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henholdsvis omkring Esbjerg Vandforsynings 
nye kildeplads ved Holsted i Sydjylland og 
Bunds Å oplandet i Værebro Å systemet, der 
omfatter nogle af Københavns Energis store 
kildepladser. Holsted-området repræsenterer 
et typisk Vestdansk sandjordsområde med 
udpræget landbrugsdrift og Bunds Å oplandet 
et bynært Østdansk morænelersområde. Der 
er for begge områder tidligere opstillet og kali-
breret dynamiske, hydrologiske modeller. 
Disse er i analysen anvendt til beregning af 
vandløbsafstrømning set i forhold til bl.a. 
vandindvinding, dræning og vandløbsvedlige-
holdelse.

Hydrologien
Udvekslingen af vand mellem grundvands- og 
overfladevandssystemerne er helt essentielt 
for det samlede vandmiljø. I Vandrammedirek-
tivet er grundvandet defineret som alle 
former for vand under jordoverfladen, der 
optræder under mættede forhold, og som er 
i direkte kontakt med jordmatricen. Dræn-
vand dannes ved indstrømning af grundvand 
i drænledninger (eller grøfter) og betragtes 
med denne definition som overfladevand. I 
praksis vil det sige, at langt den overvejende 
del af vandet i danske vandløb oprindeligt er 
grundvand, der dog for en stor dels vedkom-
mende ender som drænvand mange steder. 
Ved analyse af afstrømningen er det imidlertid 
vigtigt, især af kvalitetsmæssige grunde, at 
adskille drænvand fra grundvand men også i 
forhold til afstrømningens intensitet.

Til overfladevandet hører desuden vandet i 
den umættede zone, som er beliggende mel-
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for vandkvaliteten og dermed også for 
beskaffenheden af de biologiske systemer 
i vandløbene. Disse tilhørende forhold har 
det desværre ikke været mulige at medtage 
her, men vil være særdeles centrale at få be-
lyst for at kunne foretage en samlet analyse 
af problemstillingen og dermed påpege så 
retvisende løsningsmodeller som muligt i 
teknisk-økonomisk forstand.

Analysen har taget udgangspunkt i kon-
krete problemstillinger omkring afstrømn-
ings-forholdene i Danmark og været begræn-
set til at omfatte to undersøgelsesområder. 
Det ene område beliggende i Storkøbenhavn, 
det andet i Sydjylland. Områderne er udvalgt 
således, at de i hovedtræk kan repræsentere 
de karakteristika og problemstillinger, der ef-
terlyses. Endvidere er det ved udvælgelsen af 
områderne sikret, at der i forvejen ville eksi-
stere et rimeligt datagrundlag fra undersøgel-
ser og inklusive numeriske beregningsmodel-
ler.

De to områder, der er valgt, ligger 

EU’s Vandrammedirektiv og Miljømålsloven 
stiller et generelt krav om, at god tilstand 
for overfladevand og grundvand skal være 
opnået senest i 2015. Ofte vil god tilstand for 
overfladevandet i vandløb ikke kunne opnås, 
med mindre sommervandføringen øges. 
Vandføring er vandmængden der passerer pr. 
tidsenhed (f.eks. l/sek), mens vandstanden 
alene måles i længdeenhed (f.eks. cm).

Det vides, at en række forhold påvirker 
sommervandføringen og dermed også vand-
standen negativt. Her kan nævnes vandind-
vinding, vandløbsudretning, vandløbsvedlige-
holdelse, dræning, arealanvendelse og 
byudvikling. Disse faktorer kan i et vist om-
fang deles op i forbrug af vand til diverse for-
mål og i fjernelse af for meget vand på bl.a. 
landbrugsjord. 

Et af virkemidlerne til forbedring af miljøtil-
standen i vandløbene er bl.a. at øge ”ruhe-
den” i afstrømningen og dermed (gen)skabe 
naturlig forsinkelse og opstemning af vandet. 
Det er således påpeget, at ophør med den fy-
siske vedligeholdelse er vigtig og et af de 
mest umiddelbare virkemidler til at opfylde 
Vandrammedirektivets krav, når det gælder 
vandløb. Men det er selvfølgelig under forud-
sætning af, at der rent faktisk også er en 
acceptabel vandføring i vandløbene.

