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Baggrund 
I forbindelse med udarbejdelse af Statens 
Vand- og Naturplaner skal Naturstyrelsen tilve-
jebringe et landsdækkende overblik over de 
steder hvor grundvandsafhængige terrestriske 
økosystemer (GATØ naturtyper) forekommer 
i forskellig naturkvalitet og bevaringsstatus 
(dår lig til høj). Tilstandsvur deringen skal 
gø    res arealdækkende på lands plan baseret 
på data der er tilgængelige, eller kan gøres 
tilgængelige. Denne artikel sammenfatter et 
arbejde udført af GEUS og Arrhus Universitet 
for Naturstyrelsen /1/, hvor ny viden er tilveje-
bragt om våde naturtypers udbredelse i histo-
risk perspektiv efter, at historiske kortværker 
fra tre testområder er blevet digitaliseret. Den 
ny viden skal støtte Naturstyrelsens beslutning 
om, hvilken refe rencetilstand den aktuelle 
na turkvalitet skal holdes op mod, set med 
historiske briller.

Dræningens begyndelse
GATØ naturtyperne er gennem historien ble-
vet påvirket som følge af afvanding af de våde 
lavbundsarealer. Afvandingen er sket som 
et resultat af en mere eller mindre tilsigtet 
menneskeskabt indgriben i vandets kredsløb. 
Metoderne til afvanding omfatter grøftning, 
rør-dræning, vandindvinding, intensive ring 
af landbrugsdriften og øget bydannelse i lav-
bundsarealerne. Nærværende arbejde giver 
en kvalitativ vurdering af betydningen af disse 
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Figur 1. Rørdræningen af Danmark i perioden 1850-1983 sammenholdt med perioderne for 
optegning af de seneste to århundreders landsdækkende kortværker: Original 1, Høje og 
Lave målbordsblade og §3 områder fra Danmarks Areal Informations database (modificeret 
fra /2/). 

afvandingsindgreb for reduktionen i den are al-
mæssige udbredelse af vådområder i de se ne-
ste 200 år. 

Drænrøret som cylindrisk lerrør blev opfun-
det i England omkring 1843 og kom til Dan-
mark i 1850-erne, hvor det fik afgørende ind-
flydelse på en øget produktivitet i landbruget. 
I dag anses ca. 50 % af landbrugsarealet for rør-
lagt med 8-20m afstand. Der findes ingen sikre 
statistikker over udviklingen af dræningen. Det 
bedste estimat på hvor stor og hvornår dræ-
ningsaktiviteten har fundet sted igennem de 
seneste 150 år kommer fra indberetninger om 
mængden af producerede tegldræn fra tegl-
vær  kerne til Landbrugsmini steriet /2/. Land-
brugsministeriet gav nemlig tilskud til rørlæg-

ning i jorden pr. ha i de forskellige landsdele. 
Den første dræning fandt sted omkring 1850 
på de mest vandlidende lerede jorder på Sjæl-
land og øerne, samt Østjylland og rørdrænin-
gen intensiveredes i perioden 1860-80 (Figur 
1). I perioden 1935-60 gjorde man en særlig 
indsats på at dræne lavbundsarealerne i Jylland 
ved rørdræning. Den seneste dræningsperiode 
blev hjulpet godt på vej med statsstøttede af-
vandingsopgaver ved dræning, som følge af 
Kanslergadeforliget i 1933. Dræningsopga ver-
 ne blev igangsat for at modvirke en kraftigt sti-
gende ar bejdsløshed i starten af 1930-erne. 

De historiske kortværker
Med udgangspunkt i fire offentligt til gæn ge lige 
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landsdækkende kortværker på www.gst.dk (tre 
historiske og et moderne kortværk) afgrænses 
de områder der er kortlagt som eng og mose. 
Bemærk at disse to våde naturtyper anses for 
de bedste repræsentanter for GATØ naturtyper 
på de historiske kortværker. 

O1 kortværket består af matrikelkort frem-
stillet i målestok 1:4.000 (land) og 1:800 (by), 
der dækker opmåling af ejendomme på landet 
fra 1806-1822 og fortsatte for mindre områder 
indtil 1867. Ældre købstæder blev matrikule ret 
i 1863 - ca. 1880 /3/. 

Original 1 matrikel kortene (O1), der anta-
ge lig bedst ligner det ”naturligt” udrænede 
landskab i starten af 1800-tallet, velvidende at 
omfattende afvandinger ved grøftning længe 
før har fundet sted af hårdt arbejdende landar-
bejdere og munke helt tilbage i den tidlige 
middelalder i 1100-1200 tallet /4/. 

