen.  

Absorbansen for hver prøve blev fundet ved at trække absorbansen til tiden 30 sekunder fra absor-

bansen til tiden 750 sekunder. Dette tidsinterval antages at være der hvor nedbrydningen af glyko-

gen til glukoseenheder var stigende og ikke stagnerende. Tidsintervallet var det samme for alle 

prøver for at gøre sammenligning muligt. Koncentrationen af glykogen blev delt med vægten af 

det enkelte individ og derefter omregnet til procent glykogen af tørvægt.   

Lipider 

Lipidkoncentration blev bestemt for tre arter: 35 individer af G. pulex, 12 prøver af L. nigra og 4 prø-

ver af A. ochripes, alle indsamlet i uge 4. Prøverne med L. nigra blev fremstillet ved at blande indi-

viderne fra samme behandling og dele dem tilfældigt op i tre prøver. De 4 prøver for A. ochripes 

blev lavet ved at blande alle individer fra samme behandling sammen. Argumentet for at lave prø-

ver med flere individer af L. nigra og A. ochripes var for at opnå en prøvevægt >1,00mg.  

Invertebraterne blev frysetørret (-40
o
C) umiddelbart efter indsamling og derefter vejet. Prøverne 

blev opbevaret ved -80
o
C indtil analysering.  
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Figur 10: Fordampning af lipidprøver 

med nitrogen 

 
Figur 11: Kolonner pakket med  

silica hvor lipidprøverne blev 

kørt igennem med vakuum 

En prøve blev tilsat 0,5mL PO4-buffer og en 5mm rustfri 

stålkugle for derefter at blive knust i en Tissue Lyser II, QIA-

GEN, ved 20,0 1/s i 30 sekunder, to gange. Bagefter blev 

yderlig 1mL PO4-buffer tilsat. Blandingen blev overført 

med pipette til et glasrør. For at få blandingen overført til 

glasrøret blev 3x1mL methanol brugt. Der blev tilsat 1,5mL 

kloroform til glasrøret og blandingen blev rystet 1min, for 

derefter at stå ved rumtemperatur i 2-3 timer. Efter 2-3 ti-

mer blev 1,5mL kloroform og 1,5mL PO4-buffer tilsat og 

prøven blev rystet 1min igen og efterladt ved rumtemperatur til næste dag. 

Dagen efter blev prøven centrifugeret i 10min med 3500rpm. Det øverste vandige lag i prøven blev 

fjernet med vakuum sug. Det organiske og nederste lag (kloroformen) blev overført til et nyt glasrør, 

hvorfra kloroformen blev fordampet med nitrogen (Fig 10). 

Den fordampede prøve blev overført med 3x300µL kloroform til en 

100 mg silica-kolonne behandlet med kloroform. Prøven blev kørt 

igennem kolonnen med vakuum og opsamlet i et nyt glasrør (Fig. 

11). Efter at prøven var kørt gennem kolonnen blev kolonnen vasket 

med kloroform. Efterfølgende blev der sat et nyt glasrør under ko-

lonnen og kolonnen blev kørt igennem med 6mL acetone. En prøve 

blev på denne måde delt op i to prøver: En med kloroform og en 

med acetone. Begge prøver blev derefter fordampet med nitrogen. 

Prøven blev delt op i to for at være sikker på at alle lipider blev truk-

ket ud af kolonnen igen.  

 

 

De fordampede prøver fik tilsat 0,5mL methanol, 0,5mL toluen og 1mL 0,2M KOH i ethanol og blev 

rystet 1min. Derefter kom prøverne i et vandbad (37
o
C) i 15min. Efter vandbadet fik prøverne tilsat 

2mL heptan, 300µL 1M eddikesyre og 2mL Elga vand for derefter at blive rystet i 1min. Efterfølgen-

de blev prøverne centrifugeret i 5min med 1500rpm. Det øverste lag i prøverne blev overført med 

pipette til nye glasrør. Ekstraktionen blev gjort én gang mere ved at tilføre 2mL heptan til den tilba-

geværende del i prøven. De blev rystet og centrifugeret igen. Endnu engang blev det øverste lag 

overført til det nye glasrør og heptanen blev fordampet med nitrogen.  

Lipiderne i de fordampede prøver blev genopløst med 3x500µL heptan og overført til små brune 

flasker. Prøverne blev fortyndet tre gange før de blev kørt i GC-MS-maskinen (GCMS-QP2010 med 

GCMSsolution 2.70 som software). Fortyndingen skulle sikre at koncentrationen af lipider matchede 

koncentrationen af kendte lipider i standarden. GC’en var sat til at indsprøjte 1µL prøve ved 220
o
C. 
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Kolonnen var pakket med silica (Omegawax 320, tykkelse: 0,25µm, længde: 30m, diameter: 

0,32mm). Prøverne blev kørt med et tryk på 24,9kPa, et flow på 22,7mL min
-1

, kolonneflow på 

1,79mL min
-1

 og en split ratio på 10,0. Kolonnen begyndte ved 50
o
C i 2min og varmede derefter op 

med 20
o
C min

-1
 indtil 240

o
C. Sluttemperaturen blev holdt i 6,5min. Den totale tid for at køre en prø-

ve var 18min. MS’en havde en interfacetemperatur på 240
o
C og en ionkildetemperatur på 250

o
C. 

Toppe fra GC-MS spektrogrammerne blev integreret for hver enkelt prøve. Arealet under hver top 

kunne omregnes til en koncentration af lipidet, fortyndingsfaktoren taget i betragtning. Lipiderne 

blev bestemt ved at sammenligne med spektrogrammer lavet ud fra standarden med kendte lipi-

der. Koncentrationen blev divideret med prøvens tørvægt og omregnet til procent lipid af total tør-

vægt. Koncentrationen af palmitinsyre og totallipid blev beregnet. Palmitinsyre blev fremhævet 

som eneste enkelt lipid da det er en hyppig forekommende lipid i invertebrater (Koop et al. 2008).   

Dataanalyse 

Al statistik blev udført med JMP 11.1.1 og figurer blev lavet i SigmaPlot 11.0.  

Levenes og Bartletts test blev benyttet til at teste data for varianshomogenitet. Hvis data ikke havde 

varianshomogenitet, blev de transformeret. Shapiro-Wilk testen blev brugt til at teste data for nor-

malfordeling. Ofte havde datasættene for få replikater til at man kunne lave en normalfordelings-

test og varianstesten måtte stå alene. Hvis ikke Levene eller Bartletts godkendte varianshomogeni-

teten, blev en non-parametrisk analyse af variansen benyttet, Wilcoxon.  

Til at teste forskellen mellem antal individer over tid for hver behandling blev envejs ANOVA benyt-

tet. Antallet af L. nigra i kontrolbehandlingerne for alle uger blev transformeret med den 3. rod for at 

opfylde kravene til envejs ANOVA. Potentiel forskel i antallet af individer mellem behandlinger i 

samme uge blev testet med en tovejs ANOVA. Antallet af L. nigra for alle behandlinger i uge 4 blev 

transformeret med den 3. rod for at opfylde kravene til tovejs ANOVA. Tovejs ANOVA for antallet af 

makroinvertebrater blev accepteret med P < 0,10 i stedet for det sædvanlige P < 0,05. Den parvise 

forskel for signifikante en- og tovejs ANOVAer blev testet med Tukey HSD testen (alpha = 0,05 og 

0,10 henholdsvis).   

Forskellen mellem bladvægttab per uge over tid blev testet med en envejs ANOVA. Envejs ANOVA 

blev brugt til at teste for forskel i vægt mellem individer af G. pulex imellem behandlinger for at ret-

færdiggøre benyttelsen af antal individer i forbindelse med bladvægttab. Forskellen over tid i 

bladvægttab opgjort per G. pulex per uge blev testet med en envejs ANOVA for hver behandling. 