Vandløbsanalysen
Analysen har været begrænset til udelukken-
 de at vurdere ændringer i de fysiske forhold 
omkring afstrømning i vandløb. Dertil kom-
mer betydningen af de afledte konsekvenser 























        

























Figur 1. På virkning af tilstrømningen til Nørrebæk som følge af oppumpning til markvanding i perioden 1. 
maj til 1. september.



110 • Vand & Jord
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har den naturlige kapacitet til at fjerne vandet 
fra overfladen, drænes det af bl.a. dyrknings
mæssige årsager kunstigt væk for dermed at 
reducere de vandlidende arealer.

Mekanismerne, der styrer udvekslingen af 
vand mellem grundvand og overfladevand, 
ligger også til grund for den reduktion i 
vandløbenes vandføring, som skyldes op-
pumpning af grundvand. Oppumpningen 
fjerner en vandmængde, der ellers skulle 
strømme til vandløbet og vil reducere vand-
føring og vandhastighed. Denne indirekte 
vandføringsreduktion vil under tiden være 
kombineret med en afsænkning af vandspej-
let i søer og vådområder. 

En anden meget væsentlig faktor, der på-
virker afstrømningen i vandløbene, er de 
kulturtekniske indgreb, der skal sikre en hur-
tig og effektiv fjernelse af terrænnært vand og 
bl.a. forbedre dyrkningen af jorden. 

Her har afdræning af vandlidende arealer 
ved hjælp af dræn og grøfter gennem snart 
150 år været en meget central metode for en 
effektivisering af landbruget og har samtidig 
spillet en meget afgørende rolle for udform-
ningen af vores natur og vort vandmiljø. Dræ-
ning bevirker primært, at afstrømningen efter 
større regnhændelser vil foregå hurtigere og 
med større intensitet, hvorimod grundvands-

afstrømning alene bevirker en mere udjævnet 
og langsommere afstrømning. Ved genetable-
ring af større vandlidende arealer som resultat 
af sløjfning af dræn, vil fordampningen ofte 
øges og afstrømningen i gennemsnit, specielt 
i sommerhalvåret, tilsvarende reduceres.

En yderligere effektivisering af afstrømnin-
gen for at reducere eventuelle vandlidende 
arealer sker gennem vandløbsvedligeholdel-
se, herunder grødeskæring, udretning og op-
rensning af vandløb. Alt sammen tiltag, der 
skal øge vandhastigheden og sænke vand-
spejlsniveauet. Love og regler for vandløb går 
langt tilbage i historien, og kravene til vand-
løbenes afledningsevne er steget i takt med, 
at flere og flere marker er blevet drænet. Un-
dertiden har indsatsen været særdeles effektiv 
og hårdhændet og også omfattet uddybning 
og udretning af vandløb. En øgning af spilde-
vands-mængden har mange steder betydet en 
yderligere forarmning af vandløbene. I sin 
yderste konsekvens har de kulturtekniske ind-
greb bl.a. ført til tørlæg-ning af søer og fjord-
områder, for at skaffe stadig mere landbrugs-
jord under ploven.

Endelig har dyrkningsmetoder og valg af af-
grøder, herunder skov, betydning for for-
dampning, grundvandsdannelse og dermed 
indirekte for afstrømningen i vandløbene. I 

lem jordoverfladen og det øverste grund-
vandsspejl. Da vore vandløb ofte er meget 
overfladenære, vil hovedparten af vandet i 
vandløbene således overvejende stamme di-
rekte fra det øverste grundvand og dermed 
være stærkt påvirket af variationerne her, 
både med hensyn til vandspejlsniveau og 
vandkvalitet.

Den naturlige og meget tætte sammen-
hæng mellem overfladevand og grundvand af-
spejler sig umiddelbart i terrænoverfladen og 
topografien. Vandløbene fungerer som dræn 
for grundvandsafstrømningen og transporte-
rer det vand, som grundvandssystemet ikke 
har fornøden hydraulisk kapacitet til at klare. 
I sin mest simple version vil et tæt net af 
småvandløb afspejle en relativ dårlig hydrau-
lisk ledningsevne i den øvre grundvandszone, 
hvorimod et groft net af relativt store vandløb 
er et udtryk for god hydraulisk ledningsevne 
af grundvandsmagasinet. Dette forhold illu-
streres bl.a. tydeligt i forskellen mellem det 
sjællandske og det vestjyske landskab. 