De høje målbordsblade er topografiske kort 
i målestok 1:20.000, der blev opmålt i perio den 
1842-1899, suppleret med kort i Sønderjylland 
fra 1921-30. Sjælland og Lolland Falster blev 
opmålt fra syd mod nord i 1842-62 og igen i 
1887-1899; Fyn i 1862-67, Jylland fra syd mod 
nord i 1867-87, samt Bornholm i 1887. Kortene 
er udarbejdet i en periode af afvan dings hi sto-
rien hvor væsentlige dele af de lerede jorder 
på Sjælland og øerne samt Østjylland rørlæg-
ges med dræn. Da opmålingen af de høje mål-
bordsblade startede på Sjælland og Lolland-Fal-
ster er det ikke særlig sandsynligt at dræningen 
af vådområderne i Østdanmark kan registreres 
i de høje målbords blade. Da store dele af Jyl-
land først blev kortlagt mod slutningen af peri-
oden for kortlægning af de høje målbords bla-
 de, da forventes afvandingen ved rørdræning 
at have sat sit aftryk i udbredelsen af eng- og 
mosearealer i Vestdanmark i dette kortværk. 
Omkring 1850 lægger vandforsyningen til de 
største danske byer om fra at bruge overfla de-

vand til at bruge oppumpet grundvand til drik-
kevandsformål (Odense, 1851; Ålborg, 1854; 
Åbenrå, 1858; København, 1859). Århus tager 
først grundvandet i brug omkring 1920. I 1894 
var der 27 byer med eget vandværk /5/. Det må 
være begrænset hvor meget disse nye vand-
værker har kunnet afvande vådområder, ud 
over de helt bynært beliggende lavbundsjorde. 

De lave målbordsblade er topografiske kort 
optegnet i målestok 1:20.000, opmålt i perio-
den 1928-45. De lave målbordsblade viser med 
stor sandsynlighed udbredte effekter på det 
drænede landskab efter rør-dræning på Sjæl-
land, Øerne og Østjylland. Til gengæld kan 
dræ ningen af lavbundsjorde i Jylland i perio-
den 1930-60 i form af de store landvin dings-
pro jekter ved inddæmning af fjorde og tøm-
ning af søer ikke ses på de lave målbordsblade 
/6/. Indvindingen af grundvand udvik le de sig 
hurtigt i perioden op til 1920’erne, hvor antal-
let af kommunale vandværker i byerne steg til 
70 anlæg og 1.200 anlæg på landet, ofte ejet af 
private interessentskaber /7/. I starten af 
1970’erne var tallet steget til et samlet antal på 
knap 6.000 vandværker, hvortil kom ca. 
200.000 enkeltforsyninger på landet. Omfanget 

af grundvandsindvinding forventes at have 
afvandet arealer med eng og mose af en bety-
delig størrelse. 

§3 områdernes eng- og mosearealer er her 
valgt som fællesarealerne for den nuværende 
fordeling af de våde naturtyper. Naturbeskyt-
telseslovens §3 beskyttede naturarealer er ble-
vet kortlagt flere gange af amter og kommu-
ner. §3 områderne er sammensat af 
informationer fra flere datakilder, hvor af langt 
de fleste stammer fra Danmarks Areal Informa-
tion (DAI), men der er også områder hentet 
fra driftsplaner fra Naturstyrelsen og drifts pla-
ner fra forsvaret. I den arealmæssige op gørelse 
af §3 områderne forventes tydelige ændringer i 
eng- og mosearealerne som følge af grund-
vands indvinding, dræning af lavbundsjorde, in-
tensivering af landbrugsarealerne, samt udbre-
delse af bynær bebyggelse ud i de rekreative 
lavbundsarealer.

Våde naturtyper på digital form
Ikke alle kortværker foreligger i dag på digital 
form. Tabel 1 giver en status for hvor langt 
den offentlige forvaltning er med at bearbejde 
kortværkerne (i) fra scannede papirudgaver, 
(ii) via en relativt tidskrævende georeferering 
af hver enkelt kortblad, (iii) til et digitaliseret 
landdækkende slutprodukt. 