Det relative bladvægttab opgjort per G. pulex per uge blev testet for forskel over tid med en Wil-

coxon analyse af variansen for hver behandling. Tovejs ANOVA blev brugt til at teste for potentiel 

forskel mellem behandlinger i samme uge. Dette gjaldt for bladvægttab per uge, bladvægttab op-

gjort per G. pulex per uge og relativt bladvægttab opgjort per G. pulex per uge. Tukey HSD testen 

blev benyttet som post hoc test der testede for parvise forskelle (alpha = 0,05) for signifikante en-

vejs- og tovejs ANOVAer. 
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Forskellen over tid i den arealspecifikke klorofylkoncentration blev testet med envejs ANOVA. Den 

arealspecifikke klorofylkoncentration i kontrol- og sedimentbehandlingen blev Log-transformeret 

for alle uger for at opfylde kravene til envejs ANOVA. Forskelle i klorofylkoncentrationen per areal 

mellem behandlinger i samme uge blev testet med tovejs ANOVA. Klorofylkoncentrationer per 

areal til tovejs ANOVA for uge 2 blev transformeret ved at tage kvadratroden af data og for uge 4 

blev den arealspecifikke klorofylkoncentration transformeret med den 3. rod.  Tukey HSD testen for 

tovejs ANOVAen blev accepteret med alpha = 0,10 til trods for at tovejs ANOVAen blev accepteret 

med P < 0,05.  

Til at teste for forskel i glykogen- eller lipidkoncentrationen mellem behandlingerne blev tovejs 

ANOVA benyttet. For at håndtere negative glykogenværdier blev data gjort relativ til kontrolbe-

handlingens middelværdi. Derefter blev de relative glykogenværdier for alle behandlinger trans-

formeret til den reciprokke værdi for at opfylde kravene til tovejs ANOVA. De relative total lipid- 

værdier i forhold til tørvægt for G. pulex blev Log-transformeret. For L. nigra blev de relative værdier 

for palmitinsyre i forhold til tørvægt transformeret til den reciprokke værdi og derved gjort klar til to-

vejs ANOVA. For lipidkoncentrationen i L. nigra blev tovejs ANOVAen accepteret med P < 0,10 i 

stedet for det sædvanlige P < 0,05. Tukey HSD testen blev benyttet til at teste for parvise forskelle 

ved signifikante tovejs ANOVAer (alpha = 0,05). Da der kun var én prøve for hver behandling for A. 

ochripes, var statistisk analyse ikke mulig.  
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Resultater 
Pesticidkoncentration 

Koncentrationen af lambda-cyhalothrin til tiden 0 og 90min blev bestemt til henholdsvis 77,4 og 

71,2ng L
-1

. Der var stor overensstemmelse mellem målt og nominel koncentration, så gennem re-

sten af rapporten vil jeg kun forholde mig til den nominelle koncentration.    

Makroinvertebrater       

Gammarus Pulex 

Antallet af G. pulex faldt over tid i alle fire behandlinger (Fig. 12A). Middelværdien for antallet af G. 

pulex i behandlingerne med kun fint sediment og kun lambda-cyhalothrin var, hver for sig, signifi-

kant forskellig over tid (P = 0,0002 og 0,0089 henholdsvis). Der var ingen signifikant forskel i antal 

individer over tid i hverken kontrollen eller krydsbehandlingen (P > 0,05) (Envejs ANOVA) (Fig. 12A). 

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel i middelværdien af antallet af G. pulex mellem be-

handlingerne indenfor den samme uge (P > 0,10) (Tovejs ANOVA).  

Leuctra nigra 

Middelværdien for antallet af L. nigra var signifikant forskellig mellem behandlinger i alle tre uger (P 

< 0,10), med færre individer i behandlinger med lambda-cyhalothrin (P = 0,0121; 0,0122 og 0,0099 

for henholdsvis uge 1, 2 og 4) (Fig. 12B). Der var ingen signifikant effekt af fint sediment (P > 0,10) 

og ingen signifikant interaktion mellem fint sediment og lambda-cyhalothrin (P > 0,10) (Tovejs 

ANOVA). Den parvise test for uge 1 og 4 viste, at behandling kun med lambda-cyhalothrin var for-

skellige fra kontrollen (P = 0,0563 og 0,0783 henholdsvis). Der var ingen signifikant forskel mellem 

antallet af L. nigra over tid indenfor hver behandlingerne (P > 0,05) (Envejs ANOVA).       

Radix balthica 

Antallet af R. balthica var signifikant forskellig mellem behandlinger i uge 1 (P = 0,0587), men ikke i 

uge 2 og 4 (P > 0,10). I uge 1 var der en signifikant effekt af lambda-cyhalothrin (P = 0,0106). Der 

blev ikke fundet nogen effekt af fint sediment (P > 0,10) i uge 1 og ingen interaktioner mellem 

lambda-cyhalothrin og fint sediment (P > 0,10) (Tovejs ANOVA). Den parvise test for behandlinger i 

uge 1 viste, at der var signifikant flere individer i krydsbehandlingen sammenlignet med kontrollen 

(P = 0,0919). Antallet af R. balthica steg signifikant over tid i behandlingen med kun fint sediment (P 

= 0,0231). Der var ingen signifikant forskel over tid indenfor hver af de tre andre behandlinger (P > 

0,10) (Envejs ANOVA). Antallet af R. balthica i kontrollen i uge 1 var det laveste af alle behandlin-

gerne, hvorefter den i uge 2 var behandlingen med flest individer, for så at falde til behandlingen 

med anden laveste antal individer i uge 4 (Fig. 12C).     

Agapetus ochripes 

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel mellem antallet af A. ochripes i kontrollen og de an-

dre behandlinger indenfor samme uge (P > 0,10) (Tovejs ANOVA). Forskellen mellem ugerne in-

denfor samme behandling viste sig ikke at være signifikant (P > 0,05) (Envejs ANOVA).  
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Genfangsten af A. ochripes var meget lav. Variationen i data var også relativ stor. I et akvarie med 

kun fint sediment blev der genfundet 13 individer, mens der i de sidste tre akvarier for den behand-

ling i samme uge kun blev genfundet 1-4 individer. Behandlingen med kun fint sediment var også 

den eneste der havde et stort udsving af antal individer i uge 2. De tre andre behandlinger så me-

get ens ud, uden signifikante udsving i antallet over tid (P > 0,10) (Fig. 12D).   

 

Figur 12: Middelværdien af antallet af A) Gammarus pulex, B) Leuctra nigra og C) Radix balthica D) Agapetus 

ochripes over tid (uger) i fire forskellige behandlinger: Kontrol, fint sediment (0,01-0,05mm), pesticid (lambda-

cyhalothrin, nominel koncentration 75ng L
-1

) og krydskontaminering med pesticid og fint sediment. * indikerer signifi-

kant forskel mellem kontrol og behandlinger i samme uge (Tukey, alpha = 0,10). † indikerer signifikant forskel over tid 

indenfor samme behandling (Envejs ANOVA, P < 0,05). Error bars indikerer SE.  
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Bladpakker 

Bladvægttabet per uge steg signifikant over tid indenfor for alle behandlinger (P < 0,05). Uge 1 

havde signifikant lavere bladvægttab per uge i alle behandlinger (P < 0,05), end både uge 2 og 4, 

som ikke var forskellige fra hinanden i nogen af behandlingerne (P > 0,05) (Envejs ANOVA). Der var 

signifikant forskel i bladvægttabet mellem behandlingerne i uge 2 (P = 0,044). Effekten af sediment 

var signifikant med højere bladvægttab i disse behandlinger (P = 0,0008). Der var ingen signifikant 

effekt af lambda-cyhalothrin eller krydskontaminering i uge 2 (P > 0,05). I uge 1 så tendensen ud til 

at bladvægttabet faldt i behandlinger med kun fint sediment eller lambda-cyhalothrin, mens blad-

vægttabet var mindst i krydsbehandlingen, men de var ikke signifikant forskellige (P > 0,05) (Tovejs 

ANOVA) (Fig. 13).           

