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Siden 1600-tallet har danske bønder kæmpet 
for at få regn- og grundvand hurtigt væk og 
skabe tørre marker. Det uønskede regn- og 
grundvand blev tidligere kaldt det ”skadelige 
vand”. Den våde jord kaldtes for ”vandsyg” 
eller ”vandlidende”, hvor vi i dag siger der er 
enge og moser. Midlerne i kampen har været 
dræning af jorden og ændring af vandløbenes 
fysiske udformning. Når vi i dag diskuterer, 
hvordan vandet ledes bort samtidig med at 
naturværdier bevares, skal vi derfor fortsat 
huske på drænrørene og jorden som væ sent-
lige faktorer, og ikke kun de årsager vi ser til 
daglig, nemlig regnvandet og vandløbet. 

Hensigten med denne kronik er således at 
formidle, at oversvømmelser og vandlidende 
landbrugsjord i det åbne land ikke alene skyl-
des kommunens manglende vedligehold af 
vandløbet, Vandplanerne, en højere grad af 
urbanisering eller klimabetinget regn. 

Historien
Dræning har længe været et kendt for at for-
bedre udbyttet og mindske risikoen for mis-
vækst. Fx var op til 2 mio. ha marker i Meso-
potamien drænet med grøfter allerede fra 
4.000 år f.v.t. Romerne mestrede endda alle-
rede i det 1. århundrede efter vor tidsregning 
underjordisk dræning efter hvad vi opfatter 
som moderne principper /1/. I Danmark beg-
yndte dræningen meget sent sammenlignet 
med udlandet, selvom 1100-tallets munke 

begyndte at ændre vandløbene. Først fra ca. 
1750 blev vandlidende arealer drænet vha. 
grøfter, men det gik kun langsomt. Drænin-
gen tog først for alvor fart omkring 1850 efter 
lukkede drænrør af brændt ler var opfundet i 
England /2/. Fremsynede folk her i Danmark 
så nemlig hurtigt ideen i denne industrielle 
revolution, som passede ind i tidsånden med 
ønsket om mere højproduktiv landbrugsjord. 

Omkring halvdelen af landbrugsjorden er i 
dag drænet. Mest på Øerne med ca. 70 % og 
mindst i Jylland med ca. 40 % /3/. Der har 
primært været to perioder med stor grøft-
nings- og dræningsaktivitet. Lerjordene på 
Øerne og i Østjylland er især drænet fra 1860 
til 1880. Dræning af lavbundsarealer, som pri-
mært er sket i Jylland, toppede i perioden fra 
1937 til 1960-erne som følge af statslige til-
skuds ordninger i form af Grundforbedrings-
loven fra 1933 samt Landvindingsloven fra 
1940 /4/ 5/. Nogle steder erstattede de nye 
ned gravede drænrør ældre grøfter, da grøfter 
vanskeliggjorde dyrkningen, og krævede 
mere vedligeholdelse.

Behovet for dræning
Overordnet er det skønnet, at ca. 63 % af 
Danmarks landbrugsjord potentielt har 
behov for dræning /1/4/. Hovedparten af 
dræningen og grøftningen er udført på jord, 
hvor afvan dingsbehovet skyldes naturligt 
forekommende delvist vandstandsende lag i 
underjorden, således at nedsivende regnvand 
midlertidigt kan ophobes /1/6/. Typisk er 
det kun i ådalene at grundvand skal drænes 
væk sammen med regnvandet. Dræning er 

sket ved en detailafvanding på marken med 
grøfter eller drænrør så regnvandet kan 
ledes til et vandløb, hvor vandløbet ved en 
hovedafvan ding er blevet udrettet og uddy-
bet nedstrøms, med en opfølgende hyppig 
grødeskæring, så vandet i vandløbet kan ledes 
frit væk. 

Systematiske drænsystemer i landbrugsjor-
den består af nedgravede drænrør af tegl eller 
plastik med en indbyrdes afstand på typisk 8 
til 20 m som igen er forbundne med beton-, 
teglrør eller åbne grøfter der leder vandet til 
det nærmeste vandløb. Drænet er tilpasset et 
bestemt vandspejl i vandløbet det dræner til, 
og hvis fx drænrørene synker eller vandløbets 
vandspejl stiger, fungerer drænsystemet ikke 
optimalt. 

Dræn i landsbrugsjord er typisk dimensio-
ne ret ud fra erfaringer hos de personer som 
oprindeligt anlagde det. Hedeselskabet an-
vendte fx i en årrække, at 9 mm nedbør kan 
afledes pr. døgn på jord som ikke var grund-
vandspåvirket /7/8/. I 1980-erne anbefalede 
lærebogen fra Landbohøjskolen, at 30-40 mm 
nedbør skal kunne ledes væk på 5 dage på 
højbundsområder /1/. Normerne her var ba-
seret på 700-900 mm nedbør om året og til-
lod, at regnvand måtte stå oppe i pløjelaget 
mellem 0,5 og 2 dage pr. år. Så selv om et 
drænsystem fungerer efter hensigten, kan in-
tensiv eller lange tids nedbør give anledning 
til oversvømmelser. 