Et vigtigt mål med nærværende projekt har 
været at etablere den arealmæssige sammen-
hæng mellem våde naturtyper i tid og sted. 
Dette er gjort ved at digitalisere O1 kort, høje 
og lave målbordsblade i samme 5x5km2 test-
om råder i Bjerringbro/Hvorslev, Tåstrup og 
Nordfyn (Figur 2), hvor Arrhus Universitet i 
tidligere projekter har arbejdet med historiske 
kort af lavbundsjorde. 

Til sammenligningen mellem de ældre kort-
værker med et moderne kortværk har vi valgt 
kortlægningen af §3 områderne af eng- og mo-
searealer. Ændringer i arealer med eng og 
mose kan derved sammenlignes på et ensartet 
grundlag i et 200-årigt afvandingsperspektiv.

Figur 2. Sognegrænser omkring de tre testområder Bjerringbro/Hvorslev, Tåstrup og Nord 
Fyn, der indgår i vurderingen af arealmæssige ændringer i eng og mose de seneste 200 år 
/1/.

Tabel 1. Scanning, georeferering og digitalisering af de fire kortværker. §3 områder 
repræsenterer det moderne kortværk. 

Kortværker På landsplan
Naturstyrelsen projekt

(Tre 5x5km2 testområder) /1/

O1 
Scannet, dækker hele landet 
(undtagen Sønder Jylland)

Georeferering Gammel 
digitalisering af eng- og 

mosearealer

Høje 
målbordsblade

Scannet og georefereret
Ny digitalisering af eng- og 

mosearealer

Lave 
målbordsblade

Scannet og delvis digitaliseret 
(fælles klasse af våde naturtyper)

Ny digitalisering af eng- og 
mosearealer

§3 områder 
Digitaliserede arealer med GATØ 

naturtyperne tilgængelig i 
naturtilstandsdatabasen

Tilgængelig i 
naturtilstandsdatabasen

Våde naturtyper 
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Historisk reduktion i eng- og mose-
arealer
For de tre 5x5 km2 (2.500ha) testområder i 
Bjerringbro/Hvorslev, Tåstrup og Nord Fyn er 
arealerne for mose og eng blevet opgjort. Hér 
eksemplificeret ved opgørelsen for Tåstrup 
området (Figur 3). En tydelig reduktion af det 
samlede areal for eng og mose kan ses i alle 
tre testområder på knap 20 % af arealet (ca. 
500 ha) i starten af 1800-tallet til en halvering 
i anden halvdel af 1800-tallet, hvor det høje 
målbordsblad tegnes for de tre testområder. 
Perioden fra ca. 1810 og frem er præget af 
omfattende afvanding ved grøftning, da inci-
ta mentet for den enkelte landmand øges 
kraf tigt med grundlæggende ændringer i 

ejerforholdene omkring jord. Den betydelige 
forøgelse af det opdyrkede areal resulterede 
i en stor fremgang i kornproduktionen. Det 
samlede areal ændres ikke væsentligt mellem 
anden halvdel af 1800-tallet og 1925-45 (lave 
målbords blad), men der sker en yderligere 
reduktion til 1-4 % fra perioden 1925-45 og til 
2000, svarende til en total reduktion på 65-90 
% af lavbundsarealet i forhold til starten af 
1800-tallet. Engarealerne har gennem de 200 år 
fyldt betydeligt mere end mosearealerne og er 
således tilsvarende reduceret mest. 

Hvilke faktorer har så spillet afgørende ind i 
de forskellige tidsperioder? Grøftning har langt 
overvejende været anvendt som afvan dings ma-
skine i første halvdel af 1800-tallet. Grøftnin-

gen fortsætter derefter og suppleres med om-
fattende rørdræning af de lerede jorde 
be  lig gende øst og nord for Hovedstilstandslin-
jen fra sidste istid. Op igennem 1900-tallet for-
ventes den stadig mere intensiverede grund-
vandingsindvinding at få betydning for 
af vanding af lavbundsjorde langs vandløb og 
mindre mosehuller på markerne /8/. Afvandin-
gen af lavbundsarealer som følge af grund-
vandsindvinding har ikke været tilsigtet. De 
såvel tilsigtede som utilsigtede afvandingsfor-
mer er listet i Tabel 2, hvor den relative påvir-
kningsgrad er vurderet i et 200 årigt perspek-
tiv. Vurderingerne gælder gene relt for 
Dan  mark og der kan være betydelige regionale 
forskelle i landet, hvornår de enkelte aktivi te-
ter få sin virkning. Introduktionen af drænrøret 
i ca. 1850 samt indførelsen af Loven af 1858, 
hvor det blev lovligt at bortlede vand over an-
den mands (naboens) mark må anses for må-
ske de vigtigste forhold der forkla rer den store 
reduktion i de våde eng- og mosearealer fra 
udarbejdelsen af O1 kor tene i starten af 
1800-tallet til de høje målbordsblade laves i an-
den halvdel af 1800 tallet. I nyere tid ser det 
desuden ud til at vandindvindingen har haft 
store betydning.
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Tabel 2. Forskellige menneskelige indgreb der tilsigtet eller utilsigtet har resulteret i afvand-
ing af lavbundsjorderne i Danmark. Årstallene i parentes angiver de perioder, hvor optegnin-
gen de historiske kortværker har fundet sted indenfor de tre testområder /1/. 