 

Figur 13: Bladvægttab per uge (g uge
-1

) for hver indsamlingsuge i fire forskellige behandlinger: Kontrol, fint sediment 

(0,01-0,05mm), pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration 75ng L
-1

) og krydskontaminering med pesticid 

og fint sediment. Store bogstaver indikerer signifikant forskel mellem behandlinger i samme uge (Tovejs ANOVA). 

Små bogstaver indikerer signifikant forskel over tid indenfor behandlingerne (Envejs ANOVA). Error bars indikerer SE, 

n=4 for hver søjle.   

Der var ingen signifikant forskel i vægten af G. pulex mellem behandlinger i samme uge (P > 0,05) 

(Envejs ANOVA).  

Der var signifikant forskel i bladvægttab opgjort per G. pulex per uge over tid for tre af behandlin-

gerne; Kontrol, Pesticid og Pest x Sed (P < 0,05). Bladvægttabet opgjort per G. pulex per uge steg 

fra uge 1 til uge 2 i disse tre behandlinger. Kontrol- og krydsbehandlingens bladvægttab i uge 4 var 

ikke forskellig fra uge 2. Bladvægttabet for behandlingen med lambda-cyhalothrin faldt fra uge 2 
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til 4, så bladvægttabet i uge 4 var ikke forskellig fra bladvægttabet uge 1. Bladvægttabet opgjort 

per G. pulex per uge var ikke forskellig mellem ugerne i behandlingen med kun fint sediment (P > 

0,0602) (Envejs ANOVA). Der var ingen signifikant forskel i bladvægttab per individ per uge mellem 

behandlinger i samme uge (P > 0,05) (Tovejs ANOVA). I uge 1 var tendensen den samme som for 

bladvægttab per uge. Der var mindre bladvægttab i behandlinger med kun fint sediment eller 

lambda-cyhalothrin og lavest bladvægttab i krydsbehandlingen i uge 1. Tendensen i uge 2 og 4 så 

ud til at bladvægttab opgjort per G. pulex per uge i behandlinger med kun fint sediment eller 

lambda-cyhalothrin var lavere end kontrol- og krydsbehandling indenfor samme uge (Fig. 14).   

 

Figur 14: Bladvægttab opgjort per G. pulex per uge (g individ
-1

 uge
-1

) for hver indsamlingsuge i fire forskellige be-

handlinger: Kontrol, fint sediment (0,01-0,05mm), pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration 75ng L
-1

) og 

krydskontaminering med pesticid og fint sediment. Små bogstaver indikerer signifikant forskel over tid indenfor sam-

me behandling (Envejs ANOVA). Error bars indikerer SE, n=4 for hver søjle.   

Der var signifikant forskel på den relative bladomsætning opgjort per individ mellem ugerne inden-

for hver af de fire behandlinger (P < 0,05) (Wilcoxon). Den parvise test viste at uge 1 var forskellig 

fra uge 2 og 4 for alle behandlinger. I uge 1 var det relative bladvægttab opgjort per G. pulex per 

uge større end det var i uge 2 og 4. Uge 2 og 4 var ikke forskellige fra hinanden (alpha 0,05). Der 

var ingen signifikant forskel i relativt bladvægttab opgjort per G. pulex per uge mellem behandlin-

ger i samme uge, hverken for uge 1, 2 eller 4 (P > 0,05) (Tovejs ANOVA). Behandlinger med fint se-

diment og/eller lambda-cyhalothrin havde lavere bladvægttab per individ per uge end kontrollen i 

uge 1. For uge 2 og 4 var bladvægttabet per individ per uge meget ens for alle behandlinger. Dog 
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så bladvægttabet for behandlingen med kun lambda-cyhalothrin ud til at være lidt højere end de 

andre behandlinger i uge 4, men forskellen var ikke signifikant (App. III).  

Klorofyl 

Der blev ikke fundet nogen forskel i klorofylkoncentration mellem behandlingerne i hverken uge 1 

eller 2 (P > 0,05). Der var en signifikant forskel i klorofylkoncentrationen mellem behandlinger i uge 

4 (P = 0,0417), hvor effekten af fint sediment var signifikant (P = 0,012) mens der ikke var signifikant 

effekt af lambda-cyhalothrin (P = 0,387) eller interaktion mellem sediment og lambda-cyhalothrin 

(P = 0,334). Klorofylkoncentrationen i behandlingen med fint sediment samt i krydsbehandlingen 

med fint sediment og lambda-cyhalothrin var signifikant højere end i kontrol- og pesticid-

behandlingen med 10% signifikansniveau (alpha = 0,10) (P = 0,0604 og 0,0713 henholdsvis) (To-

vejs ANOVA). Der var ingen signifikant forskel i klorofylkoncentrationen mellem ugerne indenfor de 

enkelte behandlinger (P > 0,05) (Envejs ANOVA). Der var en tendens til at arealspecifikke klorofyl-

koncentrationer i behandlinger med sediment steg med tiden (Fig. 15).  

 

Figur 15: Middelværdien af arealspecifik klorofylkoncentration (mg m
-2

) for hver indsamlingsuge i fire forskellige be-

handlinger: Kontrol, fint sediment (0,01-0,05mm), pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration 75ng L
-1

) og 

krydskontaminering med pesticid og fint sediment. Error bars indikerer SE, n=12 for hver søjle.  Den fuldt optrukne linje 

indikerer gennemsnitlig arealspecifik klorofylkoncentration (mg m
-2

) og de stiplede linjer SE (n=10) ved forsøgets 

start.  
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Glykogen 

Forskellen i relativ glykogenkoncentration for 48 individer af G. pulex, 12 fra hver behandling, ind-

samlet i uge 4 var ikke signifikant mellem behandlingerne (P = 0,9931) (Tovejs ANOVA). Tendensen 

i data pegede mod mindre glykogen i individer fra behandlinger med lambda-cyhalothrin (Fig. 

16). Den gennemsnitlige koncentration af glykogen af tørvægt var for kontrol 0,24% ±SE=0,07, se-

diment 0,30% ±SE=0,14, pesticid 0,47% ±SE=0,19 og Pest x Sed 0,22% ±SE=0,07.  

 

Figur 16: Relativ glykogenkoncentration i forhold til middelværdien for kontrollen. G. pulex indsamlet i uge 4 i fire for-

skellige behandlinger: Kontrol, fint sediment (0,01-0,05mm), pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration 

75ng L
-1

) og krydskontaminering med pesticid og fint sediment. n=12 for hver søjle. Error bars indikerer SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

 

 

Speciale af Ida Spangsmose Bak   

Lipider 

Gammarus pulex 

Den relative koncentration af total lipid og palmitinsyre i forhold til tørvægt (%) af G. pulex indsam-

let i uge 4 var ikke signifikant forskellig mellem behandlingerne (P = 0,9231 og P = 0,4694 hen-

holdsvis) (Tovejs ANOVA). For både total lipid og palmitinsyre var der en tendens mod lavere relati-

ve mængder i behandlinger med lambda-cyhalothrin (Fig. 17).  

 

Figur 17: Relativ lipid af tørvægt (%) både total lipid og palmitinsyre for G. pulex indsamlet i uge 4. Fire forskellige be-

handlinger: Kontrol (n=6), fint sediment (0,01-0,05mm) (n=11), pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration 

75ng L
-1

) (n=12) og krydskontaminering med pesticid og fint sediment (n=6). Error bars indikerer SE. 