I det åbne land findes ingen nyere lands-
dæk kende undersøgelser over hvorfor enkelt 
marker er vandlidende. Men nogle ældre 
landsdækkende vurderinger findes dog. I 

Marken og det skadelige vand

Oversvømmelser i det åbne land efter kraftig regn har altid og vil 

altid forekomme i Danmark. Medier og myndigheder fokuserer ensi-

digt på grøde i vandløb og mere nedbør som årsager. Virkeligheden 

er imidlertid mere kompliceret med gamle drænsystemer, sætninger 

af jorden samt den intensive dyrkning som væsentlige, medvirkende 

årsager. Vi mangler dog ny faglig om jorden og drænsystemerne, og 

debatten om Vandplanerne viser tydeligt, at dette et væsentligt sam-

fundsproblem

 Søren Munch KriStianSen
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1970-erne fandt Landsudvalget for Planteavl, 
at der var behov for nydræning på 244.000 ha, 
pletdræning på 118.000 ha og omdræning på 
163.000 ha /9/. I 1980-erne blev det overord-
net skønnet, at mellem 410.000 og 500.000 ha 
havde behov for dræning /1/. Dette svarede 
til 14-18 % af det dyrkede areal. Årsagerne til 
dræningsbehovet blev ikke opgjort i 1980-er-
ne, og arealet som aldrig var blevet drænet 
blev opgjort lidt forskelligt /1/10/. 

Vandløbet og grøden
Skæring af grøde i vandløbene har til formål 
at sikre en effektiv og hurtig gennemstrøm-
ning af vand ved at skabe det størst mulige 
frie gennemstrømningsareal og den mindst 

Boks: Hvorfor er dræning nødvendig?
•	 Større	roddybde	bevirker	højere	udbytte	fordi	at	rødderne	kan	udnyt-
te	plantetilgængeligt	vand	og	gødning	i	et	større	volumen	jord	hen	
over	sommeren,	så	bl.a.	risikoen	for	tørkestress	mindskes,	udvask-
ningen	af	næringsstoffer	begrænses	og	risiko	for	mangel	på	ilt	i	jor-
den	minimeres.		

•	 Bedre	fremkommelighed	for	maskiner	og	græssende	dyr	giver	en	
sikre	høst.		

•	 Længere	vækstsæson	da	et	lavt	vandindhold	i	jorden	om	foråret	sik-
rer	tidlig	såning

•	 Færre	ukrudtsproblemer	og	sygdomsangreb	da	visse	arter	trives	
bedst	i	fugtig	jord

Bygholm Vejle som den så ud i august 1972. Foto: Kristian Dalgaard.
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mulige strømningsmodstand og dermed 
en lav vandstand. Herved sikres en dyb og 
effektiv dræning af den tilgrænsende land-
brugsjord. Grøde i et vandløb kan let hæve 
vandspejlet med mange cm, og er dermed 
et problem for dyrkningssikkerheden langs 
åen. Grødeskæring i åer nævnes allerede i 
kongelige forordninger fra 1750-erne /11/. 
Ved Skjern Å kendes således retssager fra slut-
ningen af 1700-tallet vedrørende lodsejeres 
manglende grødeskæring. 

Den fysiske udformning af vandløbene, er 
vigtig for effektiv og hurtig afvanding af land-
brugsjord. I 1880 blev en ny lov vedtaget som 
sikrede at danske vandløb alene skulle sikre 
bortledning af drænvand og ikke som tid li-
ge re primært sikre vandmøllernes vandbehov 
/5/. Herefter var de agronomiske interesser 
stort set enerådende for vandløbene fysiske 
rammer. Fokus var på vandløbets evne til at 
bortlede vand, typisk ved udretning, sænk-
ning af vandspejlet samt løbende fjernelse af 
aflejrede sedimenter. Først med vandløbslo-
vene efter 1982 samt senest Miljømålsloven 
blev naturhensyn inddraget i væsentlig om-
fang. 

Ændringer i jorden
Tørvejord nedbrydes langsomt men sikkert, 
når dræning tilfører ilt til jorden, lige som 
de løse organisk lag synker sammen når 
vandet i dem forsvinder. Samlet kalder vi det 
for, at jordoverfladen sætter sig. Sætninger 
af jordoverfladen på 0,5 til 2 cm pr. år er al-
mindelig på tørvejorde /7/. Risikoen for, at 
drænsystemet på disse arealer ikke fungerer 
optimalt øges derved hvis de ikke omdrænes 
regelmæssigt, og vandløbets vandspejl ikke 
sænkes. I dag er der kun egentlig organisk 
jord i 68.000 ha imod skønsmæssigt 250.000 
ha i slutningen af 1800-tallet /12/. Alene fra 
1975 til 2010 har sætninger bevirket, at 50.000 
ha organiske jorde er forsvundet som følge af 
sætninger. 