O1 kort 
(ca. 1800)

Høje 
målbordsblade 

(1860-1880)

Lave 
målbordsblade 

(1925-1945)

§3 arealer, 
DAI (2000)

1800-1850 1850-1900 1900-1950 1950-idag

Grøftning +++ + + +

Rør-dræning - +++ +++ +++

Grundvandsindvinding - + ++ ++

Bynær udvidelse - - - +

-: ingen påvirkning; +: mulig mindre påvirkning; ++: nogen påvirkning; +++: stor 
påvirkning

fect of groundwater abstraction on fen ecosystems. 
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Mange vandløb er påvirkede af spildevand, 
for di vandindvinding reducerer den basale 
vandføring og fordi der mange steder udledes 
forholdsvis store mængder renset spildevand.

Det rensede spildevand kan indeholde en 
blanding af kemiske stoffer inklusive medicin-
rester som ikke er blevet fjernet gennem rens-
ningen. Blandt disse stoffer er østrogener som 
17a-ethinylestradiol (EE2) fra p-piller, som vi 
ved kan have negative effekter på fisks repro-
duktion. 

Nye undersøgelser viser, at østrogener også 
kan påvirke fiskebestande gennem andre me-
kanismer end reproduktion f.eks. ved redu ce-
ret overlevelse og kumulative effekter, som 
kun kan observeres over flere generationer.

Forskere har undersøgt effekten af EE2 på 
bestande af en amerikansk art af Elritse (Pime
phales promelas) over flere generationer. De 
benyttede EE2 koncentrationer i det interval 
som er almindeligt i vandmiljøet (3-11 ng/l). 
Eksperimenter i udendørs tanke, der re præ-
sen terede næste naturlige forhold, blev sup-
pleret med akvarie forsøg i laboratoriet.

Resultaterne viste en stigning i dødelighed 
hos hanfisk med en faktor 1,7 for hver 1ng/l af 
EE2 der blev tilsat. Ingen hanner levede læn-
ge re end 126 dage, når de blev udsat for 11 
ng/l. Hunnerne var mindre påvirkede, hvor ca. 

50% overlevede i det samme tidsrum. I na-
turen lever Elritsen mellem et og tre år.

Yderligere viste forsøg, at eksponering af 
første generation på reproduktionstidspunk-
tet reducerede antallet af æg, fostre og ungfisk 
ved alle de undersøgte koncentrationer. Eks-
ponering af anden generation tidligt i livet re-
sulterede i næsten ingen æg eller larver. Selv 
ved den laveste koncentration var overlevel-
sen af tredie generation reduceret, selv om 
forældrene blev overført til uforurenet vand 
fem måneder før reproduktionen.

Resultaterne viser, at ved naturligt forekom-
mende koncentrationer af EE2 påvirkes Elrit-
sens populationsdynamik ved påvirkning af 
reproduktionsevnen over flere generationer, 
hvilket kan medføre at bestande ikke kan gen-

etablere sig efter østrogen eksponering.
Forsøgene er gennemført i USA, men for-

sker ne mener, at resultaterne er relevante for 
alle fisk med høj reproduktionsrate og relativ 
kort livslængde i miljøer, hvor østrogener 
fore kommer.

Kilde
Schwindt, A.R., Winkelman, D.L., Keteles, K. et al(2014). 

An environmental oestrogen disrupts fish population 

dynamics through direct and transgenerational effects 

on survival and fecundity. Journal of Applied Ecology 

DOI: 10.1111/1365-2664. 12237.

Claus Hagebro

Blåt klip: Hormoner i spildevand ændrer  
reproduktionsevnen hos fisk

Våde naturtyper 