Leuctra nigra 

Der var signifikant forskel i relativ koncentration af total lipid i forhold til tørvægt (%) mellem be-

handlinger af L. nigra indsamlet i uge 4 med signifikansniveau på 10% (P = 0,055). Der var en signi-

fikant effekt af fint sediment med signifikansniveau på 5% (P = 0,046), men ikke af lambda-

cyhalothrin (P = 0,405). Interaktionen mellem fint sediment og lambda-cyhalothrin var signifikant 

på 5% signifikansniveau (P = 0,0496) (Tovejs ANOVA). Den relative totale lipidkoncentration i L. ni-

gra var signifikant højere i kontrolbehandlingen sammenlignet med sedimentbehandlingen (P = 

0,043). Selvom den gennemsnitlige relative lipidkoncentration i L. nigra fra krydsbehandlingen var 

højere sammenlignet med de andre behandlinger var forskellen ikke signifikant. Der var ingen sig-

nifikant forskel mellem behandlingerne (P = 0,1234) (Tovejs ANOVA) for relativ koncentration af 
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palmitinsyre i forhold til tørvægten (%), men tendensen lignede den samme som for den totale li-

pidkoncentration (Fig. 18). 

 

Figur 18: Relativ lipid af tørvægt (%) både total lipid og palmitinsyre for L. nigra indsamlet i uge 4. Fire forskellige be-

handlinger: Kontrol, fint sediment (0,01-0,05mm), pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration 75ng L
-1

) og 

krydskontaminering med pesticid og fint sediment. Bogstaverne indikerer signifikant forskel mellem behandlinger 

(Tovejs ANOVA). n=3 for hver søjle. Error bars indikerer SE.          
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Diskussion 
Makroinvertebrater 

Gammarus pulex 

I overensstemmelse med målet om at benytte en ikke-dødelig koncentration af pyrethroidet 

lambda-cyhalothrin, var antallet af G. pulex ikke signifikant forskellig mellem behandlinger inden-

for samme uge. Til sammenligning bestemte Beketov & Liess (2008) LC50(96t) til 170ng L
-1

 for py-

rethroidet fenvalerat i forsøg med G. pulex, hvilket var en koncentration to gange højere end benyt-

tet i dette studie med lambda-cyhalothrin. Både fenvalerat og lambda-cyhalothrin er pyrethroider 

med høj giftighed overfor akvatiske krebsdyr (forsøgsorganisme Americamysis bahia) med LC50(96 

timer) på henholdsvis 5 og 3ng L
-1

 (PPDB).     

Over tid faldt antallet af G. pulex signifikant i behandlinger med kun fint sediment og kun lambda-

cyhalothrin. Faldet af individer i behandlinger med kun fint sediment kunne skyldes kannibalisme 

(MacNeil & Prenter 1999; MacNeil et al. 2003), da individerne ikke kunne gemme sig for hinanden 

fordi gemmestederne, interstitial rummene, var fyldt med fint sediment. Resultatet med fald af G. 

pulex i behandling med kun fint sediment stemte ikke overens med Rasmussen et al. (2012). De 

fandt at densiteten af G. pulex ikke forandredes signifikant til trods for forskel i fysisk struktur i vand-

løbene. Fordi deres system var et åbent system, hvor G. pulex havde mulighed for at migrere til og 

fra, kan det formentlig forklare, hvorfor de ikke så et fald af individer.       

Det signifikante fald af antal G. pulex i behandlinger med kun lambda-cyhalothrin skyldes forment-

lig, at individerne brugte meget energi på nedbrydning og udskillelse af pesticidet (Maltby 1999). 

Samtidig var fødeindtag måske nedsat som følge af lambda-cyhalothrins effekt på bevægeappa-

ratet. Disse to parametre, øget energibehov og nedsat fødeindtag, kunne på sigt tænkes at føre til 

øget dødelighed. Resultatet med fald af G. pulex i behandlinger med kun lambda-cyhalothrin stod 

i kontrast til resultatet fra et strømrendeforsøg med pulseksponering (lambda-cyhalothrin 106,5ng L
-

1
, 90min) af G. pulex, hvor der ikke var et fald af individer efter 10 dage (Rasmussen et al. 2008). Da 

antallet af G. pulex i forsøget først faldt efter 2 uger (fig. 12A) stemte det overens med Rasmussen et 

al. (2013b), hvor G. pulex dødelighed først blev observeret efter 14 dage. Observationsperiodens 

varighed efter pulseksponeringen er derfor vigtig for kortlægningen af pesticidets toksikologiske 

potentiale. Pesticider har vist at kunne initiere drift hos makroinvertebrater (Heckmann & Friberg 

2005; Beketov & Liess 2008; Rasmussen et al. 2008), men det var ikke aktuelt i dette forsøg da for-

søgsenhederne var lukkede systemer og kunne derfor ikke være årsagen til færre individer i be-

handlinger med lambda-cyhalothrin.        

Leuctra nigra  

Den signifikante effekt af lambda-cyhalothrin i alle uger gjorde at antallet af L. nigra i behandlinger 

med lambda-cyhalothrin var signifikant lavere end i behandlinger med fint sediment. Der var signi-

fikant færre individer i behandlinger med kun lambda-cyhalothrin end i kontrollen i både uge 1 og 
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4. Dette kan skyldes den direkte effekt af lambda-cyhalothrin selvom koncentrationen var antaget 

ikke-dødelig. Den hurtige effekt kunne skyldes den akutte eksponering med lambda-cyhalothrin, 

der forårsagede død og efterfølgende gav et stabilt niveau af individer fordi overlevende L. nigra 

ikke længere blev eksponeret med pyrethroidet. Over tid var der ingen signifikant forskel af indivi-

der i de enkelte behandlinger hvilket stemmer overens med fund fra Rasmussen et al. (2008). Den 

hurtige effekt kunne også skyldes at L. nigra blev indsamlet i oktober 2014. Individer indsamlet i ef-

teråret er små modsat individer indsamlet i foråret, fordi individer i foråret snart skal på vingerne. 

Mindre individer kan være mere følsomme overfor miljøfremmede stoffer og den øgede følsomhed 

kunne derved føre til øget dødelighed i behandlinger med lambda-cyhalothrin i dette tilfælde.  

Den øgede dødelighed i behandlinger med lambda-cyhalothrin kunne formentlig også skyldes at 

L. nigra først blev eksponeret på forsøgets anden dag. G. Pulex kunne potentielt være restitueret ef-

ter pulseksponering på forsøgets første dag, og derfor være klar til at prædere på de eksponerede 

individer af L. nigra når disse blev tilsat akvarierne. L. nigra eksponeret på forsøgets anden dag ville 

være hæmmet i deres flugtadfærd, som følge af lambda-cyhalothrins effekt på nervesystemet, og 

derfor nemmere bytte end L. nigra fra behandlinger uden lambda-cyhalothrin. Forsøg med G. pu-

lexs prædation af L. nigra viste 100% overlevelse af L. nigra hvis begge arter var blevet eksponeret 

med lambda-cyhalothrin (62,1ng L
-1

, 90min) (Rasmussen et al. 2013a). Fordi L. nigra og G. pulex i 

prædationsforsøget blev eksponeret samtidig kan resultatet fra det forsøg ikke afvise, at G. pulex 

præderede på L. nigra netop fordi eksponeringen foregik over to dage i forsøget. L. nigra har også 

vist forøget drift-aktivitet som en respons på pulseksponering (Heckmann & Friberg 2005; 

Rasmussen et al. 2008), men øget drift kan ikke forklarer hvorfor der sås et fald af L. nigra i behand-

linger med lambda-cyhalothrin da de ikke kunne forsvinde fra det lukkede system vha. drift.         

L. nigra er ikke følsom over for tilførsel af fint sediment (tbl. 2). I dette forsøg var der heller ingen sig-

nifikant effekt af fint sediment på antallet af overlevende individer. Dette stemmer overens med et 

forsøg fra Tyskland. Det tyske forsøg viste, at abundansen af L. nigra steg med 2-400% på vandløbs-

strækninger med udlagt sand (Wagner et al. 2011).  