Sætninger i lavbundsjord tæt ved vandløbet 
kan også forplante sig længere op i et drænsy-
stem ved at skabe såkaldt bagfald på rørene. 
Herved kan også mineraljord længere væk fra 
vandløbet blive vandlidende.  Dette sker i et 
komplekst samspil med vandløbet, da brin-
kerne ikke altid sætter sig tilsvarende som 
mar kerne. Omvendt kan drænenes udløb til 
vandløbene også komme så langt ned, at ef-
fektiv dræning hæmmes pga. tilstopning med 
sand.

På våd mineraljord kan store landbrugs-
maskiners skabe kompakt lag under plø je la-
get. Dette er velkendt især på lerjord, men er 
et nyere fænomen om følge af de moderne 
maskiners større dæktryk. Denne såkaldte 

pløjesål bevirker, at regnvandet langsommere 
siver ned i jorden /13/. Nettoeffekten på 
dræn systemernes funktion og levetid er dog 
ikke undersøgt på landsplan. 

Når vi hvert år pløjer og harver flyttes lang-
somt store mængder jord i landskabet. Det er 
således ikke ualmindeligt at finde 0,5-1 meter 
tykke muldlag i lavninger hvor 20-30 cm er 
naturligt. Samtidig kommer der langsomt, ny 
underjord frem på bakketoppe og -skrånin-
ger, hvor regnvand langsomt trænger igen-
nem med større risiko for overfladisk afstrøm-
ning. De samlede effekter er vanskelige at 
kvan tificere på landsplan, men drænsyste-
mernes optimale funktion sænkes hurtigere 
på berørte marker. 

Regnen og grundvandet
Målinger af nedbør de sidste ca. 120 år viser, 
at frekvens af ekstrem regn er stigende 
sam tidig med at årsnedbøren er steget ca. 
10 % de sidste 30 år. Grundvandsstanden i 
det åbne land er derfor generelt stigende. 
Kombinationen af mere intense og større 
regnmængder samt højerestående grundvand 
er medvirkende årsager til, at vi oftere ser 
oversvømmede marker i dag. Et ellers fuld-
funktionsdygtigt drænsystem er nemlig ikke 
altid i stand til at sikre veldrænede marker, 
hvis det ikke er dimensioneret efter disse 
større mængder og intensiteter. Omfang og 
varighed af en oversvømmelsesbegivenhed 
er dog kraftigt påvirket af effektiviteten af 
drænene på den enkelte mark. Igen skal 
man være forsigtig med at generalisere, da 
årsagerne sjældent virker uafhængigt af hina-
nden. I ådale vil fx stigende grundvandsspejl 

og lang tids sætning af jordoverfladen i orga-
nisk jord forstærke virkningen af en ellers 
mo derat nedbørsbegivenhed. 

Selve drænrørene 
Indtil 1960-erne bestod drænrørene af tegl, 
mens der siden er anvendt plastikrør /1/2/. 
Dimensionering samt projektering af et 
dræn system er omfattende og kræver stor 
hydraulisk indsigt. Metoden hvormed rørene 
er lagt ned har betydning for effektivitet og 
funktionstid og der er igennem tiden forsøgt 
med mange forskellige metoder, som fx 
gravefri dræning.

For at drænrør skal fungere optimalt skal 
jordvandet kunne strømme frit hen til røret. 
Dog kan fine jordpartikler så føres med, 
således at hullerne ind til røret tilstoppes. 
Derfor er det nødvendigt med et paknings-
materiale omkring rørene, men det er et 
kom promis imellem at vand let skal kunne 
strømme hen til røret, mens sandkorn ikke 
må strømme med ind. Pakningsmaterialet har 
været fx sand, muslingeskaller, tang eller træ-
flis, mens der de senest få årtier også er an-
vendt forskellige kunststoffer og sand.

Nedslidningen af dræn
Drænsystemer i jorden siges at nedslides. 
Nedslidningen sker langsomst på mineraljord 
og hurtigst på organisk jord. Gennemsnitlige 
funktionstider af et dræn på mineraljord er 
således ca. 80-120 år, mens det på lavbunds-
jord kun holder 30 år, dog med store lokale 
variationer /1/10/. Årsagerne er en kombina-
tion af ødelagte rør pga. mekaniske påvirkn-
ing, ændringer i jordoverfladens beliggenhed, 

BOKS:
Et	drænsystems	funktion	afhænger	især	af:	
•	 Nedbøren:	mængder	ifht.	dimensionering	på	drænsystemet,	nedbør-
sintensitet,	årstid,	m.v.