Ofte er der ikke direkte hydraulisk kontakt 
mellem grundvand og vandløb, men der er en 
vis modstand mod strømningen, der skyldes 
de geologiske aflejringer i vandløbsbunden 
som et resultat af vandløbets sedimentations-
processer. Hvor undergrund og terræn ikke 

Figur 2. Beregnede vandlidende arealer omkring Sønderbæk i Holsted området. November 2002 når drænene er sløjfede.
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de udbytter, der er angivet i Budgetkalkulen 
for 2007 fra Landscenteret. Ovennævnte er 
baseret på gennemsnitsbetragtninger, hvorfor 
man i år med megen tørke vil få en større ge-
vinst, mens man i år med stor nedbør kun i 
mindre omfang vil have behov for anvendelse 
af markvanding. 

I det typiske sædskifte i Bunds Å indgår 
langt mere korn, mens specialafgrøder pri-
mært består af frø. Omfanget af husdyr er be-
grænset. Da vanding kun anvendes i meget 
begrænset omfang indgår det ikke i analysen 
for Bunds Å. 

Konklusionen er, at en række højværdi af-
grøder har en betydelig gevinst ved at kunne 
vandes. For en række andre afgrøder er det 
kun økonomisk rentabelt at foretage vanding, 
fordi der på den enkelte bedrift allerede er 
etableret et vandingssystem med boring og 
vandingsanlæg. Muligheden for vanding redu-
cerer risikoen for lave udbytter i tørre år. 

Afdræning
Ved sløjfning af dræn afskæres den hurtige 
vandtransport fra mark og til vandløb. Den 
langsommere transport betyder, at flere ar-
ealer bliver vandlidende og ikke kan dyrkes, 
hvilket netop var baggrunden for at drænene 
oprindeligt blev nedlagt. 

Som det især fremgår af resultaterne for 
Holsted området har topografien – ikke over-
raskende – stor betydning for størrelsen af de 
arealer, der påvirkes af en sløjfning af dræn. 
Desuden varierer størrelsen af de vandli-
dende arealer meget over året og inden for 
hvert år som et udtryk for sammenhæng med 
grundvandsdannelsen i området. Uden 

drænafstrømning vil grundvandsafstrømnin-
gen naturligvis øges, men den samlede vand-
løbsafstrømning vil reduceres. Hovedårsagen 
til dette skal søges i den øgede fordampning 
fra de større arealer med fugtige og vanddæk-
kede områder. I beregningerne er der en tyde-
lig sammenhæng mellem reduceret afstrøm-
ning og størrelsen af de vandlidende arealer. 

De økonomiske konsekvenser af sløjfning 
af dræn kan være store, da det ofte er relativt 
omfattende arealer, der kan være tale om, jf. 
f.eks. Holsted området. De direkte omkostnin-
ger til sløjfningen vurderes derimod som be-
grænsede. 

En anden mulighed end sløjfning er brug af 
styret dræn, hvor vandet ledes ind i en behol-
der, der tillader gennemløb fra forår til efter-
 år, men som fra efterår til forår er lukket. Der-
ved hæves vandspejlet om efteråret og 
vinteren således, at en større mængde N om-
sættes, inden det når vandløbet, idet vandet 
presses igennem jorden og ikke gennem dræ-
nene. Princippet anvendes i Sverige, enten 
ved anvendelse af specielt fremstillede 
brønde eller med installation af et klapsystem 
i eksisterende brønde. Da der kan ske en 
stigning i markudbytterne, er de samlede om-
kostninger begrænsede til ca. 140 kr. pr. ha.