Radix balthica 

Effekten af lambda-cyhalothrin var signifikant i uge 1 og antallet af genfundne R. balthica var høje-

re i disse behandlinger sammenlignet med behandlinger uden lambda-cyhalothrin. Dette står i 

kontrast til forventningen om at R. balthica skulle være upåvirket af både fint sediment og lambda-

cyhalothrin i de anvendte koncentrationer (Tbl. 2). Det øgede antal R. balthica i behandlinger med 

lambda-cyhalothrin skyldtes muligvis at individerne sad mere på siderne af akvarierne i uge 1 (ob-

servation) og derfor var nemmere at genfinde i disse akvarier i den uge.  

Antallet af R. balthica steg signifikant over tid i behandlinger med kun fint sediment. Dette skyldes 

formentlig, at de var nemmere at genfinde på den lyse baggrund som fint sediment skabte. Efter 

noget tid fik akvarierne dannet en tynd biofilm opad siderne. Denne biofilm kunne være grunden til 
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at R. balthica sad på siderne, især i behandlinger med sediment, hvor sedimentet dækkede stene-

ne og derved stenenes biofilm. Derfor var R. balthica måske mere tilbøjelige til at spise biofilmen på 

siderne i akvarier med sediment end i akvarier uden sediment, hvor stenene med biofilm ikke var 

dækkede.     

Agapetus ochripes 

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel i antal af A. ochripes, hverken over tid indenfor de en-

kelte behandlinger, eller mellem behandlinger i samme uge. Dette skyldes formentlige den lave 

genfangst af A. ochripes i alle behandlinger som følge af A. ochripes’ lille størrelse. Da tømningen af 

et akvarie og indsamlingen af invertebrater kun måtte tage 30min kunne den lave genfangst være 

et resultat heraf netop pga. individernes ringe størrelse. Havde man haft længere tid til at gennem-

gå hvert akvarie ville genfangsten måske være blevet større og de enkelte behandlinger kunne 

skille sig ud fra hinanden. Et stort feltstudie fra Tyskland viste at tilførslen af fint sediment påvirkede 

Agapetus fuscipes (samme biologi som A. ochripes) negativt ved at reducere abundansen af arten 

(Wagner et al. 2011). Samtidig viste en rangordning af danske makroinvertebrater at, A. fuscipes 

var en af de mest følsomme arter overfor lambda-cyhalothrin (Wiberg-Larsen et al. 2013). På trods 

af disse to studiers resultater sås der ikke en effekt af hverken den ene eller anden parameter som 

ellers forventet i dette forsøg.      

Interaktion mellem fint sediment og lambda-cyhalothrin på antallet af invertebrater  

Der var ingen signifikant interaktion mellem fint sediment og lambda-cyhalothrin i forhold til antal-

let af invertebrater i kontrast til hypotesen. Dette skyldes formentligt at forsøget var designet så kun 

invertebraterne blev eksponeret med lambda-cyhalothrin og at eksponeringen kun varede 90min. 

Hvis hele systemet blev eksponeret ville lambda-cyhalothrin også absorberes til sedimentet og fø-

dekilderne, som følge af stoffets lipofile egenskab, og eksponeringen kunne potentielt forlænges 

(Leistra et al. 2003). Denne forlængede eksponering kunne sandsynligvis føre til interaktioner mel-

lem fint sediment og lambda-cyhalothrin.   

Bladpakker  

Forskellen i bladvægttab opgjort per uge mellem behandlinger var signifikant i behandlinger med 

sediment i uge 2. Behandlinger med sediment havde højere bladomsætning i uge 2, hvilket var i 

overensstemmelse med hypotesen om at tilførslen af sediment ville øge G. pulexs energibehov og 

derved øge bladomsætningen. Men den signifikante forskel forsvandt, da der blev taget højde for 

antal G. pulex i behandlingerne. Der blev, som nævnt i metodeafsnittet, kun taget højde for antallet 

af G. pulex fordi genfangsten af L. nigra var meget lav, og derfor blev det antaget at L. nigra ikke 

havde påvirket bladomsætningen nævneværdigt. 

Bladvægttabet opgjort per uge steg signifikant for alle behandlinger fra uge 1 til 2. Dette stod del-

vist i kontrast med hypoteserne, hvor bladomsætningen i kontrollen forventedes at ligge stabilt over 

tid da invertebraterne ikke blev påvirket af hverken lambda-cyhalothrin eller fint sediment i disse 
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behandlinger. Det manglende stabile niveau i bladomsætningen i kontrolbehandlingen skyldes 

formentligt at næsten al bladmateriale var spist i kontrolbehandlingerne ved udgangen af uge 1, 

hvilket potentielt kunne føre til en underestimering af bladomsætningen i denne behandling. Den 

signifikante stigning af bladvægtabet opgjort per uge var ikke længere tilfældet for behandlinger 

med kun fint sediment efter at bladvægttabet blev gjort op med antallet af G. pulex i behandlin-

gen.  Dette står i kontrast til hypotesen om at sediment skulle påvirke G. pulex til at øge fødeindta-

get. Forklaringen var formentlig at gennemsnitsantallet af G. pulex i behandlinger med kun fint se-

diment lå så højt i uge 2, hvilket gjorde at bladomsætningen ikke var signifikant højere i denne be-

handling når der blev taget højde for antal individer.  

Det gennemsnitlige bladvægttab var ikke signifikant forskellig mellem behandlinger i uge 1, men 

der var en tendens til at bladvægttabet var reduceret i behandlinger med fint sediment og 

lambda-cyhalothrin og at den laveste bladomsætning blev fundet i krydsbehandlinger med både 

fint sediment og lambda-cyhalothrin. Tendensen i uge 1 så ens ud for bladvægttabet, både i til-

fælde med og uden antallet af G. pulex i forhold til bladvægttabet. Dette stemmer overens med at 

antallet af G. pulex var meget ens for alle behandlinger i uge 1 og tendensen derfor ikke ændres. 

Denne tendens kunne indikere, at lambda-cyhalothrin, som forventet, havde en kortvarig under-

trykkende effekt på bladomsætningen hos invertebraterne, som følge af stoffets effekt på indivi-

dernes bevægeapparat. Desuden kunne det tyde på at fint sediment også påvirkede bladomsæt-

ningen negativt, hvilket evt. kunne skyldes at fint sediment nedsatte fødeindtaget fordi G. pulex 

skulle bruge tid på at konkurrere om færre og dårligere gemmesteder.     

I et strømrendeforsøg viste Rasmussen et al. (2008) at bladnedbrydning faldt signifikant i behand-

linger hvor G. pulex og L. nigra var blevet eksponeret med lambda-cyhalothrin (både 10,65 og 

106,5ng L
-1

, 90min) inden de blev tilført strømrenderne. I et forsøg med G. pulex eksponeret med 

pyrethroidet esfenvalerat i 30min faldt bladnedbrydning ved en koncentration af stoffet på 200ng 

L
-1

 (Møhlenberg et al. 2004). Eksponering med pyrethroider har altså før vist effekt på bladomsæt-

ningen hvilket står i kontrast til dette forsøgs resultater. Koncentrationen benyttet i forsøget burde ik-

ke have været for lav ud fra resultaterne i Rasmussen et al. (2008). Den manglende effekt på blad-

omsætningen i uge 1 i forsøget skyldes formentlig underestimeringen af bladvægttab i den første 

uge, hvor den direkte effekt af lambda-cyhalothrin forventedes at være størst pga. stoffets akutte 

effekt på nervesystemet.      

Det relative bladvægttab opgjort per G. pulex per uge var signifikant højere i uge 1 for alle be-

handlinger. Denne signifikante forskel over tid skyldes formentlig at der blev tilført mere og mere 

bladmateriale til akvarierne over tid. Dette gjorde den relative andel af tabet mindre i uge 2 og 4 i 

forhold til uge 1.    