•	 Grundvandet:	Grundvandsstanden,	årlige	variationer,	evt.	stigende	
vandstand	siden	dimensioneringen,	

•	 Drænsystemet:	herunder	rørledningernes	hældning,	pakningsmateri-
alet	omkring	rørene,	dimensioner	på	rørene,	evt.	ødelagte	sektioner,	
sandindtrængning,	okkerudfældninger,	dybe	til	rørene,	indbyrdes	af-
stand	mellem	rørledninger,	tilstopning	ved	udmundingen,	m.v.			

•	 Jordbunden:	jordens	kornstørrelse,	hvor	kontinuert	poresystemet	i	
jorden	er,	pakning	af	jord	omkring	rørene,	sætninger	af	jordoverfla-
den	på	organisk	jord,	omlejring	af	mierals	jord	siden	dimensionering,	
etc.

•	 Vandløbet:	Drænvandet	sikres	tilstrækkelig	hældning	i	rørene,	ingen	
sedimentation	i	udmundingen,	størst	mulige	gennemstrømningsare-
al,	mindst	mulige	strømningsmodstand,	passende,	lav	vandstand.		
m.v.

•	 Afgrøden:	nogle	afgrøder	er	mere	følsomme	for	vandmætning,	øge-
de	problemer	med	ukrudt	pga.	vandlidende	jord,
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indtrængende rødder, samt aflejringer af 
ok ker og sand. For at vedligeholde et dræn-
system skal indtrængende rødder, sand og 
udfældet okker kunne spules væk. Dette har 
generelt dog kun ringe effekt hvis paknings-
materialet omkring drænrøret er nedbrudt. 

Der har siden 1970-erne været et skønnet 
årligt behov for ca. 20.000 ha omdræning /1/. 
Igennem en lang årrække fra ca. 1970 er der 
kun omdrænet 5-10.000 ha hvert år, og det 
var stort set ophørt i en årrække under EU’s 
braklægningsordning /4/10/. Et langsomt sti-
gende problem med mere vandlidende land-
brugsjord som følge af manglende dræn ved li-
geholdelse kan derfor forventes /3/10/. 
Mang lende ny- og omdræning skyldes især et 
ringe økonomisk incitament /3/4/. Siden 
1980-erne har ingen eksakt opgjort behov for 
omdræning pga. manglende undersøgelser. 
Viden om hvor præcist rørene ligger på en-
kelte marker, samt hvornår enkelte marker er 
blevet ny- hhv. omdrænet, er yderligere be-
grænset, da megen skriftlig dokumentation er 
gået tabt med tiden.

Debatten i dag
I den offentlige debat er ophør af vandløbs-
vedligeholdelse som følge af Vandplanerne 
for nyligt skønnet til at forårsage, at op til 
650.000 ha landbrugsjord bliver påvirket 
negativt. Omvendt foretog DMU i 2007 et 
groft skøn baseret på tidlige udkast til Vand-
planerne, at 23-34.000 ha skulle udtages af 
omdriften som følge heraf. Hvorvidt der er 
overlap mellem disse skønnede arealer og 
de minimum 4-500.000 ha vandlidende jord 
vi har kendt i årtier, og som delvis skyldes 
landbrugets manglende investering i en vigtig 

del produktionsgrundlaget, kan der endnu 
kun gisnes om. 

Vi mangler helt åbenlyst viden om Vandpla-
nernes indvirkning på landbrugsjorden og 
der med vandmiljøet som skitseret ovenfor. 
Dette bør tilvejebringes for at sikre de bedste 
beslutninger for udnyttelsen af det åbne land. 
Denne viden kan kun fås ved et konstruktivt 
samarbejde mellem landbruget og myndig-
hederne, som på markniveau sammen fo ku-
se rer på både vandløbene afdræning, drænsy-
stemernes aktuelle tilstand samt de fysiske 
ændringer i landbrugsjorden. 

Som en konklusion skal man huske på, at:
1. der kun vanskeligt kan generaliseres om-

kring årsager til vandlidende jord i det 
åb ne land, hvor ekstrem regn og grøde kun 
er medvirkende årsager

2. vandlidende og oversvømmede marker vil 
ses oftere og på større arealer i fremtiden 
alene som følge af fortsatte sætninger af 
i dyrket lavbundsjord, stigende årlig og 
mere ekstrem nedbør, drænsystemer som 
er ældre end deres optimale funktionstid, 
samt de normer de er udført efter.
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Aquafoto

Vandbesparende bilvask? Kunstværket Vinyl-
terror &-horror af Camilla Sørensen og Grete 
Christensen. Udstillet på Gl Holtegaard 2012
(Foto: Aquafoto, Danmark)