Grødeskæring
Ved ophør med grødeskæring vil en del 
ånære arealer også blive vandlidende, så de 
ikke kan bruges som hidtil, men omfanget 
synes væsentligt mindre end ved sløjfning af 
dræn. For Holsted er det påvirkede areal og 
dermed det direkte indkomsttab markant 
højere ved sløjfning af dræn end ved ophør 

forhold til ovennævnte faktorer og i forhold 
til naturlige klimatiske variationer, har ændrin-
ger i dyrkningsforhold især betydning for ud-
vaskning af opløste stoffer og kun i begrænset 
omfang for vandmængderne.

Vandindvinding
Afstrømningen i vandløbene består i hoved-
træk af naturlig tilstrømning via de omgiven-
 de jordlag og tilstrømning gennem dræn. 
Undersøgelsen har vist at afstrømningen i 
mindre grad synes at blive påvirket lokalt af 
oppumpningen af grundvand, end det umid-
delbart skulle forventes. Dette gælder specielt 
for Bunds Å oplandet i Storkøbenhavn, hvor 
påvirkningen af den lokale strækning af åens 
vandføring er meget begrænset. En stor del 
af påvirkningen må grundet den geologiske 
opbygning formodes at blive fordelt på 
mange flere vandløbsstrækninger inden for 
et væsentligt større område end det lokalom-
råde, der er undersøgt. Såfremt påvirkningen 
af de sårbare vandløbsspidser og de øvre 
vandløbsområder alligevel vil forekomme 
uacceptable, vil det være en mulighed at 
flytte indvindingen længere nedstrøms, hvor 
vandløbene er mere robuste og vandføringen 
meget større. Samtidig vil man kunne redu-
cere vandtrykket steder, hvor der evt. kan 
være periodisk er fare for oversvømmelse.

Generelt vurderes det dog, at en større 
reduktion i indvindingsmængderne og fly-
tning af indvindingsboringer for at øge vand-
mængden i vandløbene bl.a. nær storbyer vil 
være en relativt bekostelig fremgangsmåde. 
Det vil dog formentlig mange steder blive en 
del af de overvejelser, der vil ligge til grund 
for kommende vandindvindingsstrukturer, 
således at hensynet til vandløbene vægtes 
højt og indvindingsboringer placeres der, 
hvor de skader miljøet mindst muligt. Miljø-
økonomisk synes det derfor at være fornuftigt 
at forøge indvindingen omkring de robuste 
dele af hovedvandløbssystemerne og redu-
cere ved de små og spinkle fingre opstrøms i 
systemet. Derved maksimeres den samlede 
strækning med øget vandføring og samtidig 
mindskes risikoen for tørlægning.  

Et typisk sædskifte for en kvægbedrift om-
kring Holsted omfatter: Græs, majs og vårbyg 
(Ribe Amt, Serie A, FOI, 2005). For det gen-
nemsnitlige sædskifte i Ribe Amt udgør gevin-
sten ved markvanding ca. 500 kr. pr. ha. På 
bedrifter hvor der allerede er etableret mark-
vanding kan man se bort fra omkostningerne 
til det faste anlæg og her vil anvendelsen af 
markvanding i andre afgrøder være fordelag-
tig. Endvidere vil en stigning i produktpris-
erne øge gevinsten ved vanding. Der er her 
anvendt en hvedepris på 100 kr. pr. Hkg og 

Trængte vandløb

Reduceret grundvandsindvinding Tydelig øgning af sommervandføringen (men effekt 
kan være lille lokalt)

Flytning af indvinding er at foretrække 

Begrænsede til store omkostninger

Reduceret markvanding Betydende øgning af sommervandføring

Omlægning af produktion

Tab af indkomst  

Sløjfning af dræn Større vandlidende arealer etableres

Arealomfang er usikkert 

Stort indkomsttab

Reduktion på vandføring 

(specielt ved store regnskyl)

Stor fordampning

Stop for afgrødskæring Mindre vandlidende arealer etableres

Arealomfang er usikkert

Lille indkomsttab  

Sparede omkostninger til vedligehold

Andre miljøgevinster

Tabel 1. Virkemidler og overordnede effekter. 
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vandspejlet om sommeren ved at flytte ind-
vindingen. Generelt vil etablering af en ny 
kildeplads være noget dyrere end omforde-
ling af den nuværende indvindingsmængde 
på eksisterende kildepladser. Til gengæld har 
sløjfning af dræn en meget lille effekt på af-
strømningen. 