Over tid var der ingen signifikant stigning af bladvægttab opgjort per G. pulex per uge i krydsbe-

handlingerne, men der var en svag tendens til at bladmaterialet blev omsat hurtigere i disse be-
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handlinger sammenlignet med behandlinger med kun fint sediment eller lambda-cyhalothrin. 

Tendensen stemmer overens med hypotesen om at det øgede energibehov skabt af sediment til-

førslen og lambda-cyhalothrin kompenseres med øget fødeindtag.     

Forsøg med udlagte bladpakker i fysisk forarmede vandløb med pesticidpåvirkning viste ikke et 

fald af bladnedbrydningen, men bladnedbrydningen var primært styret af tætheden af iturivere, 

især G. pulex (Rasmussen et al. 2012b). G. pulex har en høj migrationsevne og reproduktion. Disse 

to egenskaber kan kompensere for G. pulexs høje pesticidfølsomhed og dermed gøre populationer 

af G. pulex mere robuste i felten (Liess & Von Der Ohe 2005) end i dette forsøgs system, hvor migra-

tion selvfølgelig ikke var en mulighed. Selvom resultater fra kontrollerede forsøg, med eksponering 

af iturivere, har vist fald i bladnedbrydningen (Møhlenberg et al. 2004; Rasmussen et al. 2008) be-

tyder det ikke nødvendigvis at direkte ekstrapolering til felten er acceptabel. Mekanismer observe-

ret i kontrollerede forsøg kan overskygges af andre mekanismer i felten, netop fordi kontrolledere 

forsøg ikke omfavner samtlige parametre der findes ude i felten. Kun invertebraterne blev ekspone-

ret med lambda-cyhalothrin i dette forsøg, mens en pulseksponering i felten ville betyde at sedi-

ment og føde også ville blive eksponeret. Dette scenarie har Bundschuh et al. (2013) forsøgt at be-

lyse med et laboratorieforsøg der viste at eksponering af både Gammarus fossarum og fødekilden, 

blade, gav en synergistisk effekt med signifikant lavere bladvægttab end hvis kun G. fossarum eller 

bladene blev eksponeret. Men igen er det ikke sikkert at ekstrapolering til felten er acceptabel til 

trods for intentionen om at efterligne de naturlige omstændigheder fra felten.         

Klorofyl 

Der var signifikant effekt af sediment i uge 4 med signifikant højere arealspecifik klorofylkoncentra-

tion i behandlinger med sediment end i behandlinger uden sediment. Dette står i kontrast til hypo-

tesen, om at sediment skulle få græsserne til at græsse mere for at kompensere for det øgede 

energibehov som konkurrencen om dårligere og færre levesteder ville skabe. Dette resultat skyld-

tes formentligt at siderne i akvarierne efterhånden blev begroet med en tynd biofilm, samtidig var 

der mindre samlet areal stenoverflade med biofilm på i behandlinger med sediment. Hvis dette fik 

R. balthica til at foretrække biofilmen på siderne af akvarierne med fint sediment fremfor biofilmen 

på stenene, kunne det forklare hvorfor klorofylkoncentrationen var højere i sedimentbehandlinger i 

uge 4 og den samtidige tendens til stigende klorofylkoncentration over tid i sedimentbehandlin-

gerne. R. balthica kunne derfor potentielt være skyld i den signifikante forskel i arealspecifik kloro-

fylkoncentration selvom arten blev antaget at være upåvirket af både fint sediment og lambda-

cyhalothrin. At klorofylkoncentrationen steg i behandlinger med fint sediment kunne derfor for-

mentlig skyldes habitatforringelse som følge af tilførslen af fint sediment som forslået af Wagenhoff 

et al. (2011).   

Forsøg hvor A. fuscipes dagligt blev fjernet fra den ene halvdel af en teglsten med biofilm udlagt i 

et vandløb viste, at A. fuscipes var i stand til at holde klorofylkoncentration nede (Wagner et al. 

2011). Det mindre samlede areal af stenoverflade med biofilm på i behandlinger med sediment 
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burde øge græsningstrykket hvis antallet af A. orchripes var det samme i akvarier med og uden se-

diment. Men selvom antallet af A. orchripes var det samme i alle behandlinger blev græsningstryk-

ket ikke øget i behandlinger med sediment. Tætheden af A. ochripes i alle akvarier var meget lav i 

forhold til naturlige tætheder. Den lave tæthed kunne bevirke at det forventede græsningstryk 

skabt af A. ochripes ikke kunne kvantificeres i dette forsøg. Indsamlingstidspunktet for A. orchripes 

individer i felten, oktober 2014, kan også have haft indflydelse på effektiviteten af A. ochripes’ 

græsning, fordi larver af A. fuscipes (samme biologi som A. orchripes) stopper deres vækst i vinter-

perioden for igen at vokse og udvikle sig til foråret under algeopblomstringen (Nijboer 2004).  

Et strømrendeforsøg med flere stressfaktorer; tilførsel af fint sediment, næring og reduceret vandfø-

ring udført af Matthaei et al. (2010) viste, at tilsætningen af fint sediment sammen med reduceret 

vandføring reducerede klorofylkoncentrationen på teglsten udlagt i strømrenderne. Dette kunne 

stemme overens med hypotesen om at fint sediment ville øge græsningen af biofilmen, men det 

står i kontrast til dette forsøgs resultater, der viste øget klorofylkoncentration i behandlinger med se-

diment tilførsel. Dette skyldes formentligt at strømrendeforsøget af Matthaei et al. (2010) havde flere 

arter af invertebrater der kunne påvirke klorofylkoncentrationen, hvor dette forsøg kun havde to ar-

ter, hvoraf den ene, A. ochripes var meget lille og tilsat i lav tæthed.  

Forskellen mellem de arealspecifikke klorofylkoncentrationer på fint sediment målt på to forskellige 

strækninger i et lille dansk vandløb viste at koncentrationen var højest på den stabile heterogene 

strækning (Iversen et al. 1991). Samtidig var klorofylkoncentrationen på sten fra den heterogene 

stabile strækning lavere end det fine sediments klorofylkoncentration på samme strækning. Hvis 

man forestiller sig at stens klorofylkoncentration blev øget tilsvarende den høje koncentration i det 

fine sediment, således at sten fik højere klorofylkoncentration i sedimentbehandlingerne end sten 

fra behandlinger uden sediment, ville det kunne forklarer hvorfor man ser højere arealspecifik klo-

rofylkoncentration i behandlinger med sediment, end behandlinger uden sediment.             

Der var ingen evidens for at lambda-cyhalothrin påvirkede A. orchripes til at græsse mindre i dette 

forsøg til trods for at en effekt virkede sandsynlig med A. fuscipes’ høje følsomhed overfor lambda-

cyhalothrin (Wiberg-Larsen et al. 2013). Hypotesen om at græsningen ville blive påvirket negativt 

af lambda-cyhalothrin på kort sigt og efterfølgende kompenseret med øget græsningen blev ikke 

bekræftet. Grunden til at den forventede effekt af lambda-cyhalothrin ikke blev påvist skyldes for-

mentlig de samme grunde som nævnt ovenfor med for lav tæthed og forkert indsamlingstidspunk-

tet af A. orchripes. Resultatet stemte ikke overens med Rasmussen et al. (2008) hvor eksponeringen 

(lambda-cyhalothrin 106,5ng L
-1

 90min) af græsseren Heptagenia sulphurea viste et fald af græs-

ning på biofilmen i strømrender. Måske så de netop en effekt fordi deres forsøg blev udført i april 

måned modsat dette som blev udført i efteråret, eller fordi de benyttede en anden græsser som 

forsøgsorganisme.  
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Som nævnt i diskussionen af bladpakker, var det kun invertebraterne der blev eksponeret med 

lambda-cyhalothrin i dette forsøg, mens en pulseksponering i felten ville betyde, at sediment og 

føde også ville blive eksponeret. Kjeldsen (1996) viste med et forsøg med strømrender placeret i et 

dansk vandløb, at sten dyppet i permethin (pyrthroid) 1min ugentligt holdte græssene væk fra ste-

nen. Dette førte til øget algebiomassen på de eksponerede sten. Pyrethroidet permethin havde i 

Kjeldsens forsøg altså potentiale til at ændre på græsningen i et vandløb. Men om koncentrationen 

af permethin i forsøget overhoved var miljørealistisk og effekten dermed relevant fremgik ikke ty-

deligt af forsøgbeskrivelsen.         

Glykogen og lipider 

Den relative glykogenkoncentration i forhold til tørvægt G. pulex var ikke signifikant forskellig mel-

lem behandlingerne, men der var en tendens mod lavere relativ glykogenkoncentration for G. pu-

lex i behandlinger med fint sediment og lambda-cyhalothrin, hvilket stemmer godt overnes med 

hypoteserne. Selvom der ikke var effekt af fint sediment og lambda-cyhalothrin på bladomsætnin-

gen tydede glykogenkoncentrationerne på at G. pulex assimillerede føden forskelligt i de forskelli-

ge behandlinger. Bladomsætningen kunne ikke dække det øgede energibehov som stressen med 

fint sediment og lambda-cyhalothrin skabte. Der var en enorm variation i glykogenkoncentrationer 

hos G. pulex, samtidig med, at nogle af målingerne antog negative værdier, og datafortolkning 

derfor skal anses i lyset af de måleusikkerheder der er introduceret. Den gennemsnitlige procentvi-

se glykogenkoncentration for forsøget lå lavt i forhold til andres fund på 1,7% glykogen af samlet 

tørvægt for G. pulex (Koop et al. 2008).  

Lipidkoncentrationen i G. pulex var ikke signifikant forskellig mellem behandlinger for hverken den 

totale lipidkoncentration eller palmitinsyre, men der var en tendens til, at koncentrationerne var la-

vere i behandlinger med lambda-cyhalothrin for både den totale lipidkoncentration og palmitinsy-

re. Dette stemmer overens med hypotesen om at lambda-cyhalothrin over tid ville nedsætte fitness. 

Dette skyldes formentlig at G. pulex brugte meget energi på nedbrydning og udskillelse af lambda-

cyhalothrin. Så selvom bladomsætningen ikke var forskellig mellem behandlingerne, dækkede fø-

den ikke det øgede energibehov G. pulex havde i behandlinger med lambda-cyhalothrin. Den to-

tale lipidkoncentration for G. pulex i dette forsøg var næsten tre gange lavere end før målt (Koop et 

al. 2008).    

Der var signifikant forskel i L. nigras totale lipidkoncentration mellem behandlingerne. Effekten af 

sediment var signifikant. Lipidkoncentrationen i L. nigra fra kontrolbehandlingen var signifikant hø-

jere end lipidkoncentrationen i behandlinger med kun sediment. Dette stemmer overens med hy-

potesen for tilførslen af fint sediment. Antallet af L. nigra over tid viste ingen effekt af sediment, men 

derimod af lambda-cyhalothrin, altså modsat af hvad den totale lipidkoncentration viste. Effekten 

på antallet kunne skyldes at individerne simpelthen døde af eksponeringen med lambda-

cyhalothrin, men så ville man også forvente at se lavere lipidkoncentration fra overlevende L. nigra 

i pesticidbehandlingerne fordi de overlevende havde brugt energi på nedbrydning og udskillelse 
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af lambda-cyhalothrin. Men tilsætningen af sediment så ud til at stresse L. nigra gennem hele for-

søget, hvorimod lambda-cyhalothrin kun påvirkede dem kortvarigt. Derfor blev resultatet at sedi-

ment havde en signifikant effekt på energiressourcerne selvom L. nigra umiddelbart burde trives 

med fint sediment (tbl. 2).  

Interaktionen mellem fint sediment og lambda-cyhalothrin var også signifikant for L. nigras totale 

lipidkoncentration. Men resultatet var i kontrast til hypotesen om lavere fitness i krydsbehandlinger 

da den totale lipidkoncentration for L. nigra var højere end i kontrolbehandlingen. Den signifikante 

interaktion skyldes at den totale lipidkoncentration var højere end forventet, ud fra behandlinger 

med kun fint sediment eller lambda-cyhalothrin. Den høje koncentration i krydsbehandlingen skyl-

des formentlig at variationen i data for krydsbehandlingen var meget høj fordi én værdi skilte sig 

ud. Gentagelse af forsøget med flere replikater og måling på enkelte individer, og ikke blot en 

sammensætning af individer, ville sandsynligvis ikke vise denne interaktion mellem fint sediment 

og lambda-cyhalothrin. Den totale lipidkoncentration målt på akvatiske invertebrater lå på 2,5-

4,5% (Koop et al. 2008), hvilket var højere end 0,2-0,9% bestemt for L. nigra  i dette forsøg.  

Resultaterne fra glykogen- og lipidanalyserne pegede imod at effekten af fint sediment og 

lambda-cyhalothrin kunne måles på det fysiologiske niveau til trods for at det ikke kunne ses på 

økosystemprocesserne. Hypotesen om at tilførsel af fint sediment ville nedsætte fitness blev be-

kræftet for den totale lipidkoncentration for L. nigra. Tendensen var at lambda-cyhalothrin nedsatte 

fitness hos G. pulex med lavere koncentration af både total lipid og glykogen. Hypotesen om at fint 

sediment ville øge effekten af lambda-cyhalothrin blev ikke vist, men en svag tendens kunne anes i 

glykogenkoncentrationerne for G. pulex. Der var ikke tegn på bottom-up kontrol af systemet i dette 

forsøg, hvilket kunne skyldes den forholdsvise korte tidsperiode forsøget strakte sig over. De fysiolo-

giske ændringer benyttet som indikatorer i dette forsøg ændres ifølge Koop et al. (2011) først efter 

timer til dage for glykogen og uger til måneder for lipid, hvilket formentlig kan forklare hvorfor der 

ikke var en bottom-up kontrol af systemet. Samtidig afvises det ikke, at der over tid kunne være en 

effekt på økosystemprocesserne. Denne tidsforskydning af effekter på de forskellige niveauer ville 

stemme overens effektpyramiden.  

Bladomsætningen var ikke signifikant forskellig mellem behandlingerne som ellers forventet, men 

bladomsætningen kunne ikke kompensere nok for det øgede energibehov stressen af fint sedi-

ment og lambda-cyhalothrin skabte. Den samme stressmekanisme blev vist af Zubrod et al. (2011), 

hvor G. fossarum og dens føde blev eksponeret med et fungicid i et laboratorieforsøg. Selvom G. 

fossarum indtog samme mængde blad i både kontrol- og fungicidbehandling, assimilerede indivi-

derne ikke føden lige godt. Dette kom til udtryk ved at G. fossarum fra fungicidbehandlingen pro-

ducerede mindre fæces i forhold til individer fra kontrolbehandlingen. Men selvom G. fossarum fra 

fungicidbehandlingen assimelede mere føde, kompenserede det ikke for det øgede energibehov 

fungicideksponeringen skabte. G. fossarum fra fungicidbehandlinger havde lavere lipidkoncentra-

tion selvom de havde højere assimilation. De forskellige virkemekanismer for lambda-cyhalothrin 
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og fungicid samt eksponeringen af føden med fungicid gør, at resultatet fra Zubrod et al. (2011) ik-

ke kan sammenlignes direkte med mine resultater. Stressmekanismen så dog alligevel ud til at fun-

gere efter samme princip i begge forsøg på trods af forskellene. Zubrod et al. (2011) viste med sit 

forsøg også at en effekt på det fysiologiske niveau ikke nødvendigvis påvirker økosystemproces-

serne med det samme.          