Beregningsmæssigt synes ændring af areal-
anvendelsen i form af større byområder eller 
skovarealer ikke at have nogen udpræget ind-
flydelse på vandføringen i de tilgrænsende 
vandløb. 

Samlet set er oppumpning af grundvand til 
drikkevand, industriformål og til markvan-
ding, det der betyder mest for reduktion af 
vandføringen i vandløbene, hvilket specielt vil 
være et problem i årets sommermåneder med 
lav vandføring. Manglende grødeskæring vil 
isoleret set ikke afhjælpe dette, men vil alene 
kunne øge vandstanden i vandløbene i vækst-
sæsonen, hvilket i visse sammenhænge kan 
være en lige så vigtig parameter som vand-
føring. Med hensyn til sløjfningen af dræn er 
de største fordele, at afstrømningen bliver ud-
jævnet uden peak flow efter større regnskyl. 
Derudover øges vandstanden, men det sker 
som oftest i vinterhalvåret, hvor der er vand 
nok. Til gengæld tyder beregninger på, at af-
strømningen reduceres grundet øget for-
dampning. Endelig er styret dræn en spæn-
dende mulighed, der bør undersøges 
nærmere under danske forhold. 

Efterskrift 
Undersøgelsen er finansieret af By og Land
skabsstyrelsen og desuden overvåget af 
bl.a. Dansk Vand- og Spildevandsforening. 
Projektet er gennemført af WaterVision as i 
samarbejde med Fødevareøkonomisk Insti-
tut. Desuden har de rådgivende ingeniørfir-
maer Watertech a/s (nu ALECTIA AQUA) og 
Grontmij GMCB as medvirket i forbindelse 
med beregning af udvalgte scenarier på ek-
sisterende modeller for henholdsvis Bunds Å 
oplandet i Københavnsområdet og Holsted 

området i Sydjylland.
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med vandløbsvedligeholdelse. 
Dertil kommer, at der ved ophør med grø-

deskæring sker en reduktion i udgifterne her-
til, og at det i et vist omfang eventuelt er mu-
ligt at dyrke andre afgrøder. Endvidere bør 
det også medregnes, at der vil være et lavere 
kvælstof- og fosfortab til vandmiljøet, samt 
bedre forhold for vilde dyr og planter. Samlet 
set kan der således godt være tale om en sam-
fundsøkonomisk gevinst.

Der synes imidlertid at være en del usikker-
hed forbundet med at vurdere omfanget af 
vandlidende arealer ved ophør med vandløbs-
vedligeholdelse. Et godt kendskab til lokalom-
rådet er en særdeles vigtig forudsætning for 
vurderingen. 

Konklusion 
Analysen viser, at for Holsted området er 
sløjfning af dræn et effektivt virkemiddel til 
påvirkning af afstrømningen, mens effekten 
af ophør med vandløbsvedligeholdelse ikke 
er kvantificeret. Samlet vurderes det dog, at 
ophør med grødeskæring er det bedste alter-
nativ, da arealet der påvirkes og dermed ind-
komsttabet er mindre end det er ved sløjfning 
af dræn. I en tid hvor landbrugspriserne er 
stigende, vil det være dyrere at tage landbrugs-
jord ud af produktion end tidligere. 

Endvidere opnås der både ved stop for 
dræn og ved ophør med vandløbsvedligehold-
else andre gevinster (bl.a. mere natur), som 
vil øge de samfundsøkonomiske gevinster. 

Der synes dog at være en del usikkerhed 
forbundet med at vurdere omfanget af vandli-
dende arealer. Dette kan med fordel under-
søges nærmere, bl.a. ved at inddrage lokal-
kendskab i vurderingen af omfanget. 
Omkostningerne for de analyserede tiltag 
opgjort som kr. pr. ha eller kr. pr. km. vil vari-
ere meget fra lokalitet til lokalitet.

I Bunds Å er effekten af oppumpning af 
grundvand på den lokale afstrømning be-
grænset, men der kan overordnet set opnås 
en forbedret afstrømning og en stigning i 
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