Perspektivering 

Resultaterne i dette forsøg gav ikke nogen klar konklusion på effekter af lambda-cyhalothrin og fint 

sediment på makroinvertebrater. Forsøget viste at effekterne kunne måles på det fysiologiske ni-

veau, men ikke nødvendigvis på økosystemprocesser i forsøgsenhederne. Direkte ekstrapolering af 

resultatet fra dette forsøg til virkelige økosystemer er ikke nødvendigvis acceptabel. Utallige fakto-

rer fra de virkelige økosystemer bliver slet ikke inddraget i forsøg hvor akvarier skal forsøge at simu-

lere rigtige økosystemer. Hvis det antages at resultater fra små kontrollerede systemer kan ekstra-

poleres direkte op til økosystemer kan det i værste tilfælde føre til fejlagtige konklusioner som kan 

påvirke forvaltning af de naturlige økosystemer negativt. Hvis resultaterne blev direkte anvendt på 

økosystemet kunne konklusionen blive at pesticider ingen effekt har på økosystemets processer. 

Men effekter på økosystemprocesser har før vist at kunne korreleres med pesticidkoncentrationer i 

vandløb på under 1/1000 af LC50 for D. magna (Schäfer et al. 2012; Peters et al. 2013; Rasmussen 

et al. 2013b). Dette modsiger egentlig både effektpyramiden og forsøgets resultater, men skyldes 

formentlig at effektpyramiden og forsøget kun forholder sig til ét enkelt stof ad gangen hvor der i 

naturlige systemer er flere samvirkende stressfaktorer der tilsammen måske øger invertebraternes 

følsomhed overfor pesticider. Dette kan betyde at koncentrationen af de enkelte stoffer der får ef-

fekt på økosystemprocesserne vil være lavere end bestemt ud fra kontrollerede forsøg. I naturlige 

systemer vil det ikke kun være invertebraterne der bliver eksponeret med pesticiderne som det er 

tilfældet i mange opstillede forsøg. Invertebraterne i vandløbene vil derfor kunne opleve både en 

direkte og indirekte eksponering med pesticider. Eksponering af både føde og G. pulex har før vist 

at kunne nedsætte fødeindtaget signifikant. Hvorimod hvis kun én af delene var eksponeret var fø-

deindtaget ikke forskellig mellem behandlingerne (Bundschuh et al. 2013). I vandløb vil ekspone-

ringen med pesticider ofte bestå af et mix af forskellige pesticider og ikke kun ét stof. Denne mix af 

pesticider kan bestå af både fungicider, herbicider og insekticider. Invertebraternes fødekilderne 

bliver derfor ikke kun eksponeret med insekticider, men også stoffer der kan påvirke kvaliteten af 

fødekilden (Bundschuh et al. 2011; Zubrod et al. 2011). Disse kombinationseffekter kan være en del 

af årsagen til at effekter på økosystemprocesser ses allerede ved koncentrationer på 1/1000 under 

LC50 for D. magna.          

Dette forsøg fik ikke afdækket effekterne af fint sediment eller lambda-cyhalothrin tilstrækkeligt. 

Derfor var der ikke grundlag for en vurdering af hvilken stressfaktor der havde størst betydning for 

makroinvertebrater. En undersøgelse af Rasmussen et al. (2012a) viste at fysisk heterogene vand-

løb havde en positiv effekt på abundansen af pesticidfølsomme invertebrater, hvis pesticidkoncen-
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trationen var middel, opgjort i TU. Men denne positive effekt af vandløbets heterogene struktur kun-

ne modvirkes hvis pesticidkoncentrationerne blev for høje (TU). Høje pesticidkoncentrationer kunne 

altså overskygge den positive effekt af et heterogent miljø. Det betyder at det nødvendigvis ikke er 

løsningen at restaurere fysisk forarmede vandløb for at dæmpe effekten af pesticider i vandløb, 

hvis pesticidkoncentrationen er for høj. En analyse af Beketov et al. (2013) demonstrerede at et fald 

på 42% af makroinvertebrat-biodiversiten ikke er usandsynlig ud fra det aktuelle forbrug af pestici-

der verden over. Dette skal ovenikøbet ses i lyset af at effekterne på biodiversiteten allerede blev 

observeret ved TU på 1/10.000 til 1/100 under EC50 for D. magna, hvor man ellers antager at ingen 

effekt vil kunne observeres ifølge den europæiske regulering af pesticider i landbruget. Der er altså 

grund til at tro at pesticider i vandløb er en undervurderet trussel mod makroinvertebrater.         
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Appendix I 
Abiotiske faktorer målt i akvarierne 

Akvarie Lys µE m
-2

*s
-1 

pH Temperatur (
o
C) 

 8,3 7,7 13,7 

2 9,1 7,71 14 

3 9,6 7,91 14,2 

4 9,7 7,85 13,7 

5 9,7 7,83 14 

6 10,3 7,94 14,6 

7 10,7 7,99 15,1 

8 10,9 7,92 15,7 

9 11,5 7,93 15,8 

10 10,7 7,9 15,9 

11 10,2 7,9 15,9 

12 10,3 7,93 15,6 

13 10,6 7,94 14 

14 9,9 7,91 14,9 

15 9,5 7,88 15,5 

16 8,4 7,86 16 

17 6,6 7,89 16,2 

18 7,4 7,89 16,3 

19 8,6 7,92 16,3 

20 9,8 7,97 16,4 

21 10,8 7,97 16,2 

22 11,6 7,85 16 

23 11,9 7,82 15,5 

24 11,8 7,92 15,4 

25 11 7,94 15,2 

26 10,3 7,92 15,5 

27 9,6 7,94 15,7 

28 9,1 7,93 16 

29 8,8 7,89 16,1 

30 8,2 7,85 16,7 

31 6,6 7,94 16,2 

32 5,6 7,76 16,2 

33 6,3 7,87 15,9 

34 5,8 7,87 15,6 

35 3,3 7,88 15,6 

36 3,8 7,7 13,7 

37 5,1 7,71 14 

38 5,9 7,91 14,2 

39 6,2 7,85 13,7 

40 6,1 7,83 14 

41 6,5 7,94 14,6 

42 6 7,99 15,1 

43 7,2 7,92 15,7 

44 9,7 7,93 15,8 

45 10,6 7,9 15,9 

46 10,7 7,9 15,9 

47 9,2 7,93 15,6 

48 7,9 7,94 14 

49 6,7 7,91 14,9 

50 6,2 7,88 15,5 

51 5,3 7,86 16 

Spænd 3,3-11,9 7,7-7,99 13,7-16,7 

Gennemsnit 8,5 7,89 15,5 

Abiotiske faktorer målt 

den 22. oktober 2014, for-

søgets 10. dag. 

Rumtemperaturen var 

15,0
o
C 

Lys er målt med Licor LI-

1000 Datalogger 

pH er målt med YSI Pro-

fessional Plus  

Temperatur er målt med 

TFX 410 ebro 
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Appendix II 
Standardkurver for glykogen 

 

  



 
47 

 

 

Speciale af Ida Spangsmose Bak   

Appendix III 
Relativt bladvægttab opgjort per Gammarus pulex per uge 

 
Figur 1: Relativt bladvægttab opgjort per G. pulex per uge i fire forskellige behandlinger: Kontrol, fint sediment (0,01-

0,05mm), pesticid (lambda-cyhalothrin, nominel koncentration 75ng L
-1

) og krydskontaminering med pesticid og fint 

sediment. Bogstaverne indikerer signifikant forskel mellem ugerne indenfor samme behandling (Envejs ANOVA) (Tu-

key, alpha = 0,05). n=4 for hver søjle. Error bars indikere SE. 
